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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

L-am întâlnit prima dată pe Sam Doherty pe la mijlocul anilor cincizeci. A venit în satul 
nostru să inițieze Cluburi de Evanghelizare de 5 zile pe săptămână. Pe atunci eram un băiat 
proaspăt convertit si îmi plăceau vizitele lui anuale. Pe atunci nu știam ce impact avea să aibă 
acest om asupra vieții mele. Pasiunea lui pentru evanghelizarea copiilor era contagioasă. Am 
devenit directorul local al Child Evangelism Fellowship în 1968 și am predat în cadrul acelorași 
cluburi din sat unde am fost învățat de Sam. Mai târziu, am intrat în echipa care conducea 
organizația pe plan european și timp de câțiva ani am contribuit la crearea de lecții biblice. Ca 
profesor, am petrecut zile memorabile în Institutele CEF din Elveția. De-a lungul timpului am 
discutat adesea împreună cu Sam pentru conturarea unora din aceste idei și principii. Mult din 
ceea ce Sam împărtășește în această carte reprezintă lecții pe care le-am învățat de la el. 

După douăzeci de ani de slujire în CEF, Dumnezeu a schimbat direcția vieții mele. Astăzi 
sunt pastor într-o biserică activă în care se desfășoară o activitate intensă cu copiii doar la 
câteva mile de locul unde trăiește și lucrează Sam. Încă am o mare pasiune pentru copiii 
pierduți si un mare respect pentru lucrătorii CEF ca Sam. Este un privilegiu să contribui într-o 
mică măsură la elaborarea acestor cărți în calitate de consilier. Sunt încântat să văd cum 
Dumnezeu lucrează prin ele în lume. 

Sam Doherty este un om al credinței, un lider şi un deschizător de drumuri înnăscut, un 
om cu viziune; în același timp însă, el este întotdeauna deschis pentru a primi sfaturi și sugestii. 
Este un om smerit. El nu vrea să scrie despre el însuși. Sunt sigur că într-o zi cineva trebuie să 
scrie despre viața lui, pentru că generațiile viitoare au atât de mult de învățat din exemplul lui. 
Irlanda este astăzi o țară mai bună pentru că Sam Doherty a ascultat de chemarea lui 
Dumnezeu acum cincizeci de ani. Mulți copii au fost mântuiți, mulți s-au implicat în 
evanghelizarea copiilor și sute de biserici au acordat prioritate evanghelizării copiilor. Acum prin 
această carte, fiecare colț al lumii va avea ocazia să afle ce învățăm noi în Irlanda de cincizeci 
de ani. Adevăratul impact al vieții și lucrării lui Sam Doherty poate fi măsurat doar de 
Dumnezeul căruia îi slujește. Socotesc că este un privilegiu să-l am ca prieten. Prin cărțile lui și 
mai ales prin aceasta, el vă va deveni un prieten și dumneavoastră, la sfatul căruia vă veți 
întoarce adesea.  

Pastor David McFarland 
(Moira Baptist Church, Irlanda de Nord) 
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INTRODUCERE 
 

Dumnezeu m-a chemat în lucrarea de a evangheliza copii la câteva luni după ce m-am 
încrezut în Isus Cristos ca Domn și Mântuitor în noiembrie 1949 – la vârsta de 22 de ani. 
Întreaga mea viață de atunci încolo mi-am dedicat-o acestei lucrări. Soția mea și cu mine am 
ocupat funcțiile de directori ai organizației Child Evangelism Fellowship pentru Irlanda (pe care 
am înființat-o în 1950) timp de 14 ani; apoi, pentru următorii 29 de ani am fost directori regionali 
pentru Europa ai Child Evangelism Fellowship. De când am predat conducerea CEF Europa 
succesorilor noștri în 1993 suntem implicați într-o lucrare tot cu Child Evangelism Fellowship, 
anume în scrierea de cărți pentru a ajuta lucrătorii cu copii din întreaga lume în viața și lucrarea 
lor și în crearea de lecții doctrinare prin imagini pentru a ajuta copiii să înțeleagă adevărurile 
Cuvântului lui Dumnezeu. Această carte este cea mai recentă dintr-o serie de astfel de 
manuale. 

Uitându-mă înapoi la cei peste 50 de ani de lucrare cu Child Evangelism Fellowship, văd 
lecții pe care le-am învățat (sau am încercat să le învăț), îmi înțeleg mai bine lucrarea (sau 
încerc s-o înțeleg) și, de asemenea, văd greșeli pe care le-am făcut (și care ar fi putut fi evitate). 
Simt că trebuie să împărtășesc unele din experiențele mele și ceea ce am învățat din ele cu cei 
care îmi vor citi cărțile, în special cu cei care au început să lucreze de puțin timp și caută sfat 
sau ajutor. Am spus adesea, în glumă, studenților de la Institutul de Pregătire a Lucrătorilor cu 
copiii CEF Europa, că într-o zi am să scriu o carte intitulată „Greșeli pe care le-am făcut în 
lucrarea cu copiii“ adăugând însă că ezit să fac acest lucru deoarece ar fi prea lungă! Cred că 
această carte este în genul celei despre care am glumit. 

Vei vedea, bineînțeles, că unele lucruri scrise în această carte se repetă și în alte cărți 
de-ale mele. Însă repetiția este un element important al învățării și, în general, noi putem 
înțelege și învăța ceva doar prin repetiție. Cred că dacă vei citi un lucru de două sau mai multe 
ori în cărțile mele, lucrul acesta îți va fi de folos ție și lucrării tale. 

De asemenea, sunt lucruri care se repetă și dintr-un capitol în altul în această carte. Însă 
este imposibil să eviți astfel de repetiții deoarece uneori o experiență poate ilustra mai mult 
decât un adevăr sau o lecție învățată. 

Ți-aș sugera să nu încerci să citești mai multe capitole sau părți mai mari din această 
carte deodată. Este mai bine să citești doar un capitol odată – și apoi să meditezi la lecțiile din 
acel capitol. Cartea nu este scrisă în ordine cronologică și fiecare capitol are un statut aparte. 
Dacă citești cartea astfel, nu vei observa repetițiile menționate mai înainte. 

Îl laud pe Dumnezeu pentru nenumărații bărbați și femei pe care îi cheamă în lucrarea cu 
copiii. Ca veteran în această lucrare, cred că voi putea să te ajut și să te încurajez în această 
lucrare. Mie mi-ar fi plăcut să citesc și să aplic această carte în viața și lucrarea mea în tinerețe. 

Sunt sigur că vei observa că ceea ce am scris în această carte se bazează în principal 
pe experiențe și amintiri personale. Vei vedea că sunt multe referiri la mine însumi și multe 
întâmplări pe care le-am experimentat și din care am învățat. Trebuie de asemenea să specific 
că de multe ori, în relatarea întâmplărilor, am depins exclusiv de memorie. Niciodată nu am ținut 
un jurnal! Așa că este posibil să fi greșit în ceea ce privește datele și detaliile. 

Am două motive pentru care am inclus experiențe personale în această carte: 
 Evident că nu vreau să atrag atenția asupra mea sau a lucrării mele, însă, în 

primul rând, scopul meu este de a folosi aceste experiențe pentru sublinierea și 
explicarea unor lecții pe care toți trebuie să le învățăm – și de a te ajuta și încuraja 
în lucrarea pe care o faci. Mi s-a cerut de multe ori să-mi scriu autobiografia. Nu 
am dorit niciodată să fac acest lucru și nici acum nu-l doresc. Dacă însă 
experiențele mele sunt de ajutor lucrătorilor cu copiii, sunt bucuros să le 
împărtășesc. Lucrul acesta l-am făcut aici și cred că mai mult de atât în sensul 
unei autobiografii nu voi scrie niciodată! 
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 Celălalt motiv pentru care am scris aceste experiențe este dorința de a-L lăuda și 
a-I da glorie lui Dumnezeu pentru fiecare din aceste experiențe în semn de 
recunoștință pentru ceea ce El a făcut. Cred că este biblic să ne amintim de 
faptele și lucrările lui Dumnezeu – cu condiția ca scopul acestei amintiri să fie 
glorificarea Lui și nu a noastră. 

Vreau să mai știi că toate punctele de vedere exprimate și concluziile la care am ajuns 
sunt puncte de vedere și concluzii personale. Deși această carte este publicată de Child 
Evangelism Fellowship Specialized Book Ministry, care face parte din lucrarea internațională 
Child Evangelism Fellowship Inc., îmi asum deplina responsabilitate pentru conținutul ei. 

Rugăciunea mea este ca ceea ce am scris să fie de ajutor fiecărei persoane care citește 
această carte, să fie o binecuvântare pentru lucrătorii cu copiii și să fie spre mântuirea și 
creșterea spirituală a multor copii. 

În ultimul rând, aș vrea să-mi exprim mulțumirile pastorului David McFarland pentru că a 
scris cuvântul înainte al acestei cărți. David îmi este prieten și colaborator de mulți ani și îl laud 
pe Dumnezeu pentru felul în care S-a folosit de el ca lucrător cu copiii, ca învățător, ca lider și 
pastor. Mi-a fost întotdeauna de mare ajutor și, de asemenea, constituie o încurajare pentru 
mine și lucrarea mea și apreciez tot ce a scris în Cuvântul Înainte al acestei cărți.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICAŢIE 
 

Dedic această carte soției mele, Sadie, și fiului meu, Stephen. Dragostea, răbdarea și 
înțelegerea lor au făcut posibilă lucrarea mea în acești cincizeci de ani. 

Una din cele mai importante lecții pe care le-am învățat este că dacă un lucrător sau un 
lider creștin nu beneficiază de suportul și cooperarea familiei lui, lucrarea lui va fi foarte dificilă 
și îngreunată. De aceea, sunt mulțumitor că Dumnezeu mi-a dat o soție și un fiu care mi-au fost 
atât de folositori. Lor le dedic această carte cu mulțumiri din inimă și multe aprecieri. 

Acest an, începutul unui nou mileniu, nu înseamnă doar cea de-a cincizecea aniversare 
a începutului lucrării noastre ca soț și soție în beneficiul copiilor; este, de asemenea, și cea de-a 
cincizecea aniversare a căsătoriei noastre și Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acești ani de 
viață și lucrare împreună.  
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Capitolul 1: Dumnezeu încă mai cheamă astăzi oameni 
Trebuie să auzim chemarea lui Dumnezeu și să ne supunem ei 

 
Citim în Biblie cum Dumnezeu a chemat oameni să facă ceva, să meargă undeva sau să 

ajute pe cineva și unii creștini se întreabă dacă Dumnezeu încă mai face chemări astăzi. 
Eu cred că da. Poate metoda Lui de chemare nu mai este aceeași ca în timpurile biblice, 

însă chemarea în sine și principiile ei sunt aceleași pentru totdeauna. 

Ce se înțelege prin chemarea lui Dumnezeu? 
Dumnezeu are un plan pentru viața fiecărui credincios și El ne cheamă pe fiecare din noi 

să ne mișcăm în direcția pe care El a plănuit-o pentru noi. Chemarea lui Dumnezeu este 
întreită: 

 Dumnezeu îl cheamă pe păcătos la El pentru mântuire. Planul lui Dumnezeu este 
ca omul să vină la Isus Cristos și să se încreadă în El ca Domn și Mântuitor. 
Păcătosul care vine cu pocăință și credință este justificat și regenerat. 

 Dumnezeu cheamă păcătosul mântuit la El pentru sfințire. Următorul pas sau 
serie de pași, în planul lui Dumnezeu, este ca cei ce s-au încrezut în Isus Cristos 
să se asemene tot mai mult cu El și să fie tot mai sfinți. Acest proces este numit 
sfințire. Noi putem creşte spiritual doar dacă venim la El prin Cuvântul Lui și dacă 
îi cerem, prin rugăciune, har și putere să trăim o viață sfântă. 

 Dumnezeu îl cheamă pe sfânt la slujire. Această poruncă sau chemare nu este 
de „a veni“. Această chemare este de „a merge“. Însă noi trebuie să venim la El 
prima dată, să vedem unde trebuie să mergem, ce trebuie să facem sau pe cine 
trebuie să ajutăm. 
La această chemare – chemarea lui Dumnezeu la slujire – ne gândim noi în acest 
capitol. Planul lui Dumnezeu pentru toți credincioșii este mântuirea și sfințirea lor. 
Este dorința Lui ca „toți oamenii să fie mântuiți“ (1 Timotei 2:4) – însă ei vor fi 
mântuiți numai dacă se încred în Isus Cristos. 
El vrea ea fiecare credincios să fie sfințit (1 Tesaloniceni 4-3a) și să se asemene 
tot mai mult cu Isus Cristos. Deci, aceste două chemări sunt similare pentru toți. 
Însă chemarea lui Dumnezeu la slujire nu este aceeași pentru fiecare credincios. 
Locul, felul slujirii și oamenii care sunt slujiți diferă de la un credincios la altul – 
însă toate acestea fac parte din planul lui Dumnezeu și sunt parte a chemării Lui. 
Această chemare întreită la mântuire, sfințire și slujire este ilustrată în chemarea 
Domnului Isus pe care o face ucenicilor în Marcu 3:13 și 14: 
„în urmă, Isus S-a suit pe munte: 

 a chemat la El pe cine a vrut și ei au venit la El 
 a rânduit dintre ei doisprezece, ca să-i aibă cu Sine 
 și să-i trimită să propovăduiască.“ 

Cum cheamă Dumnezeu astăzi? 
Pentru unii oameni, cuvântul „chemare“ nu este cel mai potrivit pentru a descrie ceea ce 

face Dumnezeu pentru a ne face să ne mișcăm conform planului Lui. Unii creștini nu înțeleg 
ceea ce este o „chemare“ și au o imagine confuză despre ea – deoarece cuvântul implică 
pentru ei ceva foarte spectaculos. Ei se gândesc la o voce, la o viziune sau la un semn – sau 
ceva care se aseamănă cu chemarea primită de oameni din Biblie ca Noe, Avraam, Isaia, Filip 
și Pavel. În timp ce astăzi, chemarea lui Dumnezeu, deși este încă reală și personală, este de 
obicei mai liniștită și mai treptată în felul ei, și nu dramatică sau spectaculoasă. În general, 
Dumnezeu cheamă și ghidează prin Cuvântul Lui scris mai degrabă decât prin vocea Lui sau 
prin semne vizibile. 
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În același timp, ar trebui să observăm că sunt câteva exemple biblice de chemări liniștite, 
nespectaculoase, care sunt „regulă“ astăzi. 

 Chemarea făcută de Dumnezeu lui Zorobabel și celorlalți lucrători de a merge la 
Ierusalim să construiască acolo templul.  
În Ezra capitolul 1:5 scrie că atunci când Zorobabel şi ceilalți au auzit despre 
nevoia din Ierusalim și au fost îndemnați să meargă să împlinească acea nevoie, 
Dumnezeu „le-a trezit duhurile“ să meargă și să împlinească acea nevoie. Nu a 
fost vorba de vreo voce, sau o viziune. 

 Chemarea lui Neemia de a merge la Ierusalim să construiască zidul acolo. 
El nici nu a auzit vreo voce, nici nu a avut viziuni sau semne. 

 Inima lui a fost atinsă când a auzit despre nevoia din Ierusalim (Neemia 
1:4).  

 A primit o asigurare interioară că trebuie să meargă să împlinească acea 
nevoie în timp ce se ruga pentru ea (Neemia 1:11). 

 Biserica din Ierusalim a hotărât să-l trimită pe Barnaba la Antiohia (Fapte 11:22), 
iar Barnaba a decis să-l invite și pe Saul cu el (Fapte 11:25). Mai târziu, Pavel a 
simțit că trebuie să viziteze încă odată orașul în care a predicat (Fapte 15:36), iar 
în următorul capitol l-a invitat pe Timotei în echipa lui misionară (Fapte 16:3). Nu 
este nimic „spectaculos“ în niciunul din aceste lucruri. 

Toate acestea, cred eu, sunt exemple de călăuzire a Duhului Sfânt. În fiecare din aceste 
cazuri este vorba de o încredințare interioară că aceasta a fost voia lui Dumnezeu pentru ei – și 
nu ceva supranatural sau spectaculos. 

Pentru unii oameni este poate mai bine deci să se folosească termenul de călăuzire din 
partea Lui Dumnezeu, mai degrabă decât termenul de chemare, pentru a se evita confuzia. 

În chemarea lui Dumnezeu pentru slujire sunt implicate două aspecte: 
 O chemare (sau călăuzire) generală 

Există o chemare generală la slujire pe care Dumnezeu o adresează tuturor 
credincioșilor. El îi cheamă pe toți credincioșii să-L slujească. Nimeni nu este 
exclus sau scutit. Este de așteptat ca toți să Îi slujim și să ne ostenim în vreun fel 
pentru El. 

 O chemare (sau călăuzire) specifică 
În același timp, există o chemare specifică adresată credincioșilor ca indivizi care 
arată fiecăruia în parte ce să facă, unde să meargă și cui să slujească. Este deci 
necesar ca fiecare credincios să-I ceară lui Dumnezeu o călăuzire clară în ceea ce 
privește lucrarea lui. 

Cum ne cheamă sau cum ne călăuzește astăzi Dumnezeu în slujirea Lui? 
Sunt patru răspunsuri la această întrebare: 

 El ne călăuzește ajutându-ne să ne folosim mințile pentru a afla voia Lui (Romani 
12:2). 
 Prin faptul că vedem nevoile și ocaziile favorabile lucrării noastre. 
 Prin faptul că ne analizăm capacitățile și dorința pentru lucrare. 
 Prin urmărirea ușilor care ne sunt deschise pentru lucrare. 
 Prin observarea și examinarea circumstanțelor. 

 El ne călăuzește arătându-ne din Cuvântul Lui ce vrea să facem (Psalmul 
119:105). 

 Prin studierea și înțelegerea principiilor biblice. 
 Prin citirea și studierea zilnică a Bibliei. 
 Atrăgându-ne atenția prin unele versete sau promisiuni din Biblie. 

 Ne călăuzește prin sfatul și ajutorul dat de alți creștini care sunt maturi și plini de 
Duhul. 

 Prin anumite persoane care ne cunosc bine (Fapte 11:25, 26; 16:3). 
 Prin conducerea bisericii noastre locale (Fapte 13:1-3). 
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 Ne călăuzește dându-ne un simțământ de pace și siguranță cu privire la o anumită 
acțiune. Fără acea pace, care este „arbitrul“ nostru (Coloseni 3:15), nu trebuie să 
ne mișcăm. 

Toate acestea sunt diferite aspecte ale lucrării Duhului Sfânt, care a fost trimis de 
Domnul Isus Cristos în locul Lui (Ioan 14:16) pentru a călăuzi și a chema pe fiecare credincios 
în parte la locul şi lucrarea pe care le-a pregătit pentru el (Ioan 16:13). Duhul Sfânt este cel ce 
ne călăuzește și ne cheamă și lucrul acesta poate fi văzut în mod clar în Fapte 13:1-4. De 
asemenea, El îi și pregătește pe cei pe care îi cheamă (Fapte 13:9, 48, 52). 

Observații personale 
În introducerea acestei cărți am afirmat că voi face referire la mine în mai multe ocazii. 

Vreau să insist din nou spunând că în niciun caz scopul meu nu este de a face din persoana 
proprie subiectul central al acestei cărți. Departe de mine acest gând. 

Însă scopul acestei cărți este de a împărtăși lecțiile pe care le-am învățat, astfel ca ele să 
fie de folos cititorilor mei. Și pentru a face asta va trebui, de multe ori, să amintesc de 
experiențele mele. Din aceste experiențe am învățat eu. 

Privind înapoi la cei peste 50 de ani de lucrare pentru Domnul Isus Cristos, văd câteva 
„chemări“ – câteva momente importante din viața mea când am experimentat călăuzirea lui 
Dumnezeu în mod special. Au mai fost și alte situații în care am fost călăuziți între aceste 
momente însă acestea sunt cele mai importante. Sunt sigur că dacă privești și tu la viața ta, la 
slujba ta în calitate de creștin, poți vedea, de asemenea, mai multe „momente importante“ sau 
„momente de cotitură“. 

Dumnezeu m-a chemat la mântuire 
Sadie, soția mea, și cu mine am frecventat o biserică protestantă liberală în Belfast, 

Irlanda de Nord. Pastorul acelei biserici nu era convertit și niciodată nu s-a predicat Evanghelia 
în acea biserică. Nu ne-am cunoscut de mici, însă amândoi mergeam regulat la Școala 
Duminicală și la biserică. 

Dumnezeu a intervenit într-un mod minunat în viețile noastre și a făcut primul pas spre 
mântuirea noastră. Planul Lui și scopul Lui au fost ca Sadie și cu mine să ne încredem personal 
în Isus Cristos ca Domn și Mântuitor. Așa că ne-a chemat la El pentru mântuire la vârsta de 22, 
respectiv 21 de ani. În acest scop, El S-a folosit de două mijloace: 

 A folosit doi oameni 
Dumnezeu a adus în viețile noastre un cuplu tânăr care se pregătea să meargă 
pe câmpul de misiune. Nu mai întâlnisem oameni ca aceștia. Ei vorbeau despre 
păcat, despre mântuire și despre nașterea din nou. Fred și Ina Orr erau foarte 
diferiți de ceilalți oameni pe care-i întâlnisem până atunci. Ei ne-au invitat la ei și 
am petrecut multe ore discutând cu Fred, de multe ori în contradictoriu. El mi-a 
dat un Nou Testament de buzunar și mi-a sugerat să îl citesc să văd dacă ce 
spune el este adevărat. 
Este interesant când mă uit înapoi să văd metoda de evanghelizare a lui Fred. 
Era întotdeauna deschis și cinstit cu noi. Nu a încercat niciodată să facă presiuni 
asupra noastră să ne încredem în Cristos și nici nu a dat impresia că a te încrede 
în Cristos era un lucru ușor. Ne-a spus clar ce înseamnă și ce implică a fi creștin 
și suntem foarte mulțumitori că a făcut-o. Când ne-am încrezut mai apoi în Isus 
Cristos ca Domn și Mântuitor, am știut foarte bine ce facem. Când am luat acea 
hotărâre importantă am fost conștienți că „am rupt punțile care ne legau de 
trecut“. 

 S-a folosit de Cuvântul Lui 
Și astfel am început să citesc Cuvântul lui Dumnezeu pentru mine. Am citit de trei 
ori Noul Testament pe care mi l-a dat Fred, și Dumnezeu a vorbit inimii mele. De 



50 de ani de lucrare și încă mai învăț 
Sam Doherty 

 

9 
 

atunci încă mi-am dat seama că aceasta este modalitatea principală prin care 
Dumnezeu îi cheamă pe oameni la mântuire și îi călăuzește; El vorbește prin 
Cuvântul Lui. 

Două săptămâni mai târziu, soția mea, Sadie, s-a încrezut în Isus Cristos ca Mântuitor în 
casa lui Fred și Ina, fiind ajutată de Ina. Peste alte două săptămâni, m-am încrezut și eu în Isus 
Cristos încurajat fiind de Sadie. Era în jur de 1 dimineața în 28 noiembrie 1949. 

Am știut bine încă de la început că am fost mântuit. Am fost atât de entuziasmat că în 
dimineața următoare când am mers la școala unde predam, le-am spus băieților cărora le 
predam educație religioasă ce am făcut și cum m-a mântuit Isus Cristos în seara precedentă. 

„Îți mulțumesc, Tată ceresc, că ne-ai chemat, pe Sadie și pe mine, la Tine și ne-ai dat 
mântuirea prin Isus Cristos.“ 

Chemarea la slujire 
Prima etapă – să evanghelizez copiii 
Chiar înainte de a fi mântuiți, Fred ne-a spus că dacă ne vom încrede în Cristos, 

Dumnezeu va avea o lucrare pentru noi și că El ne va arăta care este aceea. Întotdeauna 
accentua: „Ești mântuit ca să slujești“. 

Așa că aproape imediat după ce ne-am încrezut în Cristos, am început să ne rugăm: 
„Doamne Dumnezeule, arată-ne ce vrei Tu să facem și cum să Te slujim“. Și El ne-a arătat! El 
ne-a chemat să evanghelizăm copiii. Aceasta urma să fie lucrarea vieții noastre. Să fiu sincer, 
aceasta ar fi fost ultima lucrare pe care aș fi ales-o. Aveam 22 de ani și eram un jucător de 
rugby mare și musculos într-una din cele mai bune echipe din Irlanda. Eu mă închipuiam 
evanghelizând sportivi sau adolescenți – dar chiar copiii? Totuși, știam că Dumnezeu ia decizia 
și nu eu. Și când a luat-o, noi am acceptat-o cu bucurie. 

Când mă gândesc la chemarea lui Dumnezeu de a lucra cu copiii, sunt foarte mulțumitor 
că El ne-a îndreptat în această direcție. Este cea mai minunată lucrare din lume și mă simt 
privilegiat să iau parte la ea. 

Privind în trecut și examinând această chemare de a lucra cu copiii mi-e greu, chiar 
imposibil, să arăt exact cum s-a întâmplat și să menționez detaliile călăuzirii lui Dumnezeu în 
această privință. Chemarea nu a avut nimic spectaculos. La fel ca multe alte chemări ale lui 
Dumnezeu, și această călăuzire a fost liniștită, treptată și nespectaculoasă. 

 Pe măsură ce citeam Cuvântul lui Dumnezeu, versetele despre copii mi se păreau 
că iasă în evidență și aveau o anumită forță asupra mea. 

 Când participam la întruniri, vorbitorii menționau mereu despre nevoia copiilor de 
a fi evanghelizați. 

 Când citeam ziarele, articolele despre copii îmi atrăgeau atenția în mod deosebit. 
 Când le vorbeam copiilor, mă simțeam în largul meu și simțeam că pot să le 

slujesc într-un mod eficient. 
Așa că, treptat, Dumnezeu ne-a arătat că viitoarea noastră lucrare urma să fie cu copiii. 

Când aveam ocazii să le vorbim, inimile noastre erau tot mai convinse că Dumnezeu ne chema 
în această direcție. Împreună cu acea asigurare a venit și o pace deplină în inimile noastre. 

„Îți mulțumesc, Tată ceresc, pentru că ne-ai chemat, pe Sadie și pe mine să le prezentăm 
Evanghelia copiilor.“ 

Chemarea la slujire 
A doua etapă – să lucrez cu Child Evangelism Fellowship 
Acum știam că Dumnezeu vrea ca noi să le prezentăm Evanghelia copiilor. Dar nu știam 

de unde să începem și ce să facem. Începusem de câteva luni să predau la liceu, căci eram 
profesor, și mi s-au oferit multe ocazii să predau religia în acea școală (pe lângă materia mea). 
Însă elevii erau adolescenți și, cu toate că îmi plăcea să le predau și, dacă se ivea ocazia, să-i 
evanghelizez, am simțit că sunt chemat să învăț și să prezint Evanghelia copiilor. Am avut 
câteva ocazii și invitații de a le vorbi copiilor în biserici, însă simțeam că Dumnezeu mă cheamă 
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să fac ceva mai mult decât atât. Simțeam clar că El vrea să lucrez cu copii care n-au auzit 
niciodată Evanghelia. 

Între timp, părinții noștri spirituali, Fred și Ina Orr, părăsiseră Belfastul mergând la o 
școală biblică din Scoția pentru a se pregăti în vederea lucrării misionare din statul Acre din 
Brazilia. Așa că i-am scris lui Fred și i-am cerut sfatul, ajutorul și călăuzirea. I-am pus câteva 
întrebări. 

 Ce înseamnă să evanghelizezi copii? 
 Cum să fac acest lucru? 
 De unde să încep? 

După ce a primit scrisoarea de la mine, a venit în vizită la școala lor biblică un vorbitor 
care le-a spus studenților despre nevoia evanghelizării copiilor. Acest vorbitor era Rev. Art 
Nickel, un misionar într-o organizație numită Child Evangelism Fellowship. La masa de prânz, el 
a stat chiar lângă Fred. Când și-a dat seama că Fred venea din Irlanda de Nord, el i-a 
împărtășit acestuia că avea pe inimă dorința de a aduce misiunea Child Evangelism Fellowship 
și în Irlanda. Așa că l-a întrebat pe Fred dacă nu știe pe cineva în Irlanda interesat în 
evanghelizarea copiilor. Imediat, Fred i-a arătat scrisoarea mea și i-a sugerat să ia legătura cu 
mine. Și acesta a ascultat de Fred. Peste câteva săptămâni, Art Nickel a venit la noi acasă. În 
timp ce ne vorbea, demonstrându-ne ceea ce spunea cu flanelograful și pe măsură ce spunea 
despre lucrarea misiunii lui, amândoi am primit în inimile noastre o siguranță deplină că aceasta 
era lucrarea și misiunea cu care aveam să lucrăm și i-am spus misionarului lucrul acesta. 

Am fost numiți imediat reprezentanți pentru Irlanda ai Child Evangelism Fellowship și, nu 
peste mult timp, directori naționali ai noii organizații care urma să fie mai târziu numită Child 
Evangelism Fellowship din Irlanda! 

Eram doar bebeluși din punct de vedere spiritual! Fuseserăm mântuiți de mai puțin de un 
an! Nu aveam nicio pregătire pentru lucrarea cu copiii și nu făcuserăm nici măcar o școală 
biblică. 

Însă aveam un lucru esențial. Aveam chemarea și călăuzirea lui Dumnezeu; și știam 
acest lucru. În curând, urma să învățăm minunatul adevăr că atunci când Dumnezeu cheamă, 
El întotdeauna ne și echipează și are grijă de toate nevoile. Dumnezeu ne-a chemat să 
evanghelizăm copiii și ne-a chemat să facem acest lucru în propria noastră țară împreună cu 
Child Evangelism Fellowship. În același timp, El S-a obligat să ne ajute în noua noastră lucrare 
și să aibă grijă de nevoile noastre. 

Aceasta urma să fie lucrarea noastră pentru următorii 14 ani, din 1950 în 1964 și 
Dumnezeu a binecuvântat lucrarea CEF Irlanda între acei ani într-un mod deosebit. Recent, am 
citit scrisorile de rugăciune și rapoartele din acei ani și am fost de-a dreptul uimit de amploarea 
lucrării CEF în acea perioadă asupra copiilor din Irlanda de Nord. Mulți, mulți copii au auzit 
Evanghelia. Lucrul acesta este remarcabil deoarece lucrarea a fost desfășurată, aproape 
exclusiv, de voluntari. 

 Au fost înființate o sută de Cluburi Vestea Bună. 
 S-a înființat o școală biblică de vacanţă. 
 Au fost desfășurate multe campanii de evanghelizare a copiilor în toată țara cu 

durata de una sau două săptămâni. 
 S-au ținut sute de întâlniri în aer liber pentru copii în fiecare vară. 
 S-au desfășurat multe cursuri de instruire a învățătorilor. 
 S-a înființat postul de radio „Radio Good News Club“ care emitea în fiecare 

săptămână. 
 Comitetul național era puternic și activ. 
 Am împărțit Irlanda de Nord în 12 părți, fiecare parte având un comitet și un 

director voluntar. 
 S-a înființat un birou CEF. 
 Mai mult de câteva sute de lucrători voluntari s-au implicat în lucrare. 
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 Lucrarea CEF în Irlanda a început cu patru lucrători angajați permanent. Annie 
Cross a promovat lucrarea pe întregul întins al țării; Albert Flaherty era 
evanghelistul nostru pentru copii; Amy Watson și Norma Irwin erau în conducerea 
națională. 

 Lucrarea CEF a început în Republica Irlanda care era predominant romano-
catolică. 

În timpul acestor patrusprezece ani, am continuat să lucrez ca profesor la liceu. În 
același timp, eram director național al CEF din Irlanda. A fost o perioadă foarte aglomerată. De 
fapt, eu aveam două slujbe permanente. Însă, continuând să predau la școală, am realizat trei 
lucruri: 

 Mi-am susținut familia și lucrarea CEF din salariul meu de profesor; nu am primit 
nici un sprijin financiar din partea CEF sau din partea altora în timpul acestor 
patrusprezece ani. 

 Am acumulat mai multă experiență în predare – mai ales în lucrarea cu 
adolescenții. 

 Am putut continua să evanghelizez tinerii din școala unde predam. Am avut 
libertate desăvârșită să fac acest lucru și am avut bucuria de a vedea că nu puțini 
din aceștia s-au încrezut în Isus Cristos ca Domn și Mântuitor. Am avut ocazia și 
de a preda ore de religie în școală de când m-am predat lui Cristos. Lucrul acesta 
l-am făcut în plus față de materia mea „seculară“. De asemenea, am fost, pentru 
câțiva ani, organizatorul orelor de religie pentru întreaga școală. 

„Îți mulțumesc, Tată ceresc, că m-ai călăuzit spre organizația Child Evangelism 
Fellowship din Irlanda și pentru privilegiul de a ajuta la evanghelizarea copiilor din Irlanda în 
timpul celor patrusprezece ani.“ 

Chemarea la slujire 
Etapa a treia – slujirea permanentă 
În prima parte a anului 1964 a devenit evident că nu puteam continua să facem tot ce 

aveam de făcut. Lucrarea CEF din Irlanda creștea rapid și responsabilitățile mele ca director 
național creșteau și ele. Pe lângă această slujbă de director, mai predicam și de câteva ori pe 
săptămână, țineam cursuri și programe pentru pregătirea lucrătorilor, vorbeam la conferințe și 
conduceam întrunirile cu copiii – în același timp având o normă întreagă și la școală. 

Era necesară o schimbare și era tot mai clar din punct de vedere logic și omenesc că 
trebuie fie să abandonez lucrarea CEF, fie să las școala și să slujesc permanent organizației 
CEF. În inimile noastre, știam că Dumnezeu nu vrea în niciun caz să dăm înapoi sau să 
întrerupem lucrarea de evanghelizare a copiilor – și simțeam din ce în ce mai mult că trebuie să 
mergem în direcția opusă și să ne dedicăm cu totul lucrării lui Dumnezeu. Asta ne spuneau 
„inimile“ noastre, însă „capetele“ noastre ne îndemnau în direcție opusă. 

 Aveam 36 de ani, responsabilități familiale și plăteam și rate pentru cumpărarea 
casei. 

 Eram bine văzut în profesia mea; după 14 ani de predare aveam un salariu bun 
care ne permitea să fim independenți din punct de vedere financiar. 

 CEF nu oferea și nici măcar nu promitea vreun salar. Dacă făceam acest pas, 
trebuia să-l facem complet prin credință. 

În perioada în care am luat decizia aceasta, Fred Orr, tatăl meu spiritual, ne-a dat un 
verset din Biblie: „Puii de leu duc lipsă și li-i foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de 
nimic“ (Psalmul 34:10). 

Dumnezeu a vorbit inimilor noastre prin acest verset și am început să vedem că El Însuși 
poate și va avea grijă de toate nevoile noastre. 

De asemenea, chiar înainte de aceasta, Sadie și cu mine am mers la o conferință CEF în 
Portugalia. Pe când conduceam prin Spania, am avut două experiențe interesante: 
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 În Spania am oprit mașina într-o regiune, pe dreapta și s-au adunat câțiva copii 
împrejur. Sadie a încercat să-i spună unuia dintre ei despre Isus Cristos, însă nu a 
putut din pricină că nu cunoștea limba. În această perioadă, Dumnezeu i-a pus pe 
inimă acești copii și alții care încă nu ajunseseră să-L cunoască pe Cristos. 

 Peste tot unde am fost în Spania și Portugalia, am văzut reclame uriașe pe care 
scria „Coca Cola te răcorește cel mai bine“. Coca Cola ajunsese aici – chiar și în 
satele izolate, însă nici un misionar nu ajunsese încă să le spună copiilor despre 
Cristos. 

Nu am uitat niciodată aceste două experiențe care ne veneau tot timpul în minte și ne 
îndemnau să mergem înainte. 

Așa că ne-am dedicat lucrării CEF cu totul și putem mărturisi odată cu psalmistul că, 
după mai mult de 35 de ani în care L-am căutat pe Domnul și ne-am încrezut în El, nu am dus 
niciodată lipsă de nimic. 

”Îți mulțumesc, Tată ceresc, că ne-ai chemat la o dedicare totală în lucrarea noastră de 
evanghelizare a copiilor; și îți mulțumesc pentru că ne-ai împlinit toate nevoile pentru mai bine 
de treizeci și cinci de ani. “ 
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Chemarea la slujire 
 

Etapa a patra – în Europa 
Părăsind meseria de profesor în iunie 1964 pentru a ne dedica conducerii CEF Irlanda în 

calitate de director, Sadie și cu mine a trebuit să mergem în SUA să participăm la un curs la 
Leadership Training Institute. Deși fuseserăm directori CEF în Irlanda timp de patrusprezece 
ani, atât liderii CEF, cât și noi am simțit că o pregătire în plus ar fi de ajutor în lucrarea noastră; 
și, de asemenea, că timpul petrecut de noi în SUA va întări relațiile dintre sediul organizației 
CEF și CEF Irlanda. 

Am așteptat cu nerăbdare să ne întoarcem la slujba noastră în Irlanda – însă de data 
aceasta să ne dedicăm total ei. Totuși, Dumnezeu avea alte planuri pentru noi. 

În timpul celor 3 luni petrecute la Institut, liderii CEF ne-au propus să ne lăsăm slujba 
noastră din Irlanda și să fim directori regionali ai CEF. Am fost de-a dreptul șocați. Prima dată 
am refuzat categoric. Voiam doar să mergem înapoi în Irlanda, la lucrarea noastră CEF, la 
familia noastră, la prietenii noștri și la casa noastră frumoasă pe care tocmai o cumpăram. Însă 
întrebările noastre erau: 

Oare acest nou pas este voia lui Dumnezeu pentru noi? Oare aceasta este chemarea 
noastră? 

Nu știam sigur acest lucru și nu știam ce să alegem, ce răspuns să dăm. 
Sunt convins că modalitatea principală a lui Dumnezeu de a-Și chema copiii la o lucrare 

este întotdeauna prin Cuvântul Lui. Așa că noi am cerut lui Dumnezeu să ne călăuzească prin 
citirea zilnică a Bibliei.  

Nu am căutat versete care să ne vorbească în mod deosebit. De obicei, Dumnezeu nu 
călăuzește așa. El ne călăuzește pe măsură ce citim zilnic, în mod regulat și sistematic 
Cuvântul Lui. 

La câteva săptămâni după ce am primit această invitație, pe când citeam Iosua capitolul 
1, Dumnezeu a răspuns într-un mod minunat întrebărilor noastre și ne-a arătat următorul pas 
major în călăuzirea pe care ne-o dădea. 

În timp ce citeam Iosua capitolul 1, Dumnezeu S-a folosit de a doua parte a capitolului 
pentru a vorbi inimilor noastre. 

Iosua tocmai fusese numit în calitate de nou lider al copiilor lui Israel. Prima lui sarcină 
era de a-i convinge pe cei din semințiile lui Ruben, Gad și din jumătatea seminției lui Manase să 
treacă Iordanul și să ajute la cucerirea țării. Ei se stabiliseră deja în partea de răsărit a 
Iordanului, însă îi promiseseră lui Moise că în momentul începerii cuceririi țării, se vor alătura și 
ei fraților lor. Spuseseră că vor trece Iordanul cu ceilalți, ba chiar că vor fi în fața oștirilor copiilor 
lui Israel.  

Acum, Iosua a venit la ei și le-a vorbit despre tot binele pe care li-l făcuse Dumnezeu, 
cum le dăduse teritoriul din partea de răsărit a râului și cum îi binecuvântase acolo. De 
asemenea, le-a mai adus aminte de promisiunea pe care aceștia o făcuseră lui Moise și i-a 
îndemnat să-și părăsească țara și familiile și să treacă râul în fața celorlalte nouă seminții și 
jumătate ca să le ajute să cucerească țara. Le-a spus să-i ajute pe frații lor până când aceștia 
vor avea odihnă în țara ca și ei. Ei au răspuns cu entuziasm la această provocare spunând că 
vor merge. Atunci Iosua i-a asigurat că după ce-și vor termina misiunea, se vor putea întoarce 
cu bucurie în țara lor. 

Citind acest pasaj, se părea că Dumnezeu ne spune să facem la fel: 
 El voia să ne dăm seama cum a binecuvântat lucrarea CEF din țara noastră în 

ultimii patrusprezece ani. 
 El voia să ne părăsim slujba și să mergem de partea cealaltă a râului (în acest caz 

Marea Irlandei!) 
 El voia să-i ajutăm pe frații noștri de la CEF din Europa și pe alți credincioși din 

Europa să-și înființeze misiuni prin care să evanghelizeze copiii din țările lor. 
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 El ne promitea că ne vom întoarce într-o zi în țara noastră, Irlanda – cu bucurie. 
Cred că aceasta este singura dată în cei 50 de ani de slujbă închinată Domnului când am 

primit o călăuzire atât de deosebită, spectaculoasă și directă din Cuvântul lui Dumnezeu. 
Acum știam că Dumnezeu ne cheamă și am spus imediat „Da“. În același timp, eram 

neliniștiți din pricina noii noastre responsabilități. Noi eram primii directori regionali numiți de 
CEF în străinătate. Era un nou pas și pentru misiune. Nu aveam niciun principiu după care să 
ne ghidăm și nici măcar nu ni se spusese ce aveam de făcut. De fapt, lucrarea fusese lăsată în 
mâinile noastre ca noi să facem ce credem că ar trebui făcut – o responsabilitate destul de 
descurajantă. De asemenea, a trebuit să ne încredem în Dumnezeu atât pentru banii necesari 
nouă înșine cât și pentru cei necesari lucrării. Nu se oferea nici un salariu. Se cerea de la noi un 
pas prin credință. Însă Dumnezeu a fost credincios și a purtat de grijă de toate nevoile noastre 
în timpul următorilor douăzeci și nouă de ani de conducere a CEF Europa. Îl mai lăudăm pe 
Dumnezeu pentru că a binecuvântat într-un mod neobișnuit lucrarea în timpul acelor ani: 

 Numărul lucrătorilor CEF care s-au înrolat în lucrare a crescut de la patruzeci și 
cinci la trei sute șaptezeci și cinci. 

 A fost inițiat un Leadership Training Institute european cu durata a 3 luni și în 
următorii douăzeci și nouă de ani peste două mii de studenți au absolvit cursurile 
principalului Institut din Elveția și ale altor Institute afiliate misiunii, răspândite în 
alte țări. 

 Lucrarea CEF a început și s-a dezvoltat și în Europa comunistă. 
 S-a cumpărat și renovat clădirea care avea să fie sediul european al CEF. 
 A fost inițiată o misiune pentru producerea și răspândirea de literatură CEF în 

Europa. 
 S-au dezvoltat o serie de filiale naționale ale CEF care funcționau independent. 
 De asemenea, Dumnezeu ne-a dat atât nouă, cât și lucrării noastre banii de care 

am avut nevoie. 
În timpul acestor douăzeci și nouă de ani am avut multe responsabilități și doar prin harul 

și puterea pe care Dumnezeu le-a revărsat din plin peste mine am izbutit să le îndeplinesc pe 
toate și în același timp să nu-mi fie afectată sănătatea. 

 Ca director al CEF Europa, trebuia să vizitez, să ajut și să încurajez familia 
crescândă a lucrătorilor CEF de pe teritoriul Europei. De asemenea, trebuia să fac 
vizite anuale la sediul organizației în SUA unde trebuia să merg și la câteva 
biserici. Toate acestea includeau multe călătorii – cu mașina, cu avionul, cu trenul 
și chiar cu vaporul – și multe zile în care eram departe de casă. De asemenea, am 
vizitat multe școli biblice din diferite părți ale Europei și am vorbit la multe 
conferințe. În plus, trebuia să-mi petrec multe ore în biroul meu la Kilchzimmer 
scriindu-le lucrătorilor și prietenilor lucrării răspândiți în Europa și SUA. 

 În același timp, soția mea și cu mine eram și directorii misiunii de la Kilchzimmer, 
sediul CEF din Europa, unde conduceam peste treizeci de lucrători. Și eu 
încercam să-mi planific „călătoriile“ în perioadele mai liniștite de la Kilchzimmer. 

 Anual, la Kilchzimmer se țineau câte două cursuri de câte trei luni pentru 
pregătirea liderilor CEF, iar eu le conduceam pe amândouă predând câte o sută 
cincizeci de ore la fiecare curs. Încercam, pe cât era posibil să-mi îndeplinesc 
celelalte responsabilități la sfârșit de săptămână. 

 Am preluat conducerea echipei de la European Outreach (ce-și desfășura 
activitatea în Europa comunistă) timp de aproximativ trei ani într-o perioadă de 
criză a lucrării de acolo. Au existat câteva probleme, însă am avut satisfacția de a 
vedea lucrarea acelei echipe refăcându-se și întărindu-se în acei trei ani. Este 
interesant de observat că după aceasta s-au deschis larg ușile pentru lucrare în 
Europa de răsărit. Datorită noii unități și a părtășiei profunde din echipă am putut 
profita de aceste uși deschise – și să punem temelia lucrării CEF în interiorul 



50 de ani de lucrare și încă mai învăț 
Sam Doherty 

 

15 
 

Europei de Est, fostă comunistă. Astăzi sunt mai mult de o sută cincizeci de 
lucrători din acele țări înrolați în lucrare. 

 Am vizitat Polonia de două sau de trei ori în fiecare an (pentru câte două 
săptămâni de fiecare dată) pentru a ajuta bisericile de acolo în lucrarea lor cu 
copiii și mai ales pentru a preda cursuri de pregătire pentru lucrători. De 
asemenea, am condus echipa CEF pentru lucrare în Polonia timp de mai mulți ani. 

 Am slujit de asemenea în comitetul britanic CEF și am fost, timp de doi ani, chiar 
directorul lucrării de acolo. 

Am fost, într-adevăr, foarte ocupat și am avut foarte puțin timp liber. Adesea, îmi 
petreceam întreaga noapte de dinaintea unei călătorii undeva în Europa înregistrând pe casetă 
scrisori pentru ca secretara mea să le trimită în timp ce eu eram plecat. Nu știu cum, omenește 
vorbind, am putut să fac toate acele lucruri; însă Dumnezeu mi-a dat sănătatea și puterea 
necesară – și, de asemenea, mi-a dat o soție iubitoare și răbdătoare care a vrut, când nu 
călătorea cu mine, să „rămână la calabalâcuri“ (1 Samuel 30:24). 

Cât de adevărat este că atunci când Dumnezeu ne cheamă, El ne și poartă de grijă și ne 
dă și putere! 

În acest timp, cuplul care înainte era ajutorul nostru în Irlanda, a preluat conducerea 
lucrării de acolo, iar Dumnezeu le-a binecuvântat lucrarea într-un mod minunat. Astăzi CEF 
Irlanda este, proporțional vorbind, una din cele mai puternice filiale CEF din lume – având peste 
100 de lucrători într-o țărișoară de doar un milion și jumătate de locuitori. Cam jumătate din 
aceștia sunt plecați ca misionari în alte țări. 

„Tată ceresc, Îți mulțumesc pentru că ne-ai chemat să mergem «peste râu» în Europa și 
Îți mulțumesc pentru felul în care Te-ai îngrijit de noi și de lucrarea noastră acolo. Îți mulțumesc 
de asemenea pentru cum ne-ai binecuvântat lucrarea în Europa și pentru că ai făcut-o să 
crească și să se extindă atât de mult.“ 
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Chemarea la slujire 
 

Etapa a cincea – în Polonia 
Nu știam nimic despre Polonia. Nu cunoșteam pe nimeni în Polonia. Nu fusesem 

niciodată acolo. Am vizitat Cehoslovacia în 1967 pentru a preda un curs de două săptămâni 
pentru lucrătorii cu copiii de acolo. Pe când eram în Cehoslovacia și mă aflam în nordul țării, 
cineva mi-a spus „De partea cealaltă a acestor munți se află Polonia“. Nu îmi pot explica, însă 
imediat mi-a venit dorința să merg în acea țară și să-i învăț pe creștinii polonezi să-i 
evanghelizeze pe copii. Aveam încredințarea că Dumnezeu mă cheamă să ajut și să încurajez 
micile biserici evanghelice din Polonia să-i evanghelizeze pe copiii polonezi. De mulți ani încă 
Dumnezeu îmi pusese un verset pe inimă: “Treci în Macedonia și ajută-ne“ (Fapte 16:9). 

Cuvântul cheie fusese întotdeauna „ajută“. Asta m-a chemat Dumnezeu să fac de 
cincizeci de ani – prima dată în Irlanda, apoi în Europa, iar acum El mă chema să ajut în 
Polonia. 

 Am încercat să aflu tot ce am putut despre Polonia. Am descoperit că această țară 
avea o populație de patruzeci de milioane de locuitori, că era majoritar romano-
catolică, că fusese comunistă mai mult de douăzeci de ani și că existau ici și colo 
în țară câteva bisericuțe evanghelice. 

 Am obținut numele și adresa unei misiuni care avea ceva legături cu Polonia și le-
am cerut numele unei personalități creștine din țară pe care să o pot vizita.  
Înarmat cu acest nume și această adresă, am luat avionul la Varșovia, agitat și 
rugându-mă plin de încredere în același timp lui Dumnezeu pentru călăuzire. 
Am mers la adresa pe care o avem, m-am prezentat și am explicat că eu cred că 
Dumnezeu mă cheamă să ajut bisericile și creștinii din Polonia să le prezinte 
copiilor Evanghelia. Pastorul acela s-a luminat la față și m-a poftit în casă. „Da“, a 
spus el, „într-adevăr avem nevoie de dumneavoastră. Voi aranja o serie de 
întâlniri pentru dumneavoastră în întreaga Polonie pentru a putea stârni în biserici 
dorința de a-i evangheliza pe copii și, de asemenea, pentru a le putea pregăti 
pentru această lucrare.“ 

 Astfel, peste câteva săptămâni, m-am întors în Polonia și am început acolo o 
lucrare ce avea să țină 30 de ani. Eu eram director al CEF Europa în acea 
perioadă, însă în fiecare an făceam câte două, trei, uneori chiar patru vizite în 
Polonia și Dumnezeu a deschis multe uși – în special pentru cursuri de pregătire 
la care au participat peste o sută cincizeci de învățători și lucrători cu copiii. Nu 
era întotdeauna ușor. În majoritatea acestei perioade, Polonia fusese o țară 
comunistă, existând numeroase restricții și limitări în ceea ce se putea face. Dar 
Dumnezeu ne-a binecuvântat și lucrarea a crescut. De asemenea, El a chemat și 
câțiva polonezi să lucreze cu copiii. În consecință, astăzi sunt trei organizații 
poloneze separate cu peste douăzeci de lucrători permanenți care au ca scop 
prezentarea Evangheliei copiilor. Sunt foarte mulțumitor că Dumnezeu m-a 
călăuzit astfel și că a îngăduit această lucrare în Polonia, în urma căreia mulți 
băieți și fete au fost mântuiți. Au fost bineînțeles și alții din vest care s-au implicat 
de asemenea în această lucrare în Polonia. Sunt recunoscător îndeosebi tuturor 
membrilor echipei European CEF Outreach care au jucat un rol atât de important 
în dezvoltarea acestei lucrări în Polonia. 

„Îți mulțumesc, Tată ceresc, pentru că ai pus pe inima mea copiii Poloniei și mi-ai deschis 
o ușă pentru a lucra acolo; și îți mulțumesc pentru felul în care ai binecuvântat lucrarea aceasta 
de a le prezenta copiilor polonezi Evanghelia.“ 
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Chemarea la slujire 
 

Etapa a șasea – slujirea prin scriere 
Întotdeauna intenția și scopul meu au fost să nu stau prea mult la conducerea CEF 

Europa ci să rămân în funcția aceasta doar cât este necesar. Și rugăciunea și dorința mea au 
fost să am înțelepciunea să încredințez conducerea succesorului meu la timpul potrivit și să nu 
„țin cu dinții“ de poziția mea. Fuseseră situații când liderii au ținut prea mult la poziția lor 
neputându-se despărți de ea, iar eu eram hotărât să nu fac așa. 

Mi-am fixat data la care aveam să încredințez altcuiva funcția de conducere a CEF 
Europa la cea de-a șaizeci și șasea aniversare a zilei de naștere. Așa că am informat comitetul 
și conducerea CEF cu optsprezece luni înainte cu privire la ce aveam de gând și, în timpul 
acestor luni, m-am pregătit pentru a lăsa totul în ordine succesorilor noștri. Totul a mers bine și 
succesorii noștri, Roy și Ruth Harrison, au devenit directori regionali CEF pentru Europa la 1 
iulie 1993 (exact cu o lună înainte să împlinesc șaizeci și șase de ani). De atunci lucrarea CEF 
Europa a continuat să crească într-un mod minunat sub conducerea lor pricepută. Cineva 
spunea că succesul unei lucrări este dovedit de ceea ce se întâmplă după ce o părăsește! 
Suntem foarte mulțumiți că lucrarea CEF atât în Irlanda, cât și în Europa a continuat să crească 
și să prospere și după plecarea noastră. 

Dar ce să fac acum? Eram încă sănătos și eram siguri amândoi că Dumnezeu voia să 
rămânem și să lucrăm încă în CEF. Însă ce să lucrăm? Ne-am întors în Irlanda după ce am 
predat conducerea succesorilor noștri. Cred că liderul care lasă lucrarea în mâinile altuia nu 
trebuie să-i stea în cale acestuia din urmă și nici „să privească peste umăr“! 

Am primit multe invitații de a preda cursuri și de a predica și, de asemenea, de a prelua 
noi responsabilități în Child Evangelism Fellowship. Dar noi voiam să știm care era voia lui 
Dumnezeu și voiam să „auzim“ chemarea lui Dumnezeu pentru a fi siguri că mergem în direcția 
bună. 

În această perioadă în care căutam să luăm o decizie potrivită cu voia lui Dumnezeu 
citeam într-o zi în cea de-a doua epistolă a lui Petru, în primul capitol și, încetul cu încetul, am 
început să înțeleg ce voia Dumnezeu să fac în acești ultimi ani de lucrare. 

În 2 Petru 1:12 și 13, Petru le spune cititorilor că atâta timp cât va fi cu ei, el le va 
reaminti adevărurile pe care aveau nevoie să le audă. Și în următorul  verset (versetul 14) el 
menționează că va muri în curând. Apoi, în versetul 15, spune: „Îmi voi da osteneala dar, ca și 
după moartea mea, să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri“. Am citit acest 
verset de mai multe ori și mi-am pus aceste două întrebări “Ce a vrut să spună Petru? Cum să 
le aducă aminte sau să-i învețe după moartea lui?“ 

Apoi, am văzut răspunsul! 
El avea să-i ajute, să-i învețe și să le slujească prin scrierile lui. Ceea ce scria, avea să 

rămână cu ei și să fie o sursă de binecuvântare pentru ei și nenumăratele generații după ei. De 
fapt, cele două epistole, pe care Petru le-a scris spre apusul vieții lui, s-au dovedit mai apoi a fi 
lucrarea lui cea mai valoroasă – o lucrare de care Dumnezeu încă se mai folosește și după 
două mii de ani. 

Am văzut și am înțeles principiul conținut în acele versete – importanța cuvântului scris. 
Și atunci, am simțit că Dumnezeu îmi arată că trebuie să-mi folosesc timpul de lucrare care îmi 
mai rămăsese scriind. În niciun caz nu doresc să compar scrierea mea cu epistolele inspirate 
ale lui Petru! Însă principiul este același. Chemarea lui Dumnezeu pentru mine a fost de a-i 
ajuta pe alții să le prezinte copiilor Evanghelia; iar acum am văzut că prin scrierea și distribuirea 
de cărți și lecții doctrinare prin imagini puteam să ajut lucrătorii cu copiii din întreaga lume în 
viețile și lucrarea lor. A fost minunat să-mi dau seama că acum lucrarea mea se putea extinde 
în multe țări din afara Europei și nu doar în Europa – și cred că această lucrare este mai mare 
și mai binecuvântată decât cea de dinainte. 
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Am simțit că Dumnezeu vrea ca eu să fac ca aceste cărți și lecții doctrinare prin imagini 
să fie gratis, pentru ca să le fie de cel mai mare ajutor celorlalți – mai ales celor din „lumea în 
curs de dezvoltare“ și că El va purta de grijă ca acest lucru să fie posibil. 

Când am privit înapoi după cinci ani m-am minunat de ceea ce a făcut Dumnezeu și cum 
El a confirmat de nenumărate ori că acest lucru fusese voia Lui pentru mine. 

 La ora actuală, noi trimitem cărțile (în engleză) în o sută zece țări, la peste patru 
mii de lucrători cu copiii. 

 În timpul scrierii acestei cărți, cărțile mele sunt traduse în douăzeci și patru de alte 
limbi și sunt distribuite la cel puțin cincisprezece mii de oameni (majoritatea 
lucrători cu copiii). 

 Doar într-un singur an, mai recent, am tipărit peste o sută treizeci de mii de 
exemplare. 

 Dumnezeu continuă să furnizeze sumele enorme de bani necesare acestei lucrări. 
 Dumnezeu a format o echipă de lucrători pentru această lucrare. 
 Ni s-a dat un set complet de mobilă de birou și un spațiu nelimitat de depozitare 

gratis. 
 Am primit sute de scrisori prin care se exprima aprecierea pentru cărți și pentru 

lecții doctrinare și prin care am fost informați că mulți lucrători cu copiii au fost 
ajutați și binecuvântați și mulți copii au fost mântuiți. 

Îi dăm toată gloria atotputernicului nostru Dumnezeu și Tată ceresc, care cheamă, dă 
putere și poartă de grijă. 

„Îți mulțumesc, Tată ceresc, că m-ai chemat în această lucrare nouă și minunată, în 
această ultimă parte a slujirii mele și îți mulțumesc pentru modul deosebit în care mi-ai purtat de 
grijă și m-ai binecuvântat.“ 

Dumnezeu poate să și închidă uși 
Au fost momente în viață când am fost învățat să fac ceva sau am avut impresia că s-a 

deschis o ușă care, după rugăciune și mai multă reflecție, am văzut că nu face parte din planul 
lui Dumnezeu. 

În două ocazii, aflate la o distanta în timp de câțiva ani, am fost invitat să devin 
președintele CEF Inc., să mă mut în SUA și să conduc lucrarea CEF în SUA și în toată lumea. 
Într-una din aceste ocazii, președintele bordului de misiune CEF a venit în Europa să-mi facă 
personal această invitație. În cealaltă ocazie, am fost invitat să vin în SUA și să apar înaintea 
bordului CEF; după această întrunire, mi-au făcut această ofertă. 

Ispita era mare. Aș fi acceptat această provocare din mai multe motive. Părea o ușă 
deschisă pentru mine și îmi plăceau aceste două invitații. Însă atât Sadie, cât și eu ne-am dat 
seama de importanta și necesitatea a de a cunoaște personal ce vrea Dumnezeu să facem. 
Voiam să fim siguri că este voia Lui, chemarea Lui și călăuzirea Lui. 

După ce ne-am rugat mult și am analizat cu atenție fiecare invitație, am simțit cum 
Dumnezeu voia să spunem „Nu“ amândurora. 

 Gândirea și judecata noastră logică ne indicau că trebuie să rămânem în poziția 
noastră de directori ai CEF Europa. Îmi aduc aminte cum am împărțit o foaie în 
două și într-o parte am scris „Da“ și in cealaltă „Nu“. Apoi am completat acea foaie 
cu argumente pro și contra acceptării acestor oferte. Însă aveam mai multe 
argumente contra acestei invitații. 

 Însă, în al doilea rând, și acesta este principalul motiv, am spus „Nu“ de fiecare 
dată deoarece în inimile noastre știam că deja eram în locul în care ne dorea 
Dumnezeu. În timp ce ne rugam cu privire la aceste două oferte, Dumnezeu ne-a 
adus în minte din nou pasajul din Iosua capitolul 1 prin care El ne chemase în mod 
clar să ne ajutăm frații de pe cealaltă parte a apei – în Europa. El, prin Cuvântul 
Lui, ne-a amintit că aceasta era chemarea noastră și că nu ne terminaserăm 
misiunea pe care El ne-o încredințase. 
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„Scump Tată ceresc, îți mulțumesc că mi-ai dat o călăuzire clară în ceea ce privește 
aceste două oferte – și alte oferte, și că Tu nu doar deschizi uși, ci și închizi uși.“ 

Lecții învățate 
Am prezentat experiențele noastre personale în ce privește chemarea și călăuzirea lui 

Dumnezeu în mod detaliat. După cum am mai spus de câteva ori, lucrul acesta nu îl fac pentru 
a atrage atenția asupra noastră înșine. Am făcut aceasta având două scopuri: 

 Pentru a aduce glorie și onoare Numelui Celui ce cheamă și poartă de grijă. 
 Pentru ca tu și eu să vedem ce putem învăța cu privire la chemarea lui Dumnezeu 

din aceste experiențe. 
Uitându-mă la acești 50 de ani petrecuți în slujba lui Dumnezeu văd o serie de lecții pe 

care le-am învățat sau pe care am încercat să le învăț cu privire la chemarea lui Dumnezeu și 
călăuzirea Lui. Acestea sunt lecțiile pe care vreau să le împărtășesc cu tine, ca să te ajut și să 
te încurajez. 

 Dumnezeu are un plan pentru viața și slujba fiecărui credincios; 
El vrea să ne arate acest plan și responsabilitatea noastră este de a afla care este 
acesta. Chemarea lui Dumnezeu este tot atât de reală acum ca în timpurile 
biblice, deși metoda Lui de chemare este adesea foarte diferită. 

 În propria mea experiență, și sunt sigur că și în experiența altor credincioși, am 
văzut că Dumnezeu a chemat și a călăuzit în moduri diferite și că nu are doar o 
singură metodă prin care conduce. 

 Uneori El folosește oameni. 
 Uneori Se folosește de logica noastră și simțul nostru practic. 
 Uneori Se folosește de o nevoie care există. 
 Uneori ne dă o dorință interioară de a face ceva. 

 Însă de fiecare dată când Dumnezeu ne-a chemat și ne-a călăuzit, S-a folosit de 
Cuvântul Lui. Totuși, și când își folosește Cuvântul Lui pentru călăuzire, El nu-L 
folosește la fel! 

 Uneori, El folosește un pasaj scos din context. 
 Uneori, pasajul pe care-l folosește are legătură directă cu viitoarea noastră 

lucrare. 
 Uneori folosește un verset ca să ne provoace sau să ne încurajeze. 
 Uneori ne aduce aminte de principiile generale ale Cuvântului Lui. 

Dar sunt tot mai convins de locul central pe care-l ocupă Cuvântul lui Dumnezeu 
în relația Lui cu noi, în dorința Lui de a ne revela voia Sa. 

 Am văzut în propria noastră experiență în mod repetat că chemarea lui Dumnezeu 
nu este spectaculoasă, ci că ne conduce de obicei într-un mod abia perceptibil și 
treptat. Am învățat să nu căutăm semne, viziuni sau orice alt fel de călăuzire 
supranaturală. 

 De fiecare dată când Dumnezeu ne-a chemat și ne-a condus într-o direcție mai 
mult sau mai puțin diferită de ceea ce gândeam noi, eram agitați și ne simțeam 
incapabili să facem ceea ce voia Dumnezeu. Însă am învățat că întotdeauna când 
Dumnezeu ne cheamă să facem ceva, El ne oferă ajutorul, ne dă capacitatea, 
mijloacele financiare și colaboratorii de care avem nevoie. 

 Am învățat că Dumnezeu ne arată nu doar ce să facem și unde să mergem. El ne 
arată, de asemenea, și ce să nu facem și unde să nu mergem. El nu doar 
deschide uși, El și închide uși. Uneori, El spune „Nu“ (Fapte 16:6 și 7) și uneori, 
spune „Du-te“ (Fapte 16:9). Noi trebuie să fim întotdeauna sensibili la îndrumarea 
Lui. 

 Poate cea mai importantă lecție pe care am învățat-o este că Dumnezeu este Cel 
ce hotărăște ce trebuie să facem și unde să mergem. Noi nu ar trebui să ne 
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îngăduim nouă înșine sau altor oameni sau circumstanțelor să ia decizia finală. El 
este Stăpânul. El știe unde este nevoie de noi și în acel loc ne va binecuvânta El. 

Rezumat 
Dumnezeu are un plan pentru viața și slujba ta. Întreabă-L ce vrea ca tu să faci și unde 

vrea să mergi – și apoi ascultă-L. 
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Capitolul 2: Bucuriile evanghelizării copiilor 
Primim o mare bucurie când evanghelizăm copiii 

 

Așa cum am subliniat în capitolul precedent, Dumnezeu ne-a chemat pe mine și pe soția 
mea în lucrarea de evanghelizare a copiilor. Aceasta este lucrarea vieții noastre și ea s-a 
dezvoltat pe parcursul ultimilor 50 de ani până acum în anul 2000. 

Cred că nu este vreo lucrare care să aducă mai multă BUCURIE decât lucrarea cu copiii 
și, uitându-mă înapoi la acești ani care au trecut, inima mea este plină de BUCURIE când mă 
gândesc la privilegiul pe care l-am experimentat de a fi implicat în lucrarea cu copiii. 

Bucuria agricultorului 
„Cei ce seamănă cu lacrimi, vor secera cu cântări de VESELIE. Cel ce umblă plângând, 

când aruncă sămânța, se întoarce cu VESELIE, când își strânge snopii“ (Psalmul 126:5 și 6). 
Aceste versete arată că agricultorul are patru responsabilități: 

 Să iasă 
 Să aibă sămânță prețioasă 
 Să semene sămânța prețioasă 
 Să plângă și să ude sămânța cu lacrimile lui (lacrimi din pricina îngrijorării, jertfei și 

ostenelii). 
Însă aceste versete ne mai arată că agricultorul așteaptă cu nerăbdare patru rezultate: 

 Se va întoarce 
 Va recolta 
 Va strânge snopii 
 Va avea BUCURIE (sau „cântări de VESELIE“). 

Această BUCURIE va fi: 
 BUCURIA ascultării de Domnul secerișului 
 BUCURIA de a vedea copii mântuiți și crescând spiritual 
 BUCURIA de a auzi într-o zi lauda din partea Domnului: „Bine, rob bun și 

credincios; intră în bucuria stăpânului tău“ (Matei 25:23). 
Multe din lucrurile practice pe care le-am învățat sau am încercat să le învăț de-a lungul 

acestor ani vor fi prezentate în această carte sau au fost deja prezentate în alte cărți pe care le-
am scris.  

Însă în acest capitol aș vrea să vă povestesc despre niște copii cu care am lucrat și 
experiențele pe care le-am avut cu copiii pe care îi slujeam. După câte știu, nu am publicat 
decât câteva din ele. Aceste relatări mărturisesc despre BUCURIA pe care eu personal am 
experimentat-o lucrând cu copiii și cred că dacă nu ai avut niciodată această BUCURIE, după 
ce vei citi aceste povestiri și exemple vei avea și tu dorința de merge și a spune copiilor 
Evanghelia și a experimenta BUCURIA care însoțește această minunată lucrare. 

În același timp, aș vrea să trag niște concluzii din fiecare exemplu, subliniind lecția 
(lecțiile) pe care le-am învățat din el. 

Micul teolog 
Ce minunat este să-L vezi pe Dumnezeu-Duhul Sfânt la lucru în inimile copiilor! Ce 

BUCURIE să-i auzi vorbind cu Dumnezeu – și ce mult putem învăța de la ei. Biblia spune că: „le 
va mâna un copilaș“ (Isaia 11:6). 

După o întâlnire cu copiii, un băiat de vreo nouă ani aștepta să vorbească cu mine. 
 Aș vrea să fiu mântuit, mi-a spus el.  
Așa că i-am explicat pașii care trebuiau să fie făcuți pentru a putea fi mântuit. Apoi, l-am 

întrebat dacă ar dori într-adevăr să-I ceară Domnului Isus să vină în inima și viața lui și el a 
răspuns că da.  
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Nu voi uita niciodată rugăciunea acelui băiat de nouă ani: 
„Doamne Isuse“, s-a rugat el, „eu sunt rău …“ și apoi a început să plângă. Apoi, după ce 

a suspinat în jur de un minut, a continuat: 
„… vino în inima mea și fă-mă bun.“ 
Ce rugăciune minunată și ce teologie bună.  
„Doamne Isuse, eu sunt rău; vino în inima mea și fă-mă bun.“  
Nu-i așa că am vrea să-i auzim rugându-se astfel și pe prietenii noștri adulți nemântuiți? 

 

 

 

Nu mulți înțelepți … nici mulți puternici … nici mulți de neam ales  
(1 Corinteni 1:26) 

Una din primele lecții pe care le-am învățat din experiență și, în special, privind la mine 
însumi, este că Dumnezeu cheamă și folosește cei mai nepotriviți oameni în slujba Lui. Eram un 
creștin foarte tânăr în credință când Dumnezeu m-a chemat în lucrarea de evanghelizare a 
copiilor – fără pregătire, fără experiență și fără capacitate. Totuși, Dumnezeu m-a folosit și Lui îi 
dau toată gloria. 

Te cheamă Dumnezeu într-o lucrare cu copiii sau în altă lucrare? Nu îngădui lipsei de 
experiență, de pregătire și incapacității tale să te împiedice să slujești. Dacă Dumnezeu te 
cheamă, El te va ajuta, te va folosi și te va binecuvânta pe măsură ce vei înainta treptat, după 
voia Lui – și, pe parcurs, El îți va da o mare BUCURIE. 

Dumnezeu nu caută oameni isteți care știu totul și pot face totul. El se uită la cei smeriți, 
ascultători și doritori de a învăța. Când El cheamă oameni ca aceștia în slujba Lui, El îi 
folosește în ciuda defectelor lor – și consecința logică a acestui lucru este că El primește glorie 
și nu ei. Dar ei primesc BUCURIA. 

„Ești interesat de evanghelizarea copiilor și de faptul de a-i conduce la Cristos? Dacă da, 
scrie, te rog, la adresa următoare.“ În calitate de tânăr director al CEF am pus acest anunț într-
un ziar național și, în entuziasmul meu naiv mă așteptam la un potop de răspunsuri. Acum, 
când privesc înapoi, mi se pare că am făcut ceva ciudat! 

Am primit o singură scrisoare! Nu era scrisă prea bine, iar gramatica lăsa mult de dorit. 
Am fost dezamăgit. Totuși, am vizitat adresa din partea superioară a paginii. Când m-am întâlnit 
și am vorbit cu cel ce a scris scrisoarea, am fost chiar și mai dezamăgit în primele momente. Nu 
părea să aibă calitățile pe care mă așteptam să le văd la cineva care voia să evanghelizeze 
copii. Era semi-paralizat, nu vorbea foarte clar și, evident, nu era nici elocvent. Nu dădea 
impresia că are talent pentru a lucra cu copiii. 

DAR – Dumnezeu îl chemase pe Jimmy Walker; și Dumnezeu-Duhul Sfânt l-a folosit 
mulți ani în viețile multor copii. Era complet predat Duhului Sfânt și, în anii care au urmat, acel 
tânăr a devenit un prieten credincios, un colaborator și un delicat evanghelist și consilier de 
copii și a avut privilegiul să conducă mulți copii la Isus Cristos. 

„… pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu“ (1 Corinteni 1:26-29). 
 
 

  

Mă rog ca și tu să ai oportunitatea (și BUCURIA) de a auzi copii rugându-se astfel! 

Nu îngădui niciunui sentiment de neliniște sau incapacitate să te rețină de la a asculta de 
Dumnezeu și chemarea Lui. Dacă El te cheamă, atunci El este responsabil  

să te pregătească și să te sprijine în orice nevoie. Astfel, El Se va glorifica pe Sine – nu pe tine. 
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Cea mai dulce muzică ce se aude și în cer 
Fără îndoială că cea mai mare BUCURIE pe care o poate experimenta un evanghelist de 

copii (în afară de BUCURIA lui în Domnul și mântuirea lui) este BUCURIA de a conduce un 
copil la Cristos și de a ști că, prin lucrarea lui, un alt nume a fost scris în cartea vieții Mielului. 

Întâlnirea în aer liber tocmai se terminase și copiii se împrăștiau care încotro. Expusesem 
Evanghelia cât putusem de limpede și le spusesem copiilor că voi fi disponibil la sfârșit să 
vorbesc cu cei care simțeau că au nevoie de ajutor pentru a veni la Cristos. 

În timp ce îmi adunam materialele vizuale pe care le folosisem pentru a ilustra 
Evanghelia, am simțit cum cineva mă trage de haină. M-am uitat în jur și acolo stătea un băiețel 
care se întindea să mă apuce de haină pentru a-mi atrage atenția. 

 Da, fiule, i-am spus. Ai vrut ceva? 
 Da, nenea Sam, a răspuns el. Vreau să-I cer Domnului Isus să vină inima mea. Mă 

poți ajuta? 
Cu siguranță, aceasta este „cea mai dulce muzică ce se aude și în cer“ – să auzi vocea 

unui copil care vrea să se încreadă în Domnul Isus Cristos ca Mântuitor și să stai jos cu el și să-
l conduci la Acel Mântuitor. Cred că dintre toate muzicile prefer această „dulce muzică“. 

  

 

 

Nimic nu este imposibil 
Lucrarea cu copiii are și ea problemele și dificultățile ei. Am întâlnit multe situații dificile în 

lucrarea noastră. Și cea mai mare descoperire pe care am făcut-o este că Dumnezeu este 
suveran și că nimic, nicio situație nu este imposibilă pentru El. 

Pe la mijlocul anilor '50 am auzit pentru prima dată în Irlanda de Daily Vacation Bible 
School (Școala Biblică de Vacanță). Părea o modalitate bună și interesantă de a prezenta 
copiilor Evanghelia – adunându-i în fiecare dimineață două ore și jumătate timp de două 
săptămâni. Așa că ne-am hotărât să ținem primul nostru DVBS în regiunea portuară a capitalei 
noastre – pe atunci probabil zona cea mai rău famată și mai greu de atins cu Evanghelia din 
oraș. 

În jur de 120 de copii veneau în fiecare dimineață acolo timp de două ore și jumătate. 
Mulți din ei proveneau din familii destrămate sau dezorganizate. În prima dimineață am văzut 
doi băieți intrând în sala unde se ținea DVBS-ul. Inima mea a tresărit, deoarece știam că 
aceștia ne vor face probleme – ceea ce s-a și întâmplat în fiecare dimineață. Aveau cam 11 ani, 
erau tunși scurt (cu excepția unui smoc de păr lung în față) și cu bocanci în picioare. Astăzi i-am 
numi „punkeri“. În fiecare dimineață se băteau între ei sau cu alții, și ne făceau mai mult necaz 
decât toți ceilalți copii împreună. Într-o dimineață, a trebuit să-i despart pentru că se băteau – 
luându-l pe unul sub un braț, iar pe celălalt sub celălalt braț, în timp ce în spatele meu patru 
picioare cu bocanci grei se zbăteau furioase. 

 Ne vedeți, noi mergem la cinema de cinci ori pe săptămână! 
În două dimineți înainte de a se sfârși acele două săptămâni, au venit la mine râzând 

zgomotos și distrându-se. 
 Vrem să fim mântuiți, spuneau ei. Ha, ha, ha! 
Am simțit că aceasta este o nouă încercare menită a ne provoca. Am vorbit cu ei serios 

spunându-le ce înseamnă mântuirea și le-am spus că eu cred că nu sunt serioși și că nu vor fi 
gata să se încreadă în Cristos până nu vor înțelege aceasta. M-am și rugat cu ei și i-am 
încurajat să mai vină și să discute cu mine dacă sunt cu adevărat sinceri. 

Ai experimentat această BUCURIE? Copiii așteaptă și inimile lor sunt deschise. 
Dumnezeu te va folosi în viețile lor dacă Îi asculți chemarea de a le prezenta Evanghelia 

- și vei avea și tu BUCURIA să auzi „cea mai dulce muzică ce se aude și în cer“. 
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În dimineața următoare au venit din nou – foarte liniștiți și serioși și mi-au spus că vor să 
fie mântuiți. Am avut bucuria să-i conduc pe amândoi la Cristos. În anii următori au venit în 
fiecare vară la DVBS dând de fiecare dată dovadă că au crescut din punct de vedere spiritual. 

În mod întâmplător, la câteva săptămâni după terminarea DVBS-ului, pe când îi vizitam 
acasă pe copiii care se încrezuseră în Domnul, i-am întâlnit pe cei doi băieți: 

 Bună, nenea Sam, au strigat ei. Vă mai aduceți aminte că v-am spus că mergem de 
cinci ori pe săptămână la cinema? Acum suntem creștini și nu mai facem asta. Acum 
mergem doar o dată pe săptămână. 

L-am lăudat pe Domnul pentru această dorință simplă, dacă nu chiar naivă de a face 
ceva care credeau ei că îl va mulțumi pe Dumnezeu. Această dorință de a plăcea lui Dumnezeu 
vrem s-o vedem la copiii care s-au încrezut în Cristos – oricum și-ar manifesta-o ei. 

Îmi aduc aminte de prima cântare pe care am învățat-o cu corul tinerilor la câteva 
săptămâni după ce am devenit creștin, la vârsta de 22 ani: 

„Ai dat de râuri de netrecut? 
Ai dat de munți pe care nu-i poți străbate? 
Dumnezeu este specialist în lucruri considerate imposibile, 
El poate face lucruri pe care niciun altul nu le face.“  
Am fost atât de încântat de cuvintele acestui refren încât le cântam tare în timp ce 

mergeam acasă după întrunirea cu tineretul – atrăgând asupra mea privirile nedumerite ale 
celor ce mă auzeau! Și aceste cuvinte mă farmecă și acum! 

 
 

 

Un copilaș îi va conduce 
Una din bucuriile evanghelizării copiilor este să auzim de influenta pe care o au apoi 

copiii pe care i-am evanghelizat noi și pe care i-am condus la Cristos asupra părinților lor și 
asupra celorlalți membri ai familiei. Adesea, Evanghelia își face cale în inimile adulților prin 
copiii lor! 

Tocmai ne mutaserăm în casă nouă la Lurgan, la 25 mile sud-vest de Belfast, capitala 
Irlandei de Nord. Imediat după mutare, am inițiat un Club Vestea Bună la noi în casă. Era cel 
de-al patrulea astfel de club pe care-l inițiaserăm în Irlanda. Am simțit că primul lucru pe care ar 
trebui să-l fac este să vizitez pe părinții din cartierul nostru și să le spun să-și trimită copiii la 
Clubul nostru Vestea Bună sau să-i lase să vină. Așa că timp de câteva după-mese, am mers 
din ușă în ușă vorbind cu părinții spunându-le ce aveam de gând să facem. Toți au părut să fie 
de acord să-și lase copiii să vină la noi. 

Totuși, mai era o casă, vizavi de a noastră, pe care am ezitat s-o vizitez. Acolo erau trei 
copii în casă, dar tatăl era foarte dușmănos față de Evanghelie. Știam acest lucru pentru că îl 
văzusem cum a încercat odată să întrerupă o întrunire în aer liber unde se vestea Evanghelia. 
Așa că am lăsat această casă ultima. Speram cumva să se întâmple ceva și să nu mai 
trebuiască s-o vizitez. Însă nu s-a întâmplat nimic. Am pășit cu neliniște pe aleea care ducea 
până în fața ușii lui și am bătut la ușă. Mi-a deschis chiar el, şi după ce m-a privit drept în ochi, 
a spus cu glas aspru: 

 Ce-i? 
I-am spus destul de agitat despre ce este vorba și i-am înmânat o invitație pentru copii, 

spunându-i că pot și ei să vină la Clubul Vestea Bună. S-a uitat la mine, a mototolit invitația, a 
aruncat-o jos și a intrat înapoi în casă cu pași apăsați, fără a spune nimic. 

 Ei, asta e, m-am gândit eu, cel puțin am încercat. 
Nu vă puteți imagina surpriza pe care am avut-o în săptămâna următoare când a  

început să funcționeze Clubul văzând toți cei trei copii ai acestui domn la noi în casă și 

Întâmpini chiar acum o situație dificilă sau chiar imposibilă în lucrarea cu copiii?  

ÎNCREDE-TE ÎN EL! El te poate ajuta! Și când Îl vei vedea făcând imposibilul, vei fi BUCUROS. 
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ascultând cu sete Evanghelia. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu pot trage decât concluzia că 
Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit ca să facă acest lucru posibil. Acei trei copii au venit 
regulat, în fiecare săptămână, împreună cu alți șaisprezece ce veneau tot regulat. Erau atât de 
mulți copii încât a trebuit să împărțim clubul în două – pentru copii și pentru adolescenți! 

Într-o vineri după-amiază, după terminarea clubului și după ce copiii plecaseră iar eu și 
soția făceam curățenie în cameră, am auzit o bătaie în ușă. M-am dus și am deschis. Era tatăl 
acelor copii. A vorbit tot aspru, de parcă ar fi lătrat: 

 Cei trei copii ai mei vin la întâlnirile tale. Știi că nu sunt de acord cu ele, totuși îi las să 
vină. Acum spun că vor să devină creștini sau cam așa ceva. Vor să vorbească 
despre asta cu tine. Le-am spus că pot să vină. Apoi, s-a îndepărtat cu pași apăsați. 

Cei trei copii au venit la noi și am avut bucuria să-i conduc pe toți trei la Isus Cristos. Și 
m-am bucurat deosebit de mult când am auzit peste câteva luni că doamna Hopwood, mama 
lor, s-a încrezut în Isus Cristos și frecventa o biserică evanghelică locală. Nu știu ce s-a 
întâmplat în viața și în inima domnului Hopwood. Nici nu știu dacă s-a încrezut sau nu în 
Cristos. Însă sunt foarte mulțumitor că Dumnezeu S-a folosit de Clubul nostru Vestea Bună și, 
de asemenea, de vizitele mele în diferite case, ca să-i conduc pe acești copii și pe mama lor la 
Cristos. Și aceasta nu este o situație singulară. Mai sunt și alte exemple de copii din același 
Club Vestea Bună ce au avut influenta asupra părinților lor. 

Ce BUCURIE să-L vezi pe Dumnezeu la lucru – mai ales în situații care par dificile sau 
imposibile. 

 
 
 

 
 

Dumnezeu este interesat chiar și de unul sau doi copii 
Una din cele mai recente lecții pe care le-am învățat în lucrarea mea cu copiii este să nu 

pun accentul pe număr. Bineînțeles, toți vrem să vedem la întâlniri un număr mare de copii. 
Însă, de multe ori, Dumnezeu lucrează în grupuri mici de copii. Deci, nu trebuie să ne 
descurajăm sau să ne gândim să renunțăm dacă la Clubul Vestea Bună din casa noastră nu 
sunt decât putini copii. 

Era o zi specială – una pe care o așteptasem cu multă nerăbdare. În acea zi urma să 
înceapă să funcționeze un Club Vestea Bună. Obținusem o sală mare în care așezasem cel 
puțin 60 de scaune pe rânduri și vizitasem în prealabil toate casele din împrejurimi. 

Eu eram învățătorul (pe lângă faptul că eram și organizator și vizitator) și mă așteptam să 
vină mulți copii. Însă, la ora când trebuia să înceapă întâlnirea veniseră doar doi copii – o fetiță 
de zece ani și una de șase ani. Am fost foarte dezamăgit și am fost ispitit să amân întâlnirea (și 
să folosesc lecția, cântecele etc. pe care le pregătisem săptămâna viitoare când vor fi, speram, 
mai mulți copii). Totuși, am rezistat ispitei și m-am comportat ca și cum în sală ar fi fost prezente 
60 de persoane și nu doar două. 

Am cântat împreună, am învățat un verset, am jucat un joc biblic (în echipe a câte o 
persoană!) și am prezentat lecția biblică cu imagini. 

Ce BUCURIE a fost când fetița de zece ani a venit la mine după ce s-a terminat lecția și 
mi-a spus că ar vrea să se încreadă în Isus Cristos ca Mântuitor. Ce minunat a fost s-o conduc 
la Mântuitor și apoi s-o urmăresc crescând spiritual în anii care au urmat. 

În seara aceea 50 la sută din congregația“ mea s-a încrezut în Cristos. Billy Graham n-a 
avut niciodată astfel de „cifre“!!!  

Dar, serios vorbind, lecția pe care am învățat-o în acea seară este că Domnul Isus este 
interesat chiar și de unul sau doi copii – și așa ar trebui să fim și noi. Noi vrem să vedem mulți 

Poate Dumnezeu vrea să faci ceva și tu eziți din cauza posibilelor consecințe. Ești agitat și eziți să 
începi. De ce nu I-ai încredința lui Dumnezeu acel lucru imposibil? El este suveran, însă nu lucrează 

singur. El lucrează cu oameni. Nu mai amâna și nu ezita. Du-te înainte, fă acel lucru și lasă rezultatele 
în mâna lui Dumnezeu. S-ar putea să te minunezi când vei vedea ce se va întâmpla! 
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copii prezenți – dar, dacă nu este așa, să ne aducem întotdeauna aminte că „Oricine va primi 
un copilaș ca acesta în Numele Meu, Mă primește pe Mine“ (Matei 18:5). 

Este interesant să vedem de câte ori folosește și accentuează Domnul Isus expresia 
„unul“ când vorbește despre copii în Matei 18:1-14. 

„Oricine va primi UN copilaș ca acesta în Numele Meu, Mă primește pe mine“ (versetul 5). 
„Oricine va face să păcătuiască pe UNUL din acești micuți care cred în Mine“ (versetul 6). 
„Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe UNUL din acești micuți …“ (versetul 10). 
Dacă un om are o sută de oi și se rătăcește UNA din ele, nu lasă el pe cele nouăzeci și 

nouă pe munți și se duce să caute pe cea rătăcită?“ (versetul 12). 
„Și dacă i se întâmplă s-O găsească, adevărat vă spun că are mai multă bucurie de ea, 

decât de cele nouăzeci și nouă, care nu se rătăciseră“ (versetul 13). 
„Tot așa, nu este voia Tatălui vostru celui din ceruri să piară UNUL măcar din acești 

micuți“ (versetul 14). 

 

 

 

Dumnezeu pune accentul pe calitate, nu pe cantitate 
Dumnezeu este interesat și doar de unul sau doi copii. Aceeași lecție trebuie s-o învățăm 

și cu privire la pregătirea lucrătorilor cu copiii. Noi am vrea să vedem zeci și chiar sute venind la 
programele și conferințele noastre de pregătire! Însă uneori se întâmplă exact contrariul. Noi am 
făcut tot ce am putut (și asta este important) să invităm și să atragem oamenii, însă uneori 
rezultatul ne dezamăgește și doar câțiva vin. Am învățat să nu mă descurajez în fața unui 
răspuns atât de slab. Dar am încercat să mă încred în Dumnezeu, ca El să lucreze într-un mod 
deosebit prin cei puțini care au venit. 

Odată trebuia să țin un curs de pregătire pentru prima dată într-un oraș mare din Irlanda 
de Nord. M-am pregătit pentru el timp de câteva săptămâni. Am închiriat o sală în care ar fi 
încăput șaizeci-șaptezeci de persoane, am luat legătura cu bisericile și grupurile de creștini de 
pe o rază destul de mare și le-am spus că timp de zece săptămâni, cursul urma să se țină în 
fiecare luni seara și am anunțat acest lucru și prin presa locală. 

M-am dus la prima întâlnire foarte entuziasmat și făcându-mi speranțe ca să descopăr că 
acolo se aflau două doamne! Păreau destul de izolate în sala cea mare cu șaptezeci de 
scaune. Totuși, am ținut acea primă întâlnire și la fel am făcut și în următoarele nouă 
săptămâni. Cele două care au venit în prima seară au venit și în toate celelalte seri, în rest, au 
mai fost oameni care au venit și au plecat. Într-o luni, prezența a crescut la astronomica cifră de 
patru persoane! 

Domnișoara Annie Cross a fost una din acele două doamne care au participat în fiecare 
săptămână. Ea a devenit foarte interesată de lucrarea Child Evangelism Fellowship și a fost 
prima lucrătoare dedicată a misiunii în Irlanda. 

Mai rar ca jumătate din cei ce au frecventat cursurile noastre de pregătire să se dedice 
total lucrării noastre! 
 

 

 

 

Oricum, noi trebuie să ne rugăm și să căutăm ca un număr tot mai mare de copii să vină la 

întâlnirile noastre, însă nu trebuie să ne descurajăm dacă nu sunt decât foarte puţini. Trebuie să-ţi 

amintești că Domnul Isus este interesat de fiecare copil și că El vrea să fii o binecuvântare și doar 

pentru unul sau doi. De asemenea, nu poți ști ce vrea El să facă cu și prin acești unul sau doi. 

 

V-aș încuraja să nu vă descurajați dacă numărul celor ce frecventează cursurile voastre de 
pregătire este mic. Domnul Isus Cristos a avut doar doisprezece care „au participat cu regularitate la 

cursul de pregătire“ timp de trei ani și jumătate - și iată ce a făcut Dumnezeu prin unsprezece din ei. Și 
El îți va da BUCURIE dacă Îi vei fi credincios Lui și lucrării la care te-a chemat El. 
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Dumnezeu nu datorează nimănui nimic 
Am experimentat în mod repetat că dacă Îl ascultăm pe Dumnezeu și facem ce dorește 

El să facem, ne putem aștepta ca El să aibă grijă de nevoile noastre, ne putem aștepta de 
asemenea să ne binecuvânteze în mod deosebit și să ne BUCURE inimile. 

S-a întâmplat în Polonia, la începutul anilor 1960. Polonia era o țară comunistă în acea 
perioadă și, deci, existau o serie de restricții. Dumnezeu îmi pusese pe inimă acei copii și, ca 
urmare, am planificat un curs de pregătire pentru lucrătorii cu copiii în orașul sudic Cracovia. 
Totul trebuia să se facă în liniște. Mașina mea trebuia să fie parcată în spatele bisericii baptiste 
(unde urma să fie ținut cursul) și nu la vedere; am locuit în incinta bisericii și când ieșeam, nu 
vorbeam engleză deloc. Au fost douăzeci și cinci de cursanți toată săptămâna – din toată 
Polonia. 

Pentru noi, ca învățători veniți din vest, nu era nici un risc, însă pastorul risca enorm prin 
faptul că își punea biserica la dispoziție în acest scop și, în special, datorită prezenţei 
învățătorilor din „vestul capitalist“. 

A fost o săptămână bună și foarte binecuvântată. Ne-a cuprins un fior de teamă când joi 
a apărut un străin la întâlnire, deoarece credeam că este de la poliţia secretă. Însă nu a fost 
așa. 

La sfârșitul săptămânii, pastorul m-a întrebat dacă nu vreau să vorbesc copiilor de la 
Școala Duminicală. Am fost încântat să fac acest lucru. Am prezentat Evanghelia în fața a zece 
copii. Le-am spus copiilor că voi fi bucuros după ce termin să vorbesc cu oricare dintre ei ar 
vrea să fie mântuit și nu știe ce să facă. 

Ce BUCUROS am fost când doi băieți de zece sau unsprezece ani au spus că vor să 
vorbească cu mine; și ce minunat a fost să-i conduc la Cristos – printr-un traducător! Au fost 
primii copii pe care i-am condus la Cristos în Europa de est și primii copii pe care i-am condus 
la Cristos prin traducător. 

După aceea, le-am sugerat celor doi băieți să-i spună pastorului ce au făcut. Când ei au 
făcut acest lucru, l-am văzut pe pastor lăcrimând „Unul din acești băieți este fiul meu“, mi-a 
spus el. Ce binecuvântare pentru el să-și vadă propriul fiu venind la Cristos și ce binecuvântare 
a primit de la Dumnezeu pentru că a riscat punându-și biserica la dispoziție pentru ținerea 
acestui curs. 

Astăzi, acel băiat este el însuși pastor baptist în Polonia! 
 

 

 

 

 

Isus iubește copilașii 
Una din problemele cu care ne confruntăm în lucrarea noastră cu copiii este că mulți 

creștini nu cred că este posibil ca un copil (și mai ales un copil mic) să fie convins de păcat și să 
se poată încrede în Isus Cristos ca Mântuitor. La începutul lucrării mele am văzut din Cuvântul 
lui Dumnezeu și din experiență că este posibil ca un copilaș să fie mântuit. 

Odată am fost invitat să predic la serviciul divin de duminică dimineața într-o biserică 
mare, binecunoscută – o biserică ce se născuse din lucrarea a doi dintre noi de la CEF datorită 
întrunirilor în aer liber ce le făcusem acolo cu câțiva ani în urmă. 

În timpul serviciului, am vorbit zece minute și pentru copii folosind cartea fără cuvinte și 
am spus că dacă este vreun băiat sau vreo fată care nu este mântuit și vrea să vorbească cu 
mine despre mântuire, le voi sta la dispoziție după închiderea serviciului divin – dacă vor veni la 
mine. 

Să nu vă înșele cineva. Este multă BUCURIE și sunt multe răsplătiri în prezent și în viitor 

pentru că îl slujim pe Dumnezeu. Cei mai fericiți oameni dintre toți sunt credincioșii care trăiesc și 

lucrează în ascultare de El și voia Lui. 
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Serviciul divin a continuat – cântări de laudă, predica și Cina Domnului. După ce s-a 
sfârșit totul și aproape toți oamenii au părăsit biserica, am văzut o fetiță care venea spre mine 
împreună cu tatăl ei în timp ce-i strângea cu putere mâna acestuia din urmă. Ea mi-a spus 
încetișor: 

 Aș putea vorbi cu dumneavoastră? 
 Bineînțeles că poți, am spus eu. 
Părea atât de mică. A stat alături de mine și mi-a spus că vrea să-L roage pe Domnul 

Isus să vină în inima ei. Când am întrebat-o câți ani are, mi-a spus cu mândrie:  
 Șase ani și jumătate. 
Însă, pe măsură ce vorbeam cu ea și o ascultam, mi-am dat seama că în inima ei lucrase 

Dumnezeu, Duhul Sfânt. 
 De ce vrei să-L primești pe Domnul Isus în inima ta? am întrebat-o. 
 Pentru că am păcătuit și vreau ca el să mă ierte, a răspuns ea foarte sinceră si 

convinsă. 
Ce BUCURIE a fost să o văd venind la Isus Cristos pentru mântuire și iertare. Și ce mult 

m-am fericit pentru că „mă făcusem disponibil“ în timpul serviciului divin din acea dimineață. 
 

 

 

 

 

 

Evanghelizează, dar nu face presiuni 
Încă de la început mi-am dat seama că cei mici sunt foarte deschiși Evangheliei și 

învățăturilor pe care le dădeam. Am găsit că sunt foarte diferiți față de adulți (care se 
împotrivesc chemării lui Cristos) și chiar față de adolescenți (adesea sceptici și critici). Și 
această deschidere ne oferă o mare BUCURIE când îi evanghelizăm. 

Însă am învățat să nu fac niciodată presiuni asupra copiilor ca să se încreadă în Cristos. 
Știam că provocând presiunea psihologică, emoțională „potrivită“ și chiar presiunea fizică 
puteam să obțin de la copii orice voiam – inclusiv „luarea unei decizii“. Însă am înțeles că 
responsabilitatea mea este să evanghelizez și nu să fac presiuni asupra copiilor – ci să las 
rezultatele în seama Duhului Sfânt. 

S-a întâmplat după o întâlnire cu copiii. Le prezentasem Evanghelia copiilor după care le-
am spus că le stau la dispoziție pentru sfaturi.  

Pe când mă pregăteam să plec, a venit o doamnă la mine ținând strâns de mână doi 
copilași. 

 Ei ar vrea să fie mântuiți, a spus ea. 
Am stat jos împreună cu cei doi copii, dar imediat am descoperit că ei nu știu despre ce 

este vorba. Nu erau deloc convinși de păcat. Am vrut să fiu sensibil cu acești copii și să fiu 
sensibil și la nevoile lor. Eram convins că nu-i pot conduce mai departe decât erau ei gata să 
meargă. Așa că i-am întrebat: 

 Nu prea înțelegeți, nu-i așa? Ei au răspuns prompt: 
 Nu, nu înțelegem.  
Așa că m-am rugat pentru ei și i-am lăsat să plece – nu înainte de a le spune că doar 

atunci când vor înțelege cu adevărat ce este păcat, se vor putea încrede în Isus Cristos. 
Și au plecat – mulțumiți și foarte ușurați. 
Doamna care i-a adus nu era prea fericită. Era tare îngrijorată pentru copii și avea o 

dorință vie de a-i vedea mântuiți. Dar nu era prea înțeleaptă în metodele ei. Ea credea că ar fi 

Ești sigur în inima și în mintea ta că un copil poate fi mântuit? Cred că ești. Știu că atunci când eu am 
înțeles pentru prima dată că este  posibilă convertirea copiilor, acest lucru a avut o mare înrâurire 

asupra lucrării mele. Dacă nu aș crede acest lucru, nu aș avea nici scop, nici țintă; dacă însă cred acest 
lucru, atunci mă pot ruga, pot învăța și evangheliza având un scop - mântuirea fiecărui copil căruia am 

posibilitatea să-i slujesc. 
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trebuit ca eu să merg înainte si să-i conduc la Cristos. Dar pur și simplu nu puteam face asta. 
Dacă aș fi făcut-o, cred că aș fi făcut mult rău. 
 

 

 

 

 

 

Fii atent 
Noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne-a dat o responsabilitate copleșitoare în 

lucrarea noastră cu copiii. Știu și cred că Dumnezeu este suveran în toate, inclusiv în mântuire. 
Însă, în același timp, eu trebuie să-mi înțeleg responsabilitatea, din punct de vedere omenesc, 
de a nu face nimic care ar dăuna spiritual unui copil. Domnul Isus Cristos ne avertizează cu 
privire la acest lucru în Matei 18:7-9. 

A fost una din cele mai mari greșeli pe care le-am făcut. După o întâlnire în care am 
căutat să prezint Evanghelia, au venit două fete la mine spunând că vor să fie mântuite. Dar în 
timp ce-mi spuneau acest lucru, ele chicoteau și râdeau. Am crezut că nu sunt sincere. Cum să 
vrea cineva să fie mântuit și în același timp să se hlizească? Așa că, după ce le-am vorbit scurt, 
le-am lăsat să plece. 

Numai mai târziu mi-am dat seama că fetele emoționate de multe ori chicotesc – și nu 
neapărat pentru că nu sunt sincere. 

Sunt FERICIT că una din fete s-a întors săptămâna următoare și am putut s-o conduc la 
Cristos. Cealaltă n-a mai venit niciodată. Îmi regret profund greșeala; și pot doar să cred că 
Atotsuveranul Dumnezeu va continua să lucreze în inima celei de-a doua fete – pentru ca ea să 
se întoarcă la Cristos. 

 
 

 

Veghează asupra a ceea ce spui 
Unul din cele mai importante lucruri pe care trebuie să le învețe cineva care 

evanghelizează copii este să comunice corect – și anume, cuvintele pe care copiii le aud să 
aibă același înțeles atât pentru tine, cât și pentru ei. 

Odată vorbeam cu un băiat care mă așteptase după întâlnire. Era foarte sincer și foarte 
interesat. 

Am folosit Apocalipsa 3 versetul 20 pentru a-i explica ce voia Domnul Isus de la el (să 
deschidă ușa) și ce va face Domnul Isus (va veni și-i va ierta păcatele). I-am spus că Domnul 
Isus bate la ușa inimii lui – dar am făcut acest lucru fără o explicație corespunzătoare. 

 Asta e! spus el. Acum înțeleg. 
 Ce înțelegi? am întrebat eu. 
 Acele bătăi din inima mea. Întotdeauna m-am întrebat ce să fie asta. Acum știu – e 

Isus care bate la inima mea. 
„O, nu“, am gândit eu „Ce greșeală am făcut! Nu am explicat versetul cum trebuie – și 

iată ce s-a întâmplat!“ 
Cu toții facem greșeli! Important este să învățăm din greșelile noastre și să ne străduim 

să nu le mai facem. 
 

Fii atent când evanghelizezi. Profită de deschiderea copiilor, însă nu abuza de ea, căci 

poți să le faci un rău ireparabil. Când îi sfătuiești pe copii, ar trebui să-i duci numai atât de 

departe cât sunt ei dispuși să meargă. Dacă nu sunt gata să meargă mai departe, poți să-i lași în 

mâinile Dumnezeului suveran. 

 

Cred că această greșeală m-a ajutat să fiu mai atent când vorbesc cu copiii, 

când îi sfătuiesc și îi consiliez la sfârșitul lecției. 
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Tot ce faci să faci bine 
Am încercat să învăț să fac bine ceea ce fac. Dumnezeu vrea ca noi, ca slujitori ai Lui, să 

ne facem bine lucrarea: 
 să ne pregătim bine  
 să dăm învățături bune  
 să sfătuim bine  
 să lucrăm bine până la capăt 

Dacă nu facem lucrurile bine vor suferi copiii și, de asemenea, va suferi și lucrarea. 
Oamenii, când se vor uita la lucrarea noastră, vor vedea superficialitate și lipsă de profunzime. 
Noi nu vrem asta! Noi vrem ca atunci când oamenii gândesc sau vorbesc despre noi și lucrarea 
noastră să spună „Ei fac o treabă bună“. 

Ce compliment ar fi – și ce BUCURIE va aduce întotdeauna! 
După o întâlnire în aer liber cu copiii, doi băieți în jur de unsprezece ani au venit la mine 

pentru un sfat. Amândoi voiau să fie mântuiți. 
Când am vorbit cu ei, prima mea întrebare a fost: 
 Ați mai fost mântuiți? 
Amândoi au răspuns fără ezitare: 
 Da. 
Le-am cerut să-mi explice ce au făcut. Unul din ei a zis: 
 Anul trecut un om a ținut campanii evanghelistice în această zonă (Era un evanghelist 

cunoscut.) Noi amândoi am dorit să fim mântuiți și după una din strângeri am așteptat 
la sfârșit și i-am spus că vrem să ne încredem în Domnul Isus. 

 Da, am spus eu. Și ce s-a întâmplat apoi? 
 Păi, a spus băiatul, evanghelistul și-a pus o mână pe capul meu și cealaltă pe capul 

prietenului meu. Apoi s-a rugat – și ne-a spus că am fost mântuiți. 
Nu-mi venea să-mi cred urechilor! Poate că lipsa consilierii și lipsa de profunzime s-a 

datorat faptului că erau „doar copii“. 
Dar ce tragedie! Am fost FERICIT că am putut să-mi fac timp pentru cei doi băieți în acea 

zi ca să le arăt cum să se încreadă în Isus Cristos ca Mântuitor. 

 

 

Nu te grăbi 
Trebuie să înțelegem caracterul absolut necesar al evanghelizării copiilor. Noi ne dăm 

seama că aceștia sunt pierduți și că au nevoie de Cristos. De aceea, ar trebui să facem tot ce 
putem ca să-i evanghelizam și să-i conducem la Cristos. 

În același timp însă, trebuie să fim înțelepți. Nu fiecare copil este gata să se încreadă în 
Cristos și nu fiecare copil care vine să discute cu noi vrea să se încreadă în Cristos. 

Trebuie să învățăm să-i ascultăm și trebuie să ne dezvoltăm capacitatea de a discerne 
cea mai bună metodă de a întâmpina nevoile copiilor cu care venim în contact. 

Multe biserici evanghelice din Irlanda de Nord au obiceiul să dedice câte o duminică pe 
an copiilor și să aibă o „zi a copiilor“. Cu mulți ani în urmă, am vorbit odată în dimineața unei 
astfel de zile. Am profitat de această ocazie să le prezint Evanghelia copiilor și părinților lor, 
spunându-le că la sfârșit sunt gata să vorbesc cu oricine nu este mântuit și ar vrea să fie. 

Când serviciul divin a luat sfârșit, o fată de vreo doisprezece ani a venit la mine și mi-a 
făcut semn că vrea să vorbească cu mine. Am stat jos împreună cu Beverly, mi-am luat Biblia și 
cartea fără cuvinte și am încercat să-i explic cum are loc mântuirea. Ea a încercat, de câteva 
ori, să spună ceva – dar fără succes. Am urmat pas cu pas procedura mea de consiliere, 
nedându-i șansa de a-și deschide și ea gura! 

Sper ca eu și tu să nu ne facem niciodată vinovați de superficialitatea și lipsa de 

profunzime ilustrate în acest exemplu. 
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Apoi, după zece minute, a vorbit și ea și mi-a spus: 
 Dar eu nu vreau să fiu mântuită. Eu sunt mântuită. 
Am fost surprins: 
 Da? Atunci de ce ai vrut să vorbesc cu tine? am întrebat eu. 
 Am vrut doar să vă cer să vă rugați pentru tatăl meu, a răspuns . Este alcoolic, și el și 

mama vor să divorțeze. 
 Încercasem să dau soluții fără a ști care este problema; dădusem răspunsuri fără ca să 

mă interesez care este întrebarea. Învățasem o lecție importantă. 
Am început să mă rog pentru tatăl lui Beverly. Am scris numele lui pe spatele Bibliei. 

Peste câțiva ani, aflându-mă în aceeași biserică, l-am întrebat pe pastor despre Beverly și 
părinții ei. Imaginați-vă BUCURIA pe care am avut-o când mi-a spus. „Tatăl și mama lui Beverly 
s-au predat amândoi lui Cristos și acum sunt o familie deosebită“. 

Într-adevăr, mama ei a inițiat un Club Vestea Bună în casa ei care avea să continue 
aproape douăzeci de ani și a fost folosită de Dumnezeu să le spună Evanghelia multor copii din 
cartierul bogat unde locuiau. 

 
   

 

 
 

Noi suntem ajutoare si consilieri – nu mijlocitori 
Unii evangheliști dau impresia copiilor că pot fi mântuiți doar dacă vin să discute cu ei 

despre mântuirea lor și dacă sunt conduși la Cristos de către ei. Sunt sigur că ei nu doresc să 
dea această impresie, dar adesea o dau și ei trebuie să fie atenți să evite acest pericol. 

Cu mulți ani în urmă, David McQuilken (care timp de treizeci de ani a fost director 
național CEF în Irlanda și un foarte bun prieten al meu) și cu mine am fost evangheliști foarte 
tineri și neexperimentați. Împreună am organizat și am condus o campanie evanghelistică 
pentru copii pe durata a două săptămâni. În fiecare seară veneau mulți copii și Dumnezeu ne-a 
binecuvântat. Aproape în fiecare seară, unul, doi sau trei copii veneau la noi pentru a primi 
ajutor spiritual și consiliere. Ei ne-au spus că vor să se încreadă în Domnul Isus Cristos ca 
Mântuitor și am avut BUCURIA de a-i conduce pe mulți la Domnul Isus Cristos. 

Apoi, spre sfârșitul campaniei am făcut o descoperire extraordinară. Am aflat că mulți alți 
copii îl găsiseră pe Cristos în timpul campaniei – fără ca noi să știm! Prima noastră reacție a 
fost de nedumerire – cum este posibil ca un copil să vină la Cristos și să fie mântuit fără noi și 
fără sfaturile noastre? 

A trebuit să învățăm cu privire la copii că aceștia pot veni și „singuri“ la Cristos, și fără noi 
– dacă astfel lucrează Duhul Sfânt în inimile lor. De atunci, întotdeauna am oferit ajutorul și 
sfatul copiilor nemântuiți doar dacă aceștia doreau, însă am încercat să nu dăm niciodată 
impresia că ei pot fi mântuiți doar dacă vin și vorbesc cu noi. Asta nu este adevărat. Este doar 
un singur Mijlocitor – omul Isus Cristos (1 Timotei 2:5). 
  

Necesitatea și înțelepciunea sunt prietene, nu dușmane. Evanghelizarea este necesară - însă 
noi trebuie să fim de asemenea înțelepți și atenți când avem de a face cu copiii. Și nu trebuie 
niciodată să îngăduim ca lucrarea noastră să fie guvernată de dorința a avea rezultate conform 

anumitor planuri. 

Putem spune că majoritatea copiilor vin la Cristos „singuri“. Ei sunt învățați și 

evanghelizați de cineva. Dar, în multe cazuri, pasul credinței în Isus Cristos este luat fără sfatul 

sau participarea cuiva. Acest lucru este adevărat și în cazul celor mai mulți care au crezut din 

Noul Testament. Așa că fii atent, veghează asupra vorbelor tale și asupra impresiei pe care o dai. 
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Bucuria neașteptată 
Sunt situații când lucrăm cu copiii când nu suntem siguri de ce s-a întâmplat sau dacă s-

a întâmplat ceva. Și numai mai târziu – uneori mult mai târziu – descoperim că s-a întâmplat cu 
adevărat ceva, iar atunci experimentăm BUCURIA neașteptată. 

Cu câțiva ani în urmă, David McQuilken conducea o campanie evanghelistică pentru 
copii într-o biserică dintr-un orășel din Irlanda de Nord. 

Într-o seară, două fete au așteptat să vorbească cu David după ce Evanghelia a fost 
prezentată. Lui David i s-a părut interesant – în primul rând, pentru că erau fiicele pastorului 
acelei biserici și, în al doilea rând, deoarece erau gemene identice! 

David a început să le consilieze, însă nu a reușit să scoată nimic de la ele. Fetele stăteau 
doar și se uitau la el. Dar nu au scos nici o vorbă! Ce să facă? Nu știa ce să facă – așa că a 
continuat să vorbească. Chiar și când le-a sugerat să se roage și să-I ceară Domnului Isus să le 
mântuiască, ele tot nu au dat nici un răspuns. 

În urma acestui lucru, el a rămas nedumerit. Oare înțeleseseră? Făcuse el ce trebuie? 
A doua zi l-a întâlnit pe pastor. 
 Nu este minunat ce s-a întâmplat aseară? a exclamat cu bucurie pastorul. 
 Ce s-a întâmplat? a întrebat David cu șovăială în glas. 
 Eu și soția mea eram în casă, a spus pastorul, când am auzit bătăile unor pumni mici 

în ușă. Erau cele două fiice ale mele. Când am deschis ușa, s-au năpustit înăuntru și 
ne-au spus că amândouă s-au încrezut în Domnul Isus Cristos. Au vorbit în continuu 
vreo jumătate de oră. 

 Eu am avut o experiență total opusă, a spus David zâmbind – și ei S-AU BUCURAT 
împreună. 
 

 
 

 

Dumnezeu este suveran 
Probabil cel mai important adevăr pe care trebuie să-l avem în vedere când suntem 

implicați în evanghelizarea copiilor și, de fapt, în orice formă de slujire creștină este că 
Dumnezeu este suveran și că El controlează circumstanțele în mod desăvârșit. Deși nu vedem 
întotdeauna ce s-a întâmplat când lucrăm cu copiii, știm că rezultatele sunt în mâna Lui. Uneori 
le vedem, alteori nu; dar într-o zi sau, mai probabil, în cer, totul va fi clar și vom înțelege cum 
Dumnezeu a binecuvântat și a mântuit – chiar fără ca noi să știm. 

Aș vrea să vă exemplific acest adevăr cu o întâmplare din viața mea, pe care am 
menționat-o deja în cartea „Împlinirea viziunii cerești“. Însă eu cred că este o ilustrație deosebită 
și prețioasă și merită repetată. 

Din când în când, Dumnezeu ne descoperă suveranitatea Lui într-un mod deosebit, ceea 
ce ne încurajează mult în evanghelizarea copiilor. 

Imediat după ce Sadie și cu mine ne-am început lucrarea CEF în Irlanda, am citit în 
reviste Child Evangelism despre evanghelizarea copiilor în aer liber și despre cluburi de 5 zile 
pe săptămână. Am simțit că trebuie să fac ceva în această privință. Așa că, foarte emoționat, 
am decis să inițiem un club de 5 zile pe săptămână într-un cartier dintr-un oraș alăturat. Am 
sosit luni dimineața (cu bicicleta și flanelograful) am ales o suprafață cu iarbă din mijlocul 
cartierului, mi-am așezat flanelograful și toate materialele și am invitat copiii să vină. Au venit în 
jur de 20-25 și în fiecare dimineață numărul lor se mărea. 

În fiecare dimineață învățam cântece, memoram un verset și predam o lecție biblică 
invitându-i pe copii să se încreadă în Isus Cristos ca Mântuitor. De asemenea, m-am pus la 

Experiențe din acestea ne încurajează să mergem mai departe și să nu renunțăm. Adesea, 

noi nu știm ce s-a întâmplat, însă este important să mergem mai departe orice s-ar întâmpla. 
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dispoziția acelora care doreau consiliere. Copiii au ascultat cu atenție, însă nu a fost vizibilă 
nicio reacție. 

La sfârșitul săptămânii, m-am întristat și am fost dezamăgit. Fusesem convins că 
Dumnezeu mă călăuzise și că El voia să fie mântuiți copii. Dar nu s-a întâmplat nimic. 

Peste 10 ani, într-o duminică dimineața, am vorbit într-o biserică din acel oraș. După 
serviciul divin, am fost invitat la masă de unul din prezbiteri. Când am ajuns a el acasă, mi-am 
dat seama că acesta locuia în cartierul în care ținusem cu ani de zile înainte primul meu club de 
5 zile. Dar n-am spus nimic. 

În timpul mesei, prezbiterul acesta mi-a spus ce s-a întâmplat în cartier în săptămâna 
care tocmai se sfârșise. O tânără de 18-19 ani murise. Am înțeles că suferea de mulți ani de 
leucemie. L-am întrebat dacă era creștină și el mi-a spus că era o creștină foarte bună. A 
continuat spunându-mi că ea fusese convertită într-un mod cu totul neobișnuit. Cu câțiva ani 
înainte a fost cineva în cartier care a ținut întâlniri în aer libert pentru copii. Ea era prea bolnavă 
să meargă la întâlniri. Dar a rugat-o pe mama ei să-i deschidă geamul ca să asculte. Într-una 
din diminețile acelei săptămâni, mi-a spus acest om, ea s-a încrezut în Domnul Isus Cristos ca 
Mântuitor și, de atunci, ea a început să crească spiritual. 

 Nu-i interesant? m-a întrebat el. 
 Dragul meu frate, am răspuns, nici nu știi cât este de interesant. Eu am fost acel 

evanghelist și eu am crezut atunci că nu s-a întâmplat nimic în acea săptămână. 
Acum îmi dau seama că Dumnezeu a fost Cel ce a lucrat – și că El a mântuit. 

Pentru un tânăr evanghelist de copii a fost bine și foarte folositor să-și dea seama că 
Dumnezeu este suveran și că atunci când noi evanghelizăm copii ne putem încrede în El în 
privința rezultatelor. Și o BUCURIE nespusă mi-a umplut inima când mi-am dat seama că, la 
urma urmei, Dumnezeu a fost Cel ce a binecuvântat și Cel ce a mântuit! 

 
 
 

 

Prima bucurie 
Aproape toți ne aducem aminte de prima dată când am condus un copil la Isus Cristo – și 

o facem cu multă BUCURIE. Chiar dacă Dumnezeu ne dă mai târziu alte posibilități de a sluji 
copiilor și de a-i conduce la Cristos, prima experiență de acest gen este însoțită de o BUCURIE 
deosebită. 

La mijlocul anului 1950 ne-am început lucrarea cu Child Evangelism Fellowship ca 
fondatori și directori CEF în Irlanda. Nu doar organizația era nouă pentru Irlanda, ci și noi eram 
străini pentru organizație. Nu prea aveam experiență, nemaivorbind de pregătire și pricepere.  
Prima noastră întrebare a fost „Cum să începem?“ – și am simțit că primul pas care trebuia 
făcut era să înființăm un Club Vestea Bună pentru copiii din zonă în casa noastră. Am vizitat toți 
părinții din zonă și i-am întrebat dacă vor să-și lase copiii să vină – și au venit aproape toți copiii 
din zonă. 

Ne-am pregătit ore în șir. Era primul nostru Club Vestea Bună. Am fost foarte mulțumitori 
pentru materialele didactice de bună calitate ale Child Evangelism Fellowship. Când manualul 
spunea: „Fă asta“, făceam. Când spunea: „Scrie cutare pe tablă“, așa făceam. Când spunea 
“Ridicați-vă“ sau „Rugați-vă“, mă supuneam. Altcumva nu aș fi știut ce să fac. Acele manuale cu 
lecții biblice au fost de mare ajutor unui învățător începător ca mine.  

Totul a mers bine în primele săptămâni. Apoi am citit în manual că ar trebui să le spun 
copiilor că, dacă vor să fie mântuiți și nu știu ce să  facă, să aștepte la sfârșit când eu o să fiu la 
dispoziția lor pentru a le oferi ajutor. Așa spunea cartea – și așa am făcut! 

Nu fi descurajat când nu vezi sau nu cunoști rezultatele. Dacă ai fost credincios atât în rugăciunile 
pentru copii, cât și în prezentarea Evangheliei, poți lăsa cu încredere rezultatele în mâinile suveranului 

Dumnezeu. Ascultarea de El aduce BUCURIE - chiar dacă nu sunt rezultate vizibile. 
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Întâlnirea s-a sfârșit și copiii au plecat. Nu! Nu toți. Imaginați-vă cât am fost de consternat 
când mi-am dat seama că cinci dintre ei stăteau încă pe canapeaua noastră uitându-se la mine.  

I-am întrebat deci:  
 Ce vreți? 
 Vrem să fim mântuiți, au răspuns cu toții. 

 M-am uitat la soția mea și ea la mine. Nu știam ce să fac. Nu citisem încă în manual! Nu 
consiliasem încă niciun copil și nici nu fusesem învățat să fac acest lucru. 

Însă i-am cerut ajutor lui Dumnezeu, m-am așezat lângă copii, mi-am deschis Biblia și, 
foarte emoționat, le-am arătat cât am putut de bine cum să fie mântuiți. Sunt sigur că am făcut 
multe greșeli, dar Dumnezeu m-a ajutat. 

Toți cei cinci copii au spus nerăbdători: 
 Așa vrem să facem. 
Și toți cinci s-au rugat și s-au încrezut în Isus Cristos ca Mântuitor personal. 
Niciodată nu voi uita această primă BUCURIE. Ce experiență de neuitat! Odată ce ai 

condus un copil la Cristos, vrei s-o faci din nou – și din nou – și din nou. 
 
 

 

Mai multă bucurie – cu lacrimi 
Această povestire este continuarea celei de dinainte și, cu toate că ea ilustrează 

BUCURIA evanghelizării copiilor și BUCURIA de a-i vedea că își pun încrederea în Cristos, de 
multe ori, această BUCURIE este amestecată cu lacrimi și tristețe. 

Este interesant să observăm vârstele celor cinci copii pe care i-am condus la Domnul în 
Clubul nostru Vestea Bună. Doi aveau șase ani, doi erau de șapte ani, iar unul avea zece ani. 
Mi s-a pus de multe ori întrebarea: „Ești sigur că pot crede copiii, mai ales cei mai mici, și că pot 
să fie mântuiți?“ „Bineînțeles că sunt sigur – în primul rând, deoarece asta învață Biblia și, în al 
doilea rând, deoarece experiența confirmă acest lucru.“ 

Peste câțiva ani, m-am hotărât să vizitez din nou zona în care am locuit prima dată și 
unde ținusem primul nostru Club Vestea Bună. Aveam de gând să văd dacă acei cinci copii mai 
umblau cu Domnul. Am aflat că încă mai erau credincioși. Ce bucurie și ce încurajare! 

În acele zile, în timp ce îmi citeam ziarul de seară, am dat de o rubrică ce spunea cum un 
tânăr, abia trecut de douăzeci de ani, a intrat cu motocicleta într-un camion în timp ce lua colțul 
și a fost ucis pe loc. Însă numele acestui tânăr, parcă îmi era cunoscut – Jackson England. 
Jackson England! El fusese băiatul acela de zece ani, cel mai mare dintre cei cinci pe care îi 
condusesem la Cristos. 

Am mers imediat acasă la Jackson să vorbesc cu părinții lui și să-i consolez. Am stat cu 
ei și am plâns pentru moartea fiului lor pe care îl iubiseră atât de mult și care urma să preia 
afacerea tatălui lui. Nu voi uita niciodată cuvintele pe care mi le-a adresat domnul England pe 
când mă pregăteam să plec. El a spus: 

 Sam, singurul lucru pentru care nu trebuie să fim dezamăgiți este că Jackson s-a 
încrezut în Domnul la Clubul Vestea Bună înființat de tine. De atunci, el a trăit cu 
Domnul și pentru El. Îți mulțumesc că ai început acel Club Vestea Bună. 

În timp ce mergeam acasă, nu știam dacă să fiu fericit sau trist. Cred că am experimentat 
ambele sentimente în același timp! 

 
 

 

Am învățat că, în ciuda vârstei lor fragede, copiii înțeleg și pot fi mântuiți și că lui Dumnezeu 

îi place să folosească oameni care nu știu foarte mult, însă vor să-L slujească. 

 

După cum am mai spus, nu știi ce se va întâmpla când te implici într-o lucrare cu copiii. Așa 
cum o piatră provoacă, dacă este aruncată într-un lac, valuri ce formează cercuri tot mai mari, tot așa și 

rezultatele ascultării noastre vor avea o arie de cuprindere tot mai mare și vor fi veșnice - și îți vor 
aduce ție și multor altora BUCURIE adevărată. 
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Pâine pe ape 
Solomon ne îndeamnă în Eclesiastul 11 versetul 1 “Aruncă-ți pâinea pe ape și, după 

multă vreme, o vei găsi iarăși!“ 
Una din marile BUCURII în lucrarea cu copiii este să descoperi că după mulți ani de 

când „ţi-ai aruncat pâinea pe ape“ apar rezultate cu efecte veșnice ale lucrării pe care o faci. 
Cât de important este să perseverăm în lucrarea noastră – să ne aruncăm pâinea, să ne 
semănăm sămânța – și să lăsăm rezultatele în mâna lui Dumnezeu. 

Era o duminică după-masă de iulie călduroasă și uscată în care îți venea să te plimbi și 
să te bucuri de soare și de plajă în orașul unde locuiam atunci. 

Însă fusesem invitat să vorbesc la o întrunire pentru copii în acea după-masă într-o mică 
sală aparținând unei misiuni dintr-o zonă rurală a Irlandei de Nord. Trebuie să mărturisesc că 
m-am gândit că nu este timpul sau vremea potrivită să le vorbesc copiilor sau să rețin atenția 
unei săli pline (și în care era zăpușeală). 

Am făcut tot ce am putut în aceste condiții: am dat învățături din Scriptură, am prezentat 
Evanghelia și apoi m-am întors acasă. 

Peste câțiva ani, m-am dus la Faith Mission Bible College din Edinburgh, Scoția pentru a 
preda studenților de acolo un curs de evanghelizare a copiilor în vederea lucrării pe care aveau 
s-o desfășoare în vară. Când am ajuns în camera unde eram găzduit, era un bilețel care-mi ura 
bun venit la școală și era semnat „Fiica dumneavoastră în Cristos, Hazel“. Habar nu aveam cine 
era. Dar în dimineața următoare, o tânără drăguță, studentă, a venit la mine, mi-a strâns mâna 
și mi-a spus „Sunt Hazel“. A început să-mi spună că pe la vârsta de nouă ani fusese prezentă și 
ea la întrunirea din ziua aceea toridă și că în timpul acelei întruniri se predase lui Isus Cristos în 
timp ce vorbeam eu. (Mai târziu, a mers în Maroc ca misionară.) 

Astfel, eu „mi-am găsit pâinea după multă vreme“. 
Peste alte câteva luni, m-am dus să le vorbesc studenților de la Moorlands Bible College 

din sudul Angliei. Unul din studenți, un tânăr de abia douăzeci și ceva de ani, a venit la mine și 
mi-a spus: 

 Mă cunoști, nu-i așa? 
A trebuit să mărturisesc că nu îl cunosc și el m-a privit surprins. 
 Nu? a spus el. Tu m-ai condus la Cristos după o întrunire în aer liber pe care ai ținut-o 

în Dungannon. (Acesta este un oraș la patruzeci de mile vest de Belfast). 
 O, am spus eu, ce vârstă aveai atunci? 
 Aproape opt ani, a răspuns el. 
Mă întreb oare cum de se aștepta să îmi amintesc de el! Se schimbase mult în acești ani! 
Dar era încă o pâine, după multă vreme.  
 
 
  
 

 

Eu am fost acolo 
Când stai și vorbești unui grup mare (sau mic) de copii și când te uiți în ochii lor, nu știi 

ce lucrează Dumnezeu în fiecare din ei. Însă Dumnezeu știe și, din când în când, El îți oferă o 
surpriză plăcută și, ca urmare a acesteia, vei experimenta BUCURIE reală. 

Cu mulți ani în urmă, pe când eram lider al CEF Irlanda, Dumnezeu mi-a pus pe inimă 
copiii dintr-unul din cele mai mari cartiere din Belfast, cu sute de case și mii de copii. Acea zonă 
era cunoscută ca fiind un teren tare, unde domneau șomajul, sărăcia și delicvența. 

Așa că eu, împreună cu un colaborator, am hotărât să începem o serie de întâlniri 
săptămânale în aer liber, chiar în centrul cartierului, care urmau să continue timp de câteva veri. 

Scopul meu, în relatarea acestor povestiri, este de a te încuraja în lucrare, dragul meu lucrător 

cu copiii. Chiar dacă nu vezi astăzi multe rezultate, continuă „să-ți arunci pâinea pe ape“ - și o vei 

afla după multe zile și vei experimenta BUCURIA de a ști că Dumnezeu a lucrat. 
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Ce experiență pentru noi doi! N-am avut probleme în a aduna un grup de copii. Veneau 
câte 300 la fiecare întâlnire – copii de toate vârstele, de la un an și jumătate în sus și erau de-a 
dreptul sălbatici! Aproape niciunul de acolo nu mai fusese la așa ceva. Se părea că nici nu-și 
dădeau seama că trebuie să ne asculte pe noi și lecția biblică ce se preda; cântatul se 
desfășura cu greutate, iar învățarea unui verset era practic imposibilă. Unii copii aduceau fluiere 
și jucării sunătoare. Unul a adus o dată o secure și a trebuit să fie dezarmat. Cei mici se târau 
de ici colo. Unul din noi vorbea, în timp ce celălalt făcea pe paznicul și polițistul. A fost haotic – 
cel puțin câteva săptămâni până când copiii au început să înțeleagă (puțin) ce se întâmplă. 
Când plecam seara, vocile noastre erau aproape terminate! 

Dar am continuat – săptămână de săptămână, vară de vară. 
A fost o adevărată provocare pentru noi. 
Mult mai târziu, pe când eram director al CEF Europa, am predat un curs de trei luni la 

Institutul de Pregătire a Liderilor CEF, unde se pregăteau lucrătorii CEF. Le-am vorbit despre 
evanghelizarea copiilor în aer liber și despre această experiență dură. Pe când vorbeam, unul 
din studenți – o tânără care se pregătea împreună cu soțul ei în vederea lucrării CEF – și-a 
ridicat mâna și a spus: 

 – Eu am fost acolo, eu eram unul dintre acei copii. Acele întâlniri au avut mare influenta 
asupra mea și nu după multă vreme, am devenit creștină. De multe ori m-am întrebat cine a 
predat acele lecții biblice. 

Nu știm niciodată ce se poate întâmpla. 
Mi s-a părut deosebit de interesant când am aflat că în câteva luni ea și soțul ei aveau 

să-și desfășoare activitatea ca lucrători CEF în același cartier rău famat unde ținusem și eu 
odată niște întruniri în aer liber. Astăzi, ei încă mai lucrează acolo și Dumnezeu îi folosește în 
viețile multor copii. 

 
 
  

Necazul aduce răbdare – și experiență 
Ai avut vreodată experiențe dificile când ai lucrat cu copiii? Care a fost rezultatul? Care a 

fost reacția ta? Ai renunțat la lucrare – sau ai acceptat dificultățile ca niște provocări?  
În zilele de început ale Child Evangelism Fellowship în Irlanda, serile de marți erau 

deosebite. De ce? Pentru că în acele seri, Jimmy Walker și cu mine conduceam un Club Vestea 
Bună într-o sală din Drumnagoon, o zonă rurală la treizeci de mile vest de Belfast. 

În fiecare zi de marți erau prezenți în jur de șaizeci – șaptezeci de copii, care mi-au dat, 
în calitate de tânăr evanghelist, mult de furcă. Unii ascultau, alții nu. Unii intrau în sală, alții 
stăteau afară și aruncau cu pietre; unii stăteau liniștiți, alții se băteau; unii făceau liniște, cei mai 
mulți erau gălăgioși.  

A fost cu adevărat o provocare! Fiecare seară de marți era o zi de necaz! De multe ori, 
veneam cu bicicleta acasă obosit, chiar puțin bolnav și întrebându-mă ce să fac. 

Dar când privesc în trecut la acele strângeri săptămânale (care au continuat timp de trei 
ani, până când am încredințat lucrarea altcuiva) sunt recunoscător lui Dumnezeu că m-a trecut 
prin aceste experiențe. Pentru ce? Pentru ceea ce am învățat prin ele. Am acceptat provocarea  
și am fost hotărât să depun orice efort pentru a capta atenția și interesul copiilor. Am muncit din 
greu, m-am pregătit bine și m-am rugat sârguincios și, treptat-treptat, situația s-a îmbunătățit. 

Faptul că nu m-am dat bătut și că am fost „ascultător de viziunea cerească“ mi-a adus 
BUCURIE adevărată. De asemenea, faptul că mulți copii s-au încrezut în Cristos a adus 
BUCURIE în inima mea. Am fost foarte MULŢUMIT că nu am renunțat. Și în această perioadă 
dificilă am învățat mai multe despre copii și evanghelizările copiilor decât oricând! 

Peste câțiva ani, comitetul CEF al acelei zone m-a invitat să vorbesc la reuniunea anuală 
a copiilor din zonă. Am acceptat invitația și le-am vorbit cu plăcere sutelor de copii adunați 
acolo. Însă a fost o BUCURIE deosebită când președintele comitetului local CEF a vorbit cu 

Lecția pe care toți trebuie s-o învățăm, dragă lucrător cu copiii, este să nu renunțăm  niciodată – 
indiferent cât ar fi de dificilă situația. 
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mine după aceea și mi-a spus că el s-a încrezut în Cristos pe când era copil într-o zi de marți în 
Clubul Vestea Bună ce se ținea în Drumnagoon! 

Cu toții întâmpinăm dificultăți în lucrarea noastră cu copiii. Important este cum 
reacționăm la acele dificultăți. Cred, dragă cititorule, că tu nu vei renunța niciodată. Adu-ţi 
aminte că marea binecuvântare vine adeseori după ce depășești ispita de a renunța. 

 Ce s-ar fi întâmplat dacă Iosua și israeliții ar fi renunțat după ce ar fi înconjurat de 
șase ori zidurile Ierihonului în a șaptea zi. 

 Ce s-ar fi întâmplat dacă Naaman s-ar fi scăldat doar de șase ori în râul Iordan și 
nu s-ar mai fi scăldat a șaptea oară? 

 Ce s-ar fi întâmplat dacă Domnul Isus ar fi renunțat în grădina Ghetsimani și nu s-
ar fi dus la cruce? 

 
 

 

Rezumat 
Mulțumește-I lui Dumnezeu că te-a chemat să lucrezi cu copiii și așteaptă cu nerăbdare 

BUCURIA pe care ţi-o va da când Îl asculți și le prezinți copiilor Evanghelia. 
  

Orice s-ar întâmpla, nu renunța. Învață din problemele tale, fii răbdător și într-o zi va fi 

binecuvântare și BUCURIE. 
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Capitolul 3: Pelerini în pelerinaj  
Trebuie să creștem în viața și în lucrarea noastră 

 

Pelerinajul este un concept biblic. Scriitorul Epistolei către Evrei îi descrie pe Avraam, pe 
Sara și pe alți eroi ai credinței ca pelerini (Evrei 11:15). 

Ce este un pelerin? 
Un pelerin este o persoană într-o călătorie. Acea călătorie începe în momentul convertirii 

și se sfârșește la moarte sau la revenirea lui Isus Cristos. Un pelerin călătorește din loc în loc. 
El este tot timpul în mișcare, tot timpul învață – întotdeauna caută drumul cel mai bun. Noi, 
creștinii, suntem pelerini și, pas cu pas, învățăm cum să fim oameni plăcuți lui Dumnezeu și 
cum să trăim pentru El. 

Noi însă suntem pelerini și în ceea ce privește lucrarea noastră. Nu trebuie să fim 
niciodată statici. Trebuie să ne mișcăm, să ne perfecționăm și să creștem continuu în lucrarea 
noastră. 

Acum, eu sunt pelerin de cincizeci de ani – cu privire la viața mea și cu privire la lucrarea 
mea cu copiii. Și una din cele mai importante lecții pe care le-am învățat a fost să mă mișc, să 
mă perfecționez, să cresc și, dacă este necesar, să mă schimb continuu – nu ca să devenim 
negativiști în viața și lucrarea noastră, ci să vedem unde ne putem îmbunătăți, perfecționa și 
crește. Aceasta este responsabilitatea unui pelerin. 

 „Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă încercați-vă“ 
(2 Corinteni 13:5). 

„Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși“ (1 Corinteni 11:28). 

Examinarea și creșterea sunt necesare 
Noi trebuie să examinăm continuu lucrarea noastră cu copiii. Este ea bună și biblică, așa 

cum ar trebui să fie? Nu cumva trebuie să ne perfecționăm, să creștem, să ne schimbăm pentru 
a face o lucrare mai bună? Cu privire la lucrarea unui credincios, Pavel scrie: 

„… lucrarea fiecăruia va fi dată pe față: ziua Domnului o va face cunoscută … Și focul va 
dovedi cum este lucrarea fiecăruia“ (1 Corinteni 3:13). 

„Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o 
răsplată“ (1 Corinteni 3:14). 

„Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata“ (1 Corinteni 3:15).  
Noi dorim ca lucrarea noastră să fie bună și durabilă. Însă singurul mod de a te asigura 

că este o lucrare bună este cercetarea atentă și obiectivă în lumina Scripturii. 
De aceea te încurajez, dragul meu cititor și lucrător cu copiii, să-ţi supui lucrarea unei 

analize scrupuloase și detaliate. Nu-ţi fie teamă de acest lucru, deoarece consecințele vor fi 
foarte folositoare și vei beneficia atât tu, cât și lucrarea și copiii cărora le slujești. Unul din cele 
mai mare pericole care ne paște în lucrarea noastră este de a fi automulțumiți și de a nu crede 
că ne mai putem perfecționa. Este chiar posibil să avem, în lucrarea noastră, „vaci sacre“ care 
nu trebuie să fie atinse. Uneori spunem: „Așa facem lucrurile de ani de zile și refuzăm să luăm 
în considerare orice sugestie de a ne schimba“. 

Când te vei supune procesului de examinare de-a lungul unei anumite perioade de timp 
unul din aceste două lucruri se va întâmpla: 

 Vei fi sigur că ceea ce faci este corect și că în lucrul pe care-l faci nu trebuie decât 
să crești și să te perfecționezi. 

 Vei vedea că este necesară o oarecare schimbare sau poate chiar schimbări 
majore! 
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Vrem să ne schimbăm? 
Trebuie să vrem să ne schimbăm. Schimbarea este dificilă într-o persoană. Cu atât mai 

dificilă este pentru o organizație, mai ales dacă este vorba despre una care s-a extins mult și a 
fost mult binecuvântată. Cu cât mergem mai departe și cu cât ne perfecționăm mai mult, cu atât 
este mai dificil de făcut o schimbare. De multe ori, problema este că suntem prea ocupați să 
privim noi înșine și să examinăm cu atenție lucrarea pe care o facem. Ca urmare, suntem 
tentați să continuăm să mergem cum ne-am obișnuit, nu pentru că această cale veche este mai 
bună sau mai rea, ci pur și simplu pentru că nu avem timp să analizăm o altă posibilitate. 

Totuși trebuie subliniat, în același timp, că schimbarea de dragul schimbării nu are 
absolut nicio valoare. Două pericole trebuie să fie evitate în ceea ce privește schimbarea: 

 Totala împotrivire la schimbare.  
 Nerăbdarea de a schimba tot. 

Schimbările trebuie să fie făcute doar când sunt absolut necesare și când se poate pune 
ceva mai bun în schimbul lucrului care trebuie înlocuit. Însă trebuie să existe în noi această 
dorință de a face schimbare, dacă vedem că este necesară. Și nu ar trebui să ne fie teamă să 
le spunem oamenilor că am operat sau că intenționăm să operăm această schimbare. 

În timp ce scriu aceste rânduri, se derulează în fața mea amintiri din acești ultimi 
cincizeci de ani. Trebuie să mărturisesc că de multe ori am simțit că este necesar să fac 
schimbări în ceea ce fac sau în învățăturile pe care le dau și, în paginile următoare, veți vedea 
mai detaliat despre ce schimbări este vorba. Acum, permite-mi să-ti împărtășesc două 
experiențe personale în ceea ce privește schimbarea. 

Propovăduiește Cuvântul 
În primii ani de lucrare, am avut multe posibilități de a evangheliza grupuri mari de copii. 

Am văzut că Dumnezeu mi-a dat darul de a spune povestiri și de a le capta atenția. Am 
acumulat o întreagă colecție de povestiri bune care captau interesul copiilor și chiar îi fascinau, 
iar eu mi-am propus să includ în ele ceva învățătură biblică. Totuși, majoritatea acestor povestiri 
nu erau povestiri biblice. Încă îmi amintesc titlurile unora dintre ele: 

„Barney's Barrel“; „The Boy Inside His Clothes“; „The Foolish Frog“; „Crippled Tom“ sau 
„Tom the Cripple“;  „Little Red Hen“ 

Vreau să accentuez faptul că acestea erau povestioare bune și că în ele există o bună 
învățătură biblică. Însă Dumnezeu a început să-mi arate că există o modalitate mai bună de a 
prezenta Evanghelia. Mi-a atras atenția în special asupra versetului 11 din Isaia 55: 

„… tot așa și Cuvântul Meu care iese din gura Mea, nu se va întoarce la Mine fără rod, ci 
va face voia Mea și va împlini planurile Mele“. 

Biblia spune clar că Dumnezeu a promis să binecuvânteze și să folosească doar 
învățătura din Cuvântul Lui. Așa că mi-am schimbat metoda de prezentare a Evangheliei astfel 
încât învățătura mea să se inspire direct din Scriptură. Am folosit încă acele povestiri (ca cele 
de mai sus) pentru a ilustra învățăturile pe care le dădeam. Însă de atunci încolo am pus 
accentul pe Cuvântul lui Dumnezeu și pe ce spune El. 

Și am descoperit că dacă Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, este prezentată într-o 
manieră plăcută, copiii îl vor asculta cu mare interes – și cel mai bine este să ne odihnim bazați 
pe făgăduința lui Dumnezeu de a-Și binecuvânta Cuvântul Lui. 

Am văzut că acest lucru este adevărat și cu privire la adolescenți și tineri. Unii 
evangheliști și predicatori cred că trebuie să-i distreze pe tineri cumva ca să-i țină în biserică 
sau să le capteze interesul. Însă eu cred că Dumnezeu își binecuvântează și își folosește 
Cuvântul în viețile tinerilor dacă noi le prezentăm acestora Cuvântul așa cum trebuie. 

Cu mai mulți ani în urmă, am fost invitat, în calitate de predicator, la cea mai mare 
conferință creștină din Polonia. În fiecare dimineață, timp de o săptămână, a trebuit să vorbesc 
câte o oră unei adunări de o mie de oameni, în majoritate tineri. 

Am găsit de cuviință să-mi folosesc cele șapte ore de vorbire din cadrul conferinței 
predicându-le celor aproximativ o mie de oameni doctrine biblice simple. Ce experiență a fost 
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să-i văd în special pe tineri sorbind învățătura aceasta biblică simplă și luând notițe de zor. Unul 
din organizatorii conferinței mi-a spus după aceea cât de mult a apreciat interesul și implicarea 
tinerilor. A spus că uneori era dificil să-i facă să vină la conferințe și să asculte cu atenție, însă 
în această săptămână nu a avut astfel de probleme. 

Ce mărturie a fost aceasta – nu pentru abilitatea predicatorului – ci pentru puterea și 
atracția Cuvântului lui Dumnezeu. 

Examinează-ţi lucrarea 
Îmi amintesc foarte bine de un moment în lucrarea mea când am simțit acut nevoia de 

examinare și, mai târziu, de schimbare. 
În 1975 eram director regional pentru Europa al CEF de mai mult de 10 ani. Lucrarea 

creștea rapid, tot mai mulți lucrători se dedicau lucrării, sediul de la Kilchzimmer era în plină 
renovare, Institutul prospera și se deschideau tot mai multe uși pentru lucrare – în special în 
Europa de est. 

Dar în inima mea eram neliniștit cu privire la mai multe aspecte ale lucrării noastre. Așa 
că am vorbit cu conducerea CEF Europa și eu am propus  ca să ne luăm timp pentru a ne face 
o cercetare minuțioasă a ceea ce facem și învățăm noi. Nu vreau acum să intru în detalii, căci 
voi face referire la ele mai târziu. Însă vreau să subliniez principiile după ne ne-am călăuzit. Cu 
toții trebuie să ne luăm timp să ne examinăm lucrarea în lumina Scripturii. Și, de asemenea, aș 
putea adăuga, trebuie să ne examinăm și să ne evaluăm rezultatele lucrării noastre. Sunt 
rezultate? Rămân aceste rezultate – sau sunt scurte și temporare? Dacă după o astfel de 
examinare a lucrării noastre, vedem că este necesară schimbarea, trebuie să vrem să facem 
schimbarea sau schimbările necesare. 

Am considerat că, în calitate de lider al organizației CEF Europa, este responsabilitatea 
mea să inițiez acest proces de autoexaminare și să încurajez comitetul și pe ceilalți lideri 
europeni să mi se alăture în această autoexaminare. Rezultatele nu au venit repede. Această 
examinare a durat multe luni, însă, treptat, eu, împreună cu comitetul, am văzut că erau 
necesare niște schimbări. Și am început să aplicăm acele schimbări. Schimbarea are 
întotdeauna niște consecințe: 

 Schimbarea este adesea dificilă. 
Dacă tu ai învățat într-un anume fel înainte și simți că trebuie să faci schimbări, ce 
faci? Nu este ușor să-ţi schimbi învățătura, cursurile, materialele vizuale și chiar 
literatura. Dacă însă trebuie s-o faci – atunci o faci. Îmi amintesc când m-am întors 
din Polonia unde prezentasem o anumită metodă de predare a lecției biblice timp 
de ani de zile și studenții luaseră notițe. Însă acum am văzut nevoia de a o 
schimb. Nu avea rost să încerc să ascund acea schimbare. Le-am spus doar 
studenților că găsisem o metodă mai bună și că așa vom lucra de acum înainte. 
N-a fost necesar să spun că vechea modalitate a fost greșită. Eu spuneam că 
găsisem o modalitate mai bună și de aceea o schimbasem pe cea veche. 
Studenții au acceptat acest lucru și cred că au apreciat deschiderea și onestitatea 
mea. Am avut, de asemenea, încredere că și ei o vor schimba – ceea ce au și 
făcut. 

 Schimbarea aduce adesea critică. 
Întotdeauna sunt din aceia care se împotrivesc schimbării și care socotesc că este 
de datoria lor să-l critice pe cel care inițiază schimbarea. 
Sunt fericit că, în timp, aproape toți lucrătorii noștri de la CEF Europa au văzut 
nevoia schimbărilor propuse de mine și de comitet. Unii au fost mai entuziasmați 
decât alții, însă, în general, oamenii au fost de acord că schimbările trebuiau 
făcute. 
Totuși, au fost câțiva cărora nu le-au plăcut schimbările sugerate și au spus acest 
lucru. Într-adevăr, aceștia s-au împotrivit în multe feluri acestor schimbări. Nu este 
nevoie să dau detalii. Au fost zile negre și dezamăgiri. Până la urmă, acei puțini 



50 de ani de lucrare și încă mai învăț 
Sam Doherty 

 

41 
 

oameni au părăsit misiunea. Au fost și unii din conducere care au fost cel puțin 
reticenți cu privire la schimbări, dar care, în timp, le-au acceptat, chiar dacă nu au 
prea fost de acord cu ele. 
Am învățat că un lider, dacă își îndeplinește funcția, trebuie să fie pregătit pentru 
critici și să poată să o accepte și să o trateze cu maximum de îngăduință. 

 Schimbarea produce adesea neînțelegeri. 
Sunt oameni care reacționează la schimbare prin faptul că manifestă îndoieli și 
neînțelegeri cu privire la cei ce inițiază schimbarea. Aceste îndoieli și neînțelegeri 
sunt adesea sincere și respectivii oameni cred că cei ce inițiază schimbarea vor 
duce lucrarea într-o direcție greșită. Alți oameni ne-au înțeles greșit pe noi și ceea 
ce făceam noi. 
Însă timpul a arătat că schimbările noastre și îndreptarea noastră spre o direcție 
complet nouă pentru misiunea noastră în Europa nu au dăunat deloc lucrării. De 
fapt, s-a întâmplat exact contrariul. În cei douăzeci și cinci de ani de atunci, am 
văzut lucrarea CEF în Europa crescând și prosperând, iar Dumnezeu a 
binecuvântat mult lucrarea în toate privințele. Noi credem că schimbările pe care 
le-am făcut au dat lucrării mai multă tărie și profunzime – și o imagine mai bună 
aici în Europa.  

Sunt mulțumitor că în lucrarea actuală a CEF de pe întreg globul este unitate și armonie. 
Nu este uniformitate. Cum poate să fie completă uniformitate într-o misiune cu peste două mii 
de lucrători permanenți  de mai multe naționalități și din mai multe medii și denominațiuni? Însă 
noi am învățat să ne acceptăm reciproc unul pe altul și lucrările noastre, în ciuda diferențelor 
care există. Îl laud pe Dumnezeu mai ales pentru buna conducere pe care a rânduit-o în 
misiunea noastră și pentru rolul cheie pe care l-a jucat conducerea în înțelegerea și acceptarea 
schimbărilor pe care noi le-am inițiat și le-am operat. 

O provocare 
Te-aș ruga, dragul meu cititor, să-ţi supui lucrarea unei examinări serioase bazate pe 

Cuvântul lui Dumnezeu și, dacă vezi că trebuie să se facă o schimbare, fă-o. 
Oricum, aș dori să-ţi arăt câteva lucruri care te vor ajuta în procesul de schimbare în care 

s-ar putea să fii implicat. 
 Trebuie să fii SIGUR că schimbarea este necesară. Ai vreun suport biblic pentru 

ea? Ai vorbit cu alții despre ea – în special cu liderii tăi? 
 Trebuie să fii SIGUR că această schimbare se potrivește scopurilor misiunii tale. 

Este în acord cu profesiunea de credință și cu politica misiunii tale? Dacă nu, nu 
poți face schimbarea decât dacă părăsești misiunea.  

 Trebuie să te ASIGURI că schimbările sunt făcute într-un mod corect – în mod 
deschis, într-un spirit de dreptate și în colaborare cu ceilalți. Nu trebuie să fie 
ceartă, amărăciune sau diviziune. 

 Schimbările trebuie să fie făcute FĂRĂ GRABĂ, cu rugăciune și treptat. Încearcă 
să-i atragi pe toți ceilalți de partea ta. Este necesară răbdare. Schimbarea nu se 
face peste noapte. 

 Trebuie să te asiguri că nu creezi un vid. Asta înseamnă că nu trebuie să schimbi 
nimic până când nu ai găsit o alternativă, ceva mai bun decât ceea ce faci. 

Rezumat 
Mulțumește-I lui Dumnezeu că te-a chemat să lucrezi cu copiii și așteaptă cu nerăbdare 

BUCURIA pe care ţi-o va da când îl asculți și le prezinți copiilor Evanghelia. 
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Capitolul 4: Momentul cel mai important al slujirii noastre 
 Trebuie să prezentăm lecția biblică în cel mai bun mod posibil 

 

În mintea mea nu am nici cea mai mică îndoială că cel mai important moment al lucrării 
noastre cu copiii este atunci când stăm înaintea lor și îi învățăm o lecție biblică. Momentul 
culminant al fiecărei ore de Școală Duminicală, Club Vestea Bună, Club de 5 zile sau de 
întrunire este prezentarea și aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu când ne aflăm în fața băieților 
și fetelor. 

Este deci de o foarte mare importantă să predăm lecțiile biblice cât mai biblic și cât mai 
eficient cu putință, iar a căuta să învățăm să facem cât mai bine lucrul acesta cade în sarcina 
noastră. 

Sunt implicat în lucrarea cu copiii de cincizeci de ani (din 1950) și am avut multe, multe 
ocazii de a preda lecții biblice copiilor – în circumstanțe extrem de diferite și în multe țări. 

În timpul acestor ani, am încercat să înțeleg și să învăț mesajul biblic pe care ar trebui să 
îl predau în lecțiile și metodele biblice pe care ar trebui să le folosesc. Și au fost destule ocazii 
când am simțit că este necesar să fac schimbări în ceea ce predau și în modul de prezentare a 
lecțiilor biblice. Uitându-mă înapoi la acest „pelerinaj“, pot vedea patru pași sau etape în 
procesul meu de înțelegere și de învățare a ceea ce ar trebui să fac. 

Primii pași 
Am intrat în lucrarea cu copiii absolut fără nici o pregătire. Am ajuns învățător de Club 

Vestea Bună și director național CEF pentru Irlanda fără să fi făcut nicio oră de pregătire la 
Institutul de Pregătire a Liderilor sau la vreo școală biblică. Mi-am început lucrarea cu copiii plin 
de teamă, dar și cu bucurie. 

Am încercat să învăț ce trebuie să fac „din mers“ și m-am străduit să prezint Cuvântul lui 
Dumnezeu copiilor cât mai eficient posibil. Pentru că nu aveam pregătire, îmi predam lecția 
biblică folosindu-mă de „metoda naturală“. Cu alte cuvinte, spuneam povestirea biblică cât mai 
expresiv cu putință, ținându-mă strict de firul narativ al Scripturii. Apoi, făceam aplicația 
pasajului biblic pentru copii la sfârșitul lecției. Majoritatea aplicațiilor de acest gen erau 
evanghelistice în natura lor, însă am încercat să le ofer ajutor și copiilor mântuiți din când în 
când, incluzând o a doua aplicație pentru ei fie la sfârșitul lecției, fie într-un alt moment al lecției. 

Dumnezeu a binecuvântat această metodă de prezentare a lecțiilor biblice și mulți copii 
au fost mântuiți și ajutați. Am încercat în următorii patrusprezece ani să îmbunătățesc și să 
perfecționez această metodă simplă și să-i învăț și pe alții s-o folosească. 

Este interesant să observăm că această metodă de prezentare a lecțiilor biblice o 
folosisem și la începutul lucrării cu Child Evangelism Fellowship și era inclusă în primele 
materiale destinate predării, publicate de CEF. Probabil acesta a fost motivul principal pentru 
care am urmat aceeași metodă. O găsisem și în primele materiale primite de la Child 
Evangelism Fellowship. 

Următorul pas 
În timpul acestor primi patrusprezece ani am fost foarte ocupat: 

 Am fost director național al CEF pentru Irlanda. 
 Am fost, în același timp, profesor de liceu. 

În 1964, Dumnezeu m-a călăuzit pe mine și pe soția mea să ne dedicăm total lucrării 
împreună cu Child Evangelism Fellowship. Pentru a ne pregăti pentru această lucrare, am mers 
în SUA să urmăm timp de trei luni cursurile Institutului de Pregătire a Liderilor. Deși fuseserăm 
directori ai CEF Irlanda timp de patrusprezece ani, atât copiii misiunii, cât și noi înșine am simțit 
că o pregătire ar fi binevenită – și a și fost. 
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Ne-au plăcut acele trei luni. Multe din ceea ce am „învățat“ acolo noi deja învățasem din 
experiență în cei patrusprezece ani de slujire. Însă am învățat și multe lecții noi. Unul dintre cele 
mai interesante cursuri avea ca subiect prezentarea lecției biblice. În timpul acestor trei luni am 
învățat o metodă complet nouă de prezentare a lecțiilor biblice care fusese deja acceptată de 
CEF ca metodă „oficială“. 

Această metodă are trei mari principii: 
 Cele șase puncte ale Evangheliei trebuie să fie incluse în fiecare lecție biblică. 

 Dumnezeu te iubește. 
 Cristos este Fiul desăvârșit al lui Dumnezeu. 
 Tu ai păcătuit. 
 Cristos a murit și Și-a vărsat sângele pentru tine. 
 El a înviat dintre cei morți.  
 Trebuie să-L primești ca să fii mântuit.  

Am fost învățați că, atunci când studiem pasajul pe care se va baza lecția, să 
căutăm ocazii să introducem toate aceste puncte sau adevăruri în lecție. 

 Trebuie să existe o învățătură sau un adevăr esențial și pentru copiii creștini în 
fiecare lecție. Acest adevăr este complet separat de cele șase puncte ale 
Evangheliei. 

 Aceste șase adevăruri din Evanghelie împreună cu punctul de învățătură 
menționat mai sus și aplicațiile lor trebuie să fie incluse în lecție și nu lăsate până 
la sfârșit. 

Am acceptat această nouă metodă de prezentare a lecțiilor biblice și am învățat să o 
folosim cu entuziasm. 

În următorii zece ani, am folosit tot timpul această metodă „nouă“ când le predam copiilor 
o lecție biblică. De asemenea, am predat-o în cadrul unor cursuri de pregătire a învățătorilor 
precum și studenților de la Institutul de Pregătire a Liderilor. Și Dumnezeu a binecuvântat-o. 
Copiii au fost mântuiți și ajutați din punct de vedere spiritual, fapt care a demonstrat că metoda 
este bună. 

Dar era cea mai bună? În timpul acelor ani am acceptat necondiționat tot ce fusesem 
învățat. Nu examinasem niciodată în mod detaliat ceea ce făceam și cum făceam pentru a fi 
sigur că dau învățătură prin metoda cea mai bună. 

Nesiguranță 
Apoi a urmat o perioadă de doi sau trei ani când eu, împreună cu unul din colaboratorii 

mei și câțiva lideri ai CEF Europa am început să ne punem câteva semne de întrebare cu 
privire la această metodă de prezentare a lecțiilor biblice pe care o foloseam de câțiva ani. 

Ea avea câteva puncte forte: 
 Îi obliga pe învățători (inclusiv pe mine) să includă Evanghelia în fiecare lecție. 
 Oferea o definiție simplă (poate prea simplă) și clară a Evanghelici. 
 Era relativ simplu de utilizat. 
 Era excelentă prin modul în care prezenta adevărul. 

Dar am început să văd câteva slăbiciuni ale acestei metode. Și, în consecință, am 
început să am în mintea mea îndoieli cu privire la eficacitatea ei. Începusem să o pun sub 
semnul întrebării din mai multe motive: 

 Motive teologice 
Mi se părea că cele șase puncte ale Evangheliei, așa cum au fost prezentate mai 
înainte, nu prezentau în mod adecvat Evanghelia. Ele erau într-adevăr repetate în 
fiecare lecție, dar multe alte adevăruri de bază ale Evangheliei erau omise și nu 
erau niciodată pomenite – de exemplu: 

 Sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu. Prezentarea doar a unui singur atribut 
dumnezeiesc (dragostea) oferă, cred eu, o imagine incompletă și 
disproporționată a lui Dumnezeu. 
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 Dumnezeu în calitate de Creator. 
 Păcatul ca încălcare a legilor lui Dumnezeu și rebeliune împotriva Lui. 
 Înălțarea Numelui lui Isus Cristos și calitatea Lui de Domn. 
 Nevoia de pocăință. Omiterea acestui adevăr poate da naștere unei 

„credințe ușoare“. 
 Motive exegetice  

Vedeam tot mai clar că nu este posibil să „găsim“ toate cele șase puncte ale 
Evangheliei în fiecare pasaj. Fusesem învățat să încep cu aceste adevăruri, să fac 
tot posibilul să le găsesc și „să includ“ în pasajul pe care îl prezentam. Acum însă 
ajunsesem la concluzia că trebuie să încep cu pasajul și să aflu ce învață el. 
Directorul celei mai mari scoli biblice din Europa (unde predam și eu) mi-a spus că 
nu mai poate lăsa pe cineva din CEF să predea în școala lui. L-am întrebat de ce, 
iar el mi-a răspuns că sistemul nostru de exegeză sau hermeneutică (munca de 
descoperire a înțelesului unui pasaj) era diferit față de ceea ce îi învățau ei pe 
studenți. Când i-am cerut să fie mai concret, el mi-a dat câteva exemple din 
literatura pe care o produceam noi, cei de la CEF, în acea vreme și care era 
bazată pe cele șase puncte ale Evangheliei menționate mai sus (de atunci s-au 
făcut multe schimbări în modelele de prezentare a lecțiilor – inclusiv în exemplul 
dat de acest director): „În Fapte 12 Petru este în închisoare. El este eliberat din 
închisoare și merge la casa Mariei. În versetul 13 scrie că el a bătut la ușă pentru 
a putea intra. Și lecția dumneavoastră se folosește de acest lucru pentru a le 
spune copiilor: «Așa cum Petru a bătut la ușa casei Mariei, tot așa bate și Domnul 
Isus la ușa inimii tale. Nu fi ca Roda care nu a deschis ușa. Lasă-L să intre»“.  
El a spus că aceasta nu este o exegeză bună; și am fost complet de acord cu el. 
Evident, mi-am dat seama că acesta este rezultatul încercării autorului de a găsi 
punctul numărul șase în pasaj! I-am spus că suntem în curs de căutare a unei 
metode mai bune de prezentare a lecțiilor. 

 Motive de ordin practic 
 Am înțeles că a încerca să prezinți cele șase puncte ale Evangheliei și un 

adevăr pentru copiii creștini în fiecare lecție era prea mult – mai ales pentru 
că între timp se mai adăugase și un al optulea punct în care trebuia să mai 
prezint și un atribut al lui Dumnezeu. Era mult prea mult. Poate aș fi putut 
să menționez aceste adevăruri, însă nu aș fi putut să le predau altora. Nici 
copiii, cred eu, nu au capacitatea să învețe atât de mult. Acest lucru era 
adevărat în special în cazul copiilor care nu știau decât foarte puține lucruri 
sau chiar nimic despre Biblie sau adevărurile biblice. Ei aveau nevoie de 
învățătură și mi-am dat seama că acest sistem nu îmi permitea să predau 
așa cum ar trebui. Vedem tot mai clar că a spune ceva nu era același lucru 
cu a-l preda. Mi-am dat seama că repetarea anumitor expresii și nevoia de 
a te verifica de fiecare dată cu o listă dacă ai spus toate lucrurile în lecție nu 
era în mod necesar o evanghelizare, mai ales dacă cei ce ascultau nu 
înțelegeau cu adevărat ce spun. 

 De asemenea, mi-am dat seama că, introducerea a șapte sau opt puncte în 
locuri diferite în lecția mea ar duce la întreruperi ale firului narativ – mai ales 
dacă s-ar ocupa timpul și în încercarea de a-i învăța pe copii aceste 
adevăruri. 

 Am simțit că lecțiile pe care le predau trebuie să aibă mai multă unitate. 
Tipul de prezentare pe care l-am folosit constă în două „curente“ complet 
diferite de învățătură în cadrul aceleiași lecții: 

 un „curent“ pentru copiii nemântuiți (cele șase puncte) 
 un „curent“ pentru copiii mântuiți (punctul de învățătură)  
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Adesea nu era nicio legătură între aceste două „curente“, iar lecția nu era 
unificată. 

 Am înțeles din ce în ce mai bine că nu era nici bine, nici recomandabil să 
folosești aceeași metodă de prezentare a lecțiilor biblice de fiecare dată. 
Circumstanțele erau diferite, iar copiii cărora li se prezentau lecțiile biblice 
erau și mai diferiți. Era deci nevoie de varietate în prezentarea lecțiilor mai 
degrabă decât o metodă uniformă. 

Am ajuns în cele din urmă la momentul în care am simțit că nu trebuie să mai predau în 
acest fel. Nu vreau să spun că această metodă era în mod necesar greșită sau că cei care încă 
o folosesc greșesc. Nu este în mod necesar o metodă proastă, iar cea nouă una bună; mai 
degrabă, am putea zice că cea veche era bună, iar cea nouă și mai bună. De exemplu, un băiat 
creste și își cumpără haine noi. Asta nu înseamnă că a greșit purtând hainele de dinainte. 
Hainele noi sunt o dovadă a faptului că a crescut. 

Dar acum, noua problemă cu care mă confruntam era că nu știam ce altă metodă să 
folosesc și ce să învăț în locul a ceea ce învățasem până atunci. Știam, de asemenea, că nu 
puteam să nu mai folosesc această metodă până nu găseam una mai bună și mai biblică. Altfel 
s-ar fi produs un vid și nu voiam acest lucru. 

Mi-am împărtășit îndoielile și nesiguranța cu comitetul CEF Europa și am hotărât să 
căutăm și să găsim o modalitate mai bună de prezentare a Evangheliei. 

O nouă metodă 
Ne-am rugat, ne-am gândit, am citit, am vorbit, am ascultat și am scris mult. Apoi, într-o 

seară, în timp ce conduceam pe o autostradă în Germania în drum spre o școală biblică unde 
aveam să predau, am primit răspunsul! Îmi amintesc și locul. Era într-o parcare lângă Kassel! Și 
mi-am zis – asta e! Asta căutam noi! (Mai târziu, evident, am aflat că “descoperirea“ mea nu era 
deloc nouă sau originală. Această metodă fusese folosită de alții înaintea mea cu ani de zile). 

Această metodă „nouă“ era într-adevăr foarte simplă și foarte directă și este explicată 
mai detaliat în alte cărți – printre care „Principiile predării“ și „100 de întrebări și răspunsuri 
despre lucrarea cu copiii“. 

Ea constă în mai mulți pași simpli: 
 Studiază pasajul cu atenție și găsește adevărul central al acelui pasaj. 
 Prezintă acel adevăr central de-a lungul lecției tuturor copiilor. Principiul 

prezentării adevărului folosit în metoda veche este, cred eu, foarte bun și de mare 
ajutor. 

 Aplică acel adevăr central în cazul copiilor nemântuiți și arată-le cum să 
primească mântuirea. 

 Aplică acel adevăr central și în cazul copiilor mântuiți și ajută-i să crească. 
 Dacă aplicarea este posibilă doar în cazul unuia din grupuri, fă aplicația pentru 

celălalt grup în altă parte a programului. 
 Menționează și alte adevăruri dacă sunt de folos în predarea și aplicarea 

adevărului central. Nu este necesar însă să găsești aceste adevăruri în pasajul 
respectiv. 

 Nu toate aceste concluzii s-au clarificat imediat. Procesul de înțelegere a început atunci, 
dar el a continuat, astfel că, în timp, totul s-a clarificat. Prima expunere a acestei metode de 
prezentare a lecției biblice a fost scrisă în ceea ce s-a numit cartea galbenă (deoarece coperta 
era galbenă). În timp, scrierea a fost revizuită și a apărut cartea roz și cea albastră! Fiecare 
ediție a constituit o îmbunătățire a celei precedente. Au fost trimise fragmente din aceste cărți 
unui număr de zece directori CEF locali și trei directori CEF naționali pentru a învăța metoda și 
pe alții, cu cererea din partea noastră ca ei să aducă sugestii și comentarii cu privire la 
conținutul lor. Mai târziu, i-am cerut uneia din misionarele noastre, Jennifer Gowan (acum 
Jennifer Haaijer) să scrie o carte având ca subiect prezentarea lecțiilor biblice și care să 
cuprindă și cărțile la care am muncit noi, perfecționându-le însă. Această carte urma să fie 



50 de ani de lucrare și încă mai învăț 
Sam Doherty 

 

46 
 

publicată și distribuită apoi de noi. În consecință, a apărut cartea „Lecția biblică pentru copii“, o 
carte excelentă, cea mai bună pe care am citit-o despre acest subiect. Poate fi obținută de la 
Biroul AMEC. 

Alte evoluții şi reacții 
De-a lungul acestui proces, mi-am împărtășit părerile cu Comitetul European, cu 

directorii naționali ai CEF în diferite țări europene și, apoi, am făcut din nou acest lucru la 
diferite conferințe cu lucrători CEF în Europa. De asemenea, am spus tot ceea ce facem și 
sediului Misiunii noastre din SUA. Treptat, în timp, metoda cea nouă s-a bucurat de o acceptare 
aproape totală între lucrătorii de la CEF Europa. Doar câțiva nu au fost de acord cu schimbarea 
atunci – însă cred că astăzi toți lucrătorii din Europa sunt, într-o măsură mai mare sau mai mică, 
de acord cu ea și o practică. 

În același timp, am spus clar celor din subordinea mea ca director al organizației CEF 
Europa că nu voi încerca să forțez pe niciunul din ei să-și schimbe metoda individuală de 
prezentare a lecțiilor biblice și să o adopte pe a mea. Mi-am propus să-i atrag și să-i învăț 
această metodă dacă vor manifesta interes, indiferent cât m-ar fi costat pe mine, însă am 
specificat în mod repetat că fiecare țară, echipă și lucrător în parte va hotărî ceea ce are de 
făcut și metoda care va fi aplicată. 

Au mai fost câțiva lucrători CEF din SUA care au avut îndoieli cu privire la învățătura și 
scrierile noastre – însă din motive bune. Ei nu voiau decât ca lucrarea să meargă bine. Totuși, 
cu timpul, aproape toate îndoielile au dispărut. Cei care nu au fost întru totul de acord cu ceea 
ce facem ne-au acceptat totuși pe noi și metoda noastră de învățătură – și, atât ei cât și noi am 
ales să acceptăm diferențele! 

Le-am împărtășit de asemenea și celor cărora le predasem vechea metodă, și care erau 
acum ei înșiși implicați în învățarea altora, ceea ce făceam acum și mi-am motivat schimbarea. 
Le-am spus studenților mei că găsisem o metodă de prezentare a lecțiilor biblice pe care eu o 
consideram mai bună. Și ei au acceptat-o imediat cu multă căldură. 

Nu este ușor să faci schimbări în învățătura și literatura pe care ai folosit-o până la un 
moment dat. Iată însă cuvintele pe care le-am scris în acea perioadă unora din liderii noștri: 

„Fie ca Dumnezeu să ne dea harul să facem orice schimbare sau ajustare care se 
dovedește necesară, indiferent cât ar costa, fie cu privire la învățătura pe care o dăm copiilor, 
fie cu privire la învățătura pe care o dăm celor care-i vor învăța mai târziu pe copii. Pentru mine, 
personal, este foarte greu să fac schimbări în ceea ce am făcut și am învățat de ani de zile, dar 
fac acest lucru deoarece cred că aceste schimbări sunt esențiale. Unele din cărțile publicate de 
CEF Europa vor trebui să fie rescrise. Va trebui să explicăm învățătorilor noștri ceea ce facem 
și de ce procedăm astfel și va trebui să fim cinstiți cu ei. De dragul copiilor și pentru slava lui 
Cristos, trebuie să facem ce este bine, indiferent cât ne-ar costa acest lucru“. 

În 1975, la solicitarea președintelui CEF Inc., a fost format un comitet special format din 
lideri CEF din toată lumea având scopul de a examina și a stabili învățătura care urma să fie 
predată de către organizație și metodele folosite în evanghelizarea copiilor și în prezentarea 
lecțiilor biblice. Declarația care a rezultat de pe urma consfătuirii acestor lideri a fost adoptată 
de organizațiile CEF din toată lumea. Ea este în complet acord cu ceea ce am scris eu în 
paragrafele de dinainte și cu învățăturile pe care le dau. Mă bucur, de asemenea, pentru că cei 
din conducerea CEF ne sprijină în tot ceea ce facem și pentru că am primit permisiunea și 
sprijinul din partea lor pentru tipărirea unor cărți ca aceasta. 

Eu și mulți alții credem că principiile la care s-a ajuns se constituie într-o modalitate 
eficientă și biblică de a preda o lecție biblică. 

 Ea se bazează pe principii sănătoase de predare – în special pe principiul conform 
căruia învățătura este mult mai eficientă când învățătorul se concentrează pe un 
adevăr și îl predă bine, decât să încerce să predea mai multe adevăruri. 
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 Metoda de evanghelizare este mai eficientă. Este vizibil pentru noi că 
evanghelizarea copiilor este mai eficientă și învățătura pentru copiii mântuiți este 
mai profundă. 

 Pe o perioadă mai lungă de timp se pot da învățături de mai bună calitate din 
Evanghelie dacă se organizează întâlniri săptămânale regulate, deoarece 
adevărurile prezentate se leagă de adevărurile învățate mai înainte și pot fi 
învățate într-o manieră logică. 

 Este în perfect acord cu declarația oficială a CEF cu privire la mesajul mântuirii și 
la modalitatea de a-l prezenta copiilor. 

Lecțiile pe care le-am învățat 
Gândindu-mă la ce am scris în acest capitol, văd câteva lecții pe care am încercat să le 

învăț și pe care aș vrea să ţi le împărtășesc și ție pe scurt. 
 Am învățat că trebuie să-mi fac un scop din examinarea continuă a lucrării mele 

atât în lumina Scripturii, cât și în cea a experienței pentru a mă asigura că este 
bună. Nu avem de ce să ne temem de examinarea riguroasă a persoanei proprii, 
a mesajului și metodelor noastre. 

 Am învățat că trebuie să fiu întotdeauna deschis la schimbări, cu condiția ca 
acestea să fie în acord cu Scriptura și cu principiile misiunii pe care o slujesc. Am 
văzut, de asemenea, că schimbările care sunt necesare îi ajută și pe cei din jurul 
meu. 

 Am văzut că schimbarea de dragul schimbării nu are absolut nicio valoare. După 
cum am mai spus, sunt două pericole: 

 Împotrivirea totală la schimbare. 
 Nerăbdarea de a schimba tot.  

Cred că schimbările trebuie să fie făcute doar dacă sunt necesare și dacă ceva 
mai bun și mai biblic poate fi pus în locul a ceea ce urmează a fi schimbat. 

 Am învățat că trebuie să fiu gata și să am curajul de a face schimbări dacă am 
găsit o modalitate mai bună și mai biblică de a da învățătură. 

 Am învățat că trebuie să explic schimbările pe care le-am făcut cu cei cărora le-
am dat învățătură și pe care i-am condus până atunci, expunându-mi motivele 
schimbărilor pe care le-am făcut. 

 Am învățat că trebuie să veghez asupra atitudinii mele tot timpul. Trebuie să fiu 
înțelept și să am dragoste în orice proces de schimbare, iar dacă încerc să-i 
influențez pe alții, nu trebuie să devin aspru sau critic. 

 Am învățat că nu trebuie să uit niciodată că deși unitatea în lucrarea noastră este 
esențială, uniformitatea nu este esențială. Există modalități diferite de a face 
lucrurile. 

 Am învățat că ceea ce am scris în ceea ce privește libertatea mea de a face 
schimbări se aplică și celor din subordinea mea care vor să facă schimbări! 

Rezumat 
Poate cea mai importantă parte a lucrării tale cu copiii este prezentarea unei lecții biblice. 

De aceea, trebuie să te asiguri că prezentarea ta este cea mai bună cu putință și că este în 
complet acord cu Biblia și cu principiile bune de învățătură. Te-aș încuraja să privești cu atenție 

la „pelerinajul“ meu și la lecțiile pe care le-am învățat eu și să vezi dacă nu se pot aplica și în 
cazul tău sau nu pot să-ţi fie de folos când îți vei prezenta propria lecție biblică. 
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Capitolul 5: Adevărul care schimbă vieți 
 Trebuie să înțelegem conceptul suveranității lui Dumnezeu și să ne 

odihnim pe el 
 

Cel mai mare adevăr pe care l-am întâlnit vreodată este că Isus Cristos a murit pentru 
mine și pentru păcatele mele și că, încrezându-mă în El am o mântuire completă și veșnică. Am 
înțeles și am primit acest adevăr în noiembrie 1949 și de atunci mă bucur de el. 

În timpul vieții mele de creștin și mai ales în timpul slujirii mele în cadrul organizației CEF 
ca misionar și lider, Dumnezeu a început să-mi reveleze un adevăr care urma să-mi schimbe 
atitudinea față de El, față mine însumi, de lucrarea mea și de circumstanțe. 

Numai după douăzeci de ani teologia mea s-a schimbat și, în consecință, totul s-a 
schimbat.  

Să îți explic! 
În timpul primilor treizeci de ani de viață și slujbă creștină credeam, teoretic, în 

suveranitatea lui Dumnezeu. Crezusem dintotdeauna acest adevăr în sens comparativ, teoretic 
sau limitat – însă nu în sens absolut. Însă, prin anii '70 Dumnezeu a început un proces în viața 
mea care avea să mă ducă la o credință absolută, completă și foarte practică în suveranitatea 
Lui. Acesta era adevărul care avea să-mi schimbe viața și slujba. Mă îndoiesc că mi-aș fi putut 
continua lucrarea fără a crede acest mare adevăr. 

Ce este suveranitatea lui Dumnezeu? 
Aș sugera câteva definiții scurte ale acestui mare adevăr:  
“Dumnezeu controlează totul și toate“. 
„Dumnezeu tronează în mod suprem în cer și pe pământ peste toate lucrurile – cu 

adevărat, nu doar teoretic.“ 
„Dumnezeu are un plan pentru lume și pentru om la care El lucrează și pe care nimeni și 

nimic nu-l poate schimba.“ 
„Dumnezeu nu este niciodată dezamăgit, nesatisfăcut, învins sau detronat.“ 
“Niciun lucru nu se întâmplă dacă Dumnezeu nu-l îngăduie sau fără ca să fie cauzat de 

El. Voia Lui tronează asupra tuturor lucrurilor.“ 
Dr. Tony Evans, în minunata lui carte „Our God Is Awesome“ definește suveranitatea lui 

Dumnezeu astfel: 
„Suveranitatea lui Dumnezeu se referă la domnia și controlul Lui absolut peste toată creația Sa. Dumnezeu 

domnește în mod absolut peste lucrurile oamenilor. El șade pe tronul universului ca Domn. Totul se întâmplă fie 
pentru că El este cauza directă a acelui lucru, fie pentru că El îl îngăduie în mod condiționat. Nimic nu intră în 
istorie sau nu poate exista în afara ei care să nu fie sub controlul complet al lui Dumnezeu. Asta înseamnă că El își 
exercită prerogativa de a face ce vrea cu creatura Sa. Atributele lui Dumnezeu Îi garantează Acestuia o domnie 
suverană. Nimeni nu poate să se răzvrătească împotriva ei. “ 

La fel ca mine, aproape toți creștinii vor fi de acord cu aceasta – în teorie. Însă, când mă 
uit înapoi, văd că nu am fost complet convins de ea în practică deoarece mă plângeam ușor și 
eram confuz și îngrijorat în circumstanțe potrivnice. Apoi, Dumnezeu a început să-mi arate că El 
le controlează pe toate, că eu nu trebuie să mă îngrijorez sau să fiu confuz și că nu am motive 
să mă plâng. Scriitorul Arthur Pink observa: 

„Suveranitatea lui Dumnezeu este fundamentul teologiei creștine … centrul de gravitate în sistemul 
adevărurilor creștine – soarele în jurul căruia gravitează celelalte planete mai mici“. 

Charles Spurgeon, binecunoscutul pastor și predicator din Londra de care Dumnezeu S-
a folosit atât de mult în secolul al nouăsprezecelea, spunea într-una din predicile sale cu privire 
la suveranitatea lui Dumnezeu: 

„Îmi aduc aminte ziua și ceasul când am primit pentru prima dată aceste adevăruri în sufletul meu … am 
simțit cum m-am transformat brusc dintr-un copilaș într-un bărbat și cum, de atunci, de la înțelegerea acestui 
adevăr cheie al lui Dumnezeu, am făcut progrese însemnate în cunoașterea Scripturii.“ 
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 Într-o altă predică, el a menționat că ziua când a ajuns să înțeleagă și să creadă 
adevărul suveranității lui Dumnezeu a devenit cea de-a doua mare zi a vieții lui după cea a 
convertirii lui. 

 În altă predică, spunea: 
„Nu există un alt atribut al lui Dumnezeu mai mângâietor pentru copiii Lui decât acela al suveranității Lui. În 

circumstanțele cele mai adverse, în încercările cele mai grele, ei cred că, prin suveranitatea Lui, soarta necazurilor 
lor este hotărâtă mai dinainte și că Dumnezeu cel atotsuveran va stăpâni peste ele. Noi proclamăm un Dumnezeu 
întronat, Care are dreptul de a face ceea ce vrea cu ceea ce este a Lui, de a dispune de creaturile Lui cum crede 
El de cuviință, fără a le consulta pe acestea în această problemă … Pe acest Dumnezeu de pe tron ne place să-L 
predicăm. În acest Dumnezeu de pe tron ne încredem noi.“ 

 Unde este menționat acest adevăr? 
Se spune că adevărul suveranității lui Dumnezeu este cel mai mult menționat în Scriptură 

și că pe el se bazează toate celelalte doctrine. 
Sunt multe locuri în Cuvântul lui Dumnezeu în care se accentuează faptul că Dumnezeu 

domnește și că El este complet suveran.  
 Sunt versete biblice care afirmă clar acest adevăr: 

„A ta este, DOAMNE, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce 
este în cer și pe pământ este al Tău; a Ta, DOAMNE, este domnia, căci Tu Te 
înalți ca un stăpân mai presus de orice! De la Tine vine bogăția și slava, Tu 
stăpânești peste tot, în mâna Ta este tăria și puterea și mâna Ta poate să 
mărească și să întărească toate lucrurile“ (1 Cronici 29:11, 12). 
„Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul: cântați o cântare înțeleaptă! 
Dumnezeu împărătește peste neamuri, Dumnezeu șade pe scaunul Lui de 
domnie cel sfânt“ (Psalmul 47:7, 8).  
„Domnul Și-a așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia Lui stăpânește peste 
tot“ (Psalmul 103:19). 
„Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea“ (Psalmul 115:3). 
„Domnul face tot ce vrea în ceruri și pe pământ, în mări și în toate adâncurile“ 
(Psalmul 135:6). 
„Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci Eu sunt 
Dumnezeu și nu este altul, Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca Mine. Eu am 
vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este împlinit. Eu 
zic: «Hotărârile Mele vor rămânea în picioare, și îmi voi aduce la îndeplinire toată 
voia Mea»“ (Isaia 46:9, 10). 
„După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadneţar, am ridicat ochii spre cer și mi-a 
venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe Cel Preaînalt, am lăudat și am slăvit 
pe Cel ce trăiește veșnic, Acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție 
dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui; 
El face tot ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu 
poate să stea împotriva mâniei Lui, nici să-I zică: «Ce faci?»“ (Daniel 4:34, 35). 
„În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea 
Aceluia care face toate după sfatul voii Sale“ (Efeseni 1:11). 

 Sunt povestiri biblice care ilustrează în mod clar acest adevăr: 
  Vedem controlul lui Dumnezeu asupra fiecărei circumstanțe din viața lui Iosif 

(inclusiv asupra planurilor rele ale fraților săi) menite a-l aduce pe acesta în 
locul hotărât de Dumnezeu pentru el. 
„Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în 
bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi și anume, să scape viața unui 
popor în mare număr“ (Geneza 50:20). 

 Vedem controlul lui Dumnezeu asupra vieții și lucrării lui Iona; controlul Lui 
exercitat asupra elementelor naturii (Iona 1:4; Iona 1:15; 4:8), asupra 
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creaturilor marine (Iona 1:17; 2:10), asupra vegetației (4:6) și creaturilor 
terestre (Iona 4:7). 

 Vedem controlul lui Dumnezeu asupra tuturor oamenilor și circumstanțelor 
implicate în răstignirea Domnului Isus. Cei care au făcut aceasta sunt 
responsabili pentru ceea ce au făcut – însă în spatele tuturor lucrurilor stă un 
Dumnezeu suveran. „Pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul 
hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-ați răstignit și L-ați 
omorât prin mâna celor fărădelege“ (Fapte 2:23). „… ca să facă tot ce 
hotărâse mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău“ (Fapte 4:28).  

Și sunt multe alte astfel de ilustrații în Biblie. 

Care este limita acestei suveranități? 
Suveranitatea lui Dumnezeu nu are nicio limită! Nimic nu este în afara controlului 

suveran al Dumnezeului nostru atotputernic. 
 Dumnezeu este suveran în creație: 

 Dumnezeu a creat lumea conform voii și sfatului Lui: „Vrednic ești, Doamne și 
Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate 
lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute!“ (Apocalipsa 4:11). 

 Dumnezeu ne creează pe noi, făpturile Lui, cum vrea: „Te laud că sunt o făptură 
așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, și ce bine vede sufletul meu lucrul 
acesta“ (Psalmul 139:14). 
„… pe care i-am făcut spre slava Mea, pe care i-am întocmit și i-am alcătuit“ (Isaia 
43:7b). 

 Dumnezeu este suveran prin providență și control. 
Ani de zile nu am știut ce înseamnă acest lucru. Însă am ajuns să înțeleg că providența 
lui Dumnezeu este activitatea prin care El face două lucruri: 

 Menține în existență lumea creată de El: 
„EI, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui și care ține toate 
lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta 
măririi în locurile prea înalte“ (Evrei 1:3).  
„El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El“ (Coloseni 1:17). 
„Credincioșia Ta ține din neam în neam; Tu ai întemeiat pământul și el rămâne 
tare“ (Psalmul 119:90).  

 Controlează tot ce este în lume: 
„Domnul Și-a așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia Lui stăpânește peste 
tot“ (Psalmul 103:19). 
„Domnul face tot ce vrea în ceruri și pe pământ, în mări și în toate adâncurile“ 
(Psalmul 135:6). 
„Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui; El face tot ce vrea cu oastea 
cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate sta împotriva mâniei Lui, nici 
să-I zică: «Ce faci?»“ (Daniel 4:35).  

 El controlează: 
 Toate forțele naturii (Psalmul 147:15-18). 
 Toate lucrurile neînsuflețite – fie stele, fie mări (Psalmul 147:15-18). 
 Toate dobitoacele – pești, măgari, broaște (Iona 1 și 2). 
 Toți oamenii – regi, conducători, președinți (Psalmul 2; Isaia 40:23). 
 Toate națiunile și guvernele (Isaia 40:15-17). 
 Toate evenimentele istorice. 
 Satan și toți îngerii – buni și răi (Iov 1). 
 Toate circumstanțele – nașterea noastră, familia noastră, împrejurările 

noastre favorabile. 
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 Vremea. 
Nu sunt accidente în viața credinciosului. 

 Dumnezeu este suveran în răscumpărare. 
 El a fost suveran în inițierea răscumpărării de la Calvar. Crucea nu a fost un 

accident, o idee venită în ultimul moment sau un plan alternativ. A fost o parte – o  
parte esențială – a planului lui Dumnezeu pentru lume. 
„Pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai 
dinainte a lui Dumnezeu, voi L-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor 
fărădelege“ (Fapte 2:23).  
„ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta si sfatul Tău“ (Fapte 4:28). 
Aceasta nu-i scutește de responsabilitate pe cei implicați în răstignire, ci arată 
faptul că Dumnezeu a controlat în mod absolut toate lucrurile, chiar și ceea ce S-a 
întâmplat cu Fiul Lui.  

 El este suveran în aplicarea răscumpărării 
Dumnezeu este Acela care face întotdeauna primul pas în mântuirea unei 
persoane. Păcătoșii sunt morți din punct de vedere spiritual și incapabili să facă 
vreun pas spre Dumnezeu dacă Dumnezeu nu îi convinge de păcat, nu le 
deschide inimile și nu-i atrage la El: 
„Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie 
temătoare de Dumnezeu. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce 
spunea Pavel“ (Fapte 16:14).  
„«Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; și Eu îl voi 
învia în ziua de apoi …» Și a adăugat: «Tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu 
poate să vina la Mine, dacă nu i-a fost dat de Tatăl Meu»“ (Ioan 6:44, 65).  

 Când înțelegem aceste mari adevăruri, ajungem la câteva concluzii simple (pe care deja 
le-am numit definiții ale suveranității lui Dumnezeu la începutul capitolului): 

 Dumnezeu nu este niciodată dezamăgit, descurajat și învins.  
 Dumnezeu are un plan pentru lume la care El lucrează și nimeni și nimic nu-L 

poate opri.  
 Nouă, credincioșilor, nu ni se întâmplă nimic: 

 care nu vine de la Dumnezeu. Dumnezeu a trimis furtuna și peștele cel 
mare în viața lui Iona (Iona 1 și 2). 

 dacă nu este îngăduit de Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit diavolului să-l 
atace pe Iov (Iov 1). 

Nu există o altă posibilitate. Dacă ar fi o altă posibilitate, Dumnezeu nu ar fi 
suveran. 

Care sunt consecințele cunoașterii acestui adevăr? 
Când pricepem că Dumnezeu este suveran, că El este pe tron și le controlează pe toate 

și când înțelegem acest adevăr și-l credem, acest lucru va avea mai multe consecințe în viețile 
noastre. 

 Ne vom încrede complet în Dumnezeu – atât pentru prezent, cât și pentru viitor. 
Nimic nu este imposibil pentru El – fie că este vorba de mântuirea celor dragi, de 
împlinirea unei nevoi financiare sau de putere și capacitate pentru o lucrare la 
care ne-a chemat. 

 Vom avea o pace desăvârșită în ce privește circumstanțele vieții. De ce să fim 
amărâți, de ce să fim confuzi în fața întâmplărilor vieții, de ce să ne plângem și să 
ne răzvrătim când știm că El le are pe toate sub control și că El a trimis aceste 
circumstanțe sau El le-a îngăduit? 
Dr. Richard L. Strauss scrie în cartea lui „The Joy of Knowing God“: 

„El are dreptul să facă ce-I place cu noi. El poate îngădui ca planurile noastre de vacanță atât de bine 
întocmite să cadă în ultimul moment, dacă așa alege El. El poate îngădui ca șeful să ne pună în cârcă vina altcuiva 
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dacă așa alege El. El poate îngădui ca mireasa să se îmbolnăvească de pojar cu o zi înainte de nuntă, dacă așa 
alege El. Putem reacționa în fața acestora în două moduri: putem să I ne împotrivim, să murmurăm, să ne 
plângem, să-L acuzăm că este nedrept, insensibil și să sfârșim prin a fi tensionați, alegându-ne cu dureri de cap, 
cu noduri în stomac, posibil chiar cu ulcer sau infarct. Sau putem să credem că El va folosi circumstanțele noastre 
pentru a-Și îndeplini scopul Lui desăvârșit și să cedăm în fața suveranității Lui găsindu-ne pacea și odihna 
interioară. Alegerea este a noastră.“ 

 Îl vom asculta când ne vorbește și ne călăuzește și, deci, vom fi activi în slujba Lui 
– prin rugăciunile noastre pentru copii și prin lucrarea noastră. Credința în 
suveranitatea lui Dumnezeu nu reduce (sau nu ar trebui să reducă) zelul nostru 
pentru evanghelizare. Noi suntem instrumentele pe care le folosește Dumnezeu 
să-Și atingă scopurile. Acea credință ne stimulează la ascultare și, în același timp 
ne dă încredere că lucrarea noastră va fi eficientă. De asemenea, ea ne dă 
răbdare pentru a aștepta rezultatele Lui scutindu-ne de frustrare în tot acest timp. 

 Vom învăța să-I mulțumim pentru ceea ce este și face El – chiar dacă nu 
înțelegem ce se întâmplă și ce face El. În același timp, vom fi gata să învățăm 
orice lecție trebuie să învățăm din ce s-a întâmplat. 

 Ne vom închina Lui – Dumnezeul atotputernic și suveran: 
„Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare mai presus de toți 

dumnezeii. El ține în mână adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. A Lui este 
marea, El a făcut-o, și mâinile Lui au întocmit uscatul: veniți să ne închinăm și să ne smerim, să 
ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru!“ (Psalmul 95:3-6). 

O mărturie personală 
Acum aproape douăzeci de ani, într-o dimineață, am pornit împreună cu colaboratorul 

meu din Kilchzimmer, de la sediul european al CEF spre estul Elveției unde aveam să predau la 
o școală biblică. Ninsese mult, iar șoseaua era alunecoasă. Pe la jumătatea drumului, mașina 
noastră a derapat puternic și a ieșit de pe carosabil. Un lemn gros dintr-un gard de pe margine 
a spart geamul mașinii și m-a lovit. Așa că în loc să merg la școala biblică, am mers cu 
ambulanța la spital. 

În drum spre spital, i-am cerut șoferului să oprească la Kilchzimmer să o anunț pe soția 
mea, Sadie, și, de asemenea, să-mi iau o carte din birou ca s-o pot citi în spital! Întotdeauna am 
fost un cititor avid. 

Am ales o carte pe care nu o mai citisem niciodată. Era scrisă de un autor necunoscut. În 
zilele care au urmat în spital și după operația care a fost necesară, am citit această carte. Pe 
măsură ce o citeam, deveneam tot mai conștient că se trata o învățătură cu care nu eram 
familiar. Această carte era o serie de predici asupra unei părți a epistolei apostolului Pavel către 
romani, scrisă de Dr. Martyn Lloyd Jones, pastor la Westminster Chapel în Londra. Citind-o, am 
căpătat o nouă percepție asupra lui Dumnezeu. Era imaginea unui Dumnezeu suveran Care 
controla universul, care avea un plan pentru lume, care îi chema pe oameni la Sine pentru 
mântuire și a cărui voință nu putea fi nici negată, nici învinsă și căruia nu I te puteai împotrivi. 

Am luat și Biblia să văd dacă ce scria acest autor este adevărat și, pe măsură ce studiam 
Cuvântul lui Dumnezeu, înțelegeam tot mai bine minunatul adevăr că Dumnezeu este suveran 
și că El domnește peste univers și peste omenire de pe tronul Lui veșnic. 

Această încredințare și convingere nu a venit peste noapte. A fost un proces prin care, 
cred, Duhul Sfânt a luminat pentru mine acest mare adevăr al Cuvântului Lui. Deși eram 
angajat în lucrarea de misiune și în conducere de ani de zile, nu văzusem niciodată acest 
adevăr în mod clar și practic. 

Și ce schimbare a adus acest adevăr în viața și lucrarea mea! A adus încredere și pace. 
M-a ajutat să fac față situațiilor dificile, îngrijorărilor tensiunii. M-a ajutat să-L cunosc mai bine 
pe Dumnezeu și să mă închin înaintea Lui cu mai multă înțelepciune. 

În același timp, mi-am dat seama și încă îmi mai dau seama că credința în suveranitatea 
lui Dumnezeu nu duce, și nu ar trebui să ducă, la o reacție pasivă și un sentiment de 
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automulțumire, ci ar trebui să ne stimuleze la o implicare mai profundă în slujba Lui, deoarece 
El ne folosește pentru a-Și îndeplini scopurile Lui. 

Astfel, privind înapoi în timp, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acel accident de mașină. 
Dumnezeu l-a folosit pentru a mă pune la pat ca să studiez, să citesc, să mă rog, să meditez și 
să gândesc – și văd în acest lucru o altă dovadă a suveranității lui Dumnezeu și a controlului Lui 
asupra circumstanțelor. N-am mai avut înainte o astfel de ocazie de a mă deschide acestui nou 
și minunat adevăr. 

Teologia mea s-a schimbat și, odată cu ea, toate s-au schimbat. Îl laud pe Dumnezeu, pe 
Dumnezeul nostru suveran, Îi mulțumesc pentru tot ce a făcut și Îi dau toată gloria! 

Rezumat 
Cel mai mare adevăr pe care îl vei învăța vreodată (în afară de faptul că Isus Cristos a 

murit pentru păcatele tale) este că Dumnezeu este absolut suveran și că El le controlează 
deplin pe toate, pe toți și toate circumstanțele. Crezi tu din toată inima acest adevăr? Dacă 

răspunsul este afirmativ, nu te vei mai plânge și nu vei mai fi confuz în ceea ce privește 
împrejurările din viața ta. Nu te vei mai răzvrăti și nu vei mai simți amărăciune, ci te vei încrede 

total în Domnul și vei avea pace. 
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Capitolul 6: O mântuire atât de mare  
Trebuie să înțelegem tot ceea ce se întâmplă când un păcătos  

se încrede în Cristos 
 

Una din cele mai minunate lecții pe care le-am învățat – în special în timpul ultimilor 
douăzeci de ani de viață creștină și mai ales de când am început să văd mai clar marea 
doctrină a suveranității lui Dumnezeu – este că mântuirea mea, mântuirea noastră, este mult 
mai mare, mai minunată și mai glorioasă decât ne-am putea vreodată imagina. Adevărul 
suveranității lui Dumnezeu arată măreția lui Dumnezeu. Însă ne ajută, de asemenea, să vedem 
măreția mântuirii noastre. 

Scriitorul epistolei către evrei o numește „o mântuire așa de mare“ (Evrei 2:3). Și acesta 
este un adevăr care a strălucit în ultimii ani în inima și viața mea. În consecință, îl laud pe 
Dumnezeu pentru măreția mântuirii mele. 

Avem o mântuire minunată 
Trebuie să mărturisesc că atunci când m-am încrezut în Isus Cristos ca Mântuitor în 

noiembrie 1949, nu mi-am dat seama și n-am înțeles cât de măreață era mântuirea mea. Am 
început să cunosc în profunzime această mântuire, precum și toate implicațiile ei doar în ultimii 
ani, în mod treptat. Această cunoaștere este o mare sursă de binecuvântare pentru mine și de 
un mare folos pentru lucrare. 

Am ajuns de asemenea să înțeleg falsitatea concepției că mântuirea este doar un prim 
pas (și de fapt un mic pas în ea) care trebuie să fie urmat de un al doilea pas sau o a doua 
experiență înainte ca cel credincios să se poată bucura de plinătatea binecuvântării lui 
Dumnezeu. Acestui al doilea pas i se dau mai multe nume, în funcție de gruparea care crede că 
este necesar și care îl predică: 

 Botezul Duhului Sfânt. 
 Începutul unei vieți de biruință. 
 Sfințirea deplină sau perfecțiunea fără păcat. 
 Cea de-a doua binecuvântare. 
 Un creștin carnal (firesc) ce devine un creștin spiritual (duhovnicesc). 
 Acceptarea domniei lui Cristos. Primul pas este încrederea în Isus Cristos ca 

Mântuitor. Cel de-al doilea pas este acceptarea Lui ca Domn. 
 Începutul uceniciei. Prin mântuire, spune această credință, păcătosul devine 

creștin, însă cu cel de-al doilea pas, el devine ucenic. 
Nu sunt de acord cu nici una din aceste învățături despre „al doilea pas“ și nici nu cred că 

sunt biblice. 
Cred că toate aceste învățături au la bază o imagine incompletă și deficientă a măreției 

mântuirii noastre. Rezultatul unor astfel de învățături este împărțirea creștinilor în două grupuri: 
 Cei ce au făcut doar primul pas 
 Cei ce au făcut și cel de-al doilea pas și, deci, sunt la un nivel superior de 

spiritualitate. 
O astfel de diviziune poate duce la o serie de probleme și, cred eu, nu este deloc biblică. 
În niciun caz nu neg necesitatea de a creşte în har după mântuire, nici nevoia fiecărui 

creștin de a trece prin procesul de sfințire (care începe odată cu mântuirea). Nici nu neg 
posibilitatea și nevoia unor binecuvântări și experiențe deosebite cu Dumnezeu după convertire 
ca parte a procesului de creștere. 

Însă nu pot fi de acord cu învățături care par să ignore măreția mântuirii noastre și 
conform cărora deci este nevoie de un al doilea pas pentru ca credinciosul să se bucure de 
binecuvântarea lui Dumnezeu. 
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De exemplu, este o binecunoscută învățătură între creștini, care îi desparte în două 
grupuri: 

 Cei carnali care sunt sub controlul cărnii. 
 Cei spirituali care sunt sub controlul Duhului. 

Eu cred că aceasta nu este o învățătură biblică. Biblia spune că toți creștinii sunt uneori 
carnali și alteori spirituali. Când Pavel s-a adresat creștinilor din Corint ca fiind carnali (lumești) 
(1 Corinteni 3:1-4), el i-a considerat carnali în acea perioadă. Însă, dacă un „creștin“ este 
carnal tot timpul, Biblia spune că acesta nu este creștin. 

„Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte“ (Romani 8:6). 
„Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, 

căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună“ (Romani 8:7). 
„Cei ce sunt pământești, nu pot să placă lui Dumnezeu“ (Romani 8:8). 
„Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește 

în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Cristos, nu este al Lui“ (Romani 8:9). 
Rezultatul procesului de sfințire este că noi devenim încetul cu încetul, mai puțin carnali 

și mai mult spirituali. Însă întotdeauna vom fi în pericol de a fi carnali până în ziua în care vom fi 
glorificați. 

Marele apostol Pavel explică în Romani 7:14-24 cum el a experimentat în viața lui atât 
stări carnale, cât și stări spirituale. În interiorul lui se ducea un război și, cu siguranță, au fost 
perioade când a fost carnal și perioade când a fost spiritual. Pavel a spus de nenumărate ori că 
trebuie să aibă loc un proces treptat de sfințire și că această sfințire decurge din marea 
binecuvântare și experiență a mântuirii. Însă niciodată nu a spus că este nevoie ca noi „să 
facem al doilea pas”. 

Noi trebuie să vedem, dragul meu cititor, valoarea și măreția mântuirii pe care Dumnezeu 
ne-a dat-o prin Fiul Său Isus Cristos. Dacă vom vedea acest lucru, vom înțelege, pe de o parte, 
că nu este nevoie de „al doilea pas“, iar pe de altă parte, vom vedea că o astfel de mântuire 
este veșnică și nu poate fi pierdută. Mântuirea nu este doar o decizie pe care o luăm și pe care 
o putem pune la o parte sau uita. Mântuirea este o experiență care transformă viețile și care 
duce la o sfințenie mereu crescândă și la o eternitate în cer. 

Rezultatele mântuirii 
Măreția mântuirii o înțelegem cel mai bine dacă înțelegem învățătura Bibliei cu privire la 

ce se întâmplă atunci când ne încredem în Isus Cristos ca Mântuitor. Am analizat detaliat 
aceste consecințe în cartea „Cum să predai doctrine biblice copiilor“ (paginile 104-111; 130-
140). Însă trebuie să mă întorc scurt la aceste adevăruri pentru a explica de ce mântuirea 
noastră este atât de măreață. 

 Toate păcatele noastre sunt iertate 
„Justificarea este actul legal prin care Dumnezeu îl declară pe păcătosul 
care s-a încrezut în Cristos, eliberat de vină și de pedeapsă, dându-i un nou 
standard de neprihănire înaintea Lui.“ 

 Când un păcătos se încrede în Isus Cristos ca Mântuitor, el va fi iertat de 
toate păcatele – trecute, prezente și viitoare (Fapte 13:38, 39; Romani 
5:1), nu va mai fi condamnat niciodată (Romani 8:1, 33, 34) și nu va fi 
despărțit niciodată de Domnul Isus Cristos (Romani 8:35-39).  

 În același timp, Dumnezeu îl vede pe credincios în Cristos și îl vede tot 
așa de pur și de drept precum Cristos (2 Corinteni 5:21; Filipeni 3:9). 
Dumnezeu pune în contul păcătosului dreptatea lui Isus Cristos (Romani 
4:5, 11, 23-25; 1 Corintenii 1:30) și, deci acesta este complet neprihănit 
în ochii lui Dumnezeu (Romani 3:22-26). 

 Suntem născuți din nou și primim o nouă natură  
„Regenerarea este actul prin care Dumnezeu le dă viață păcătoșilor morți în 
păcat și le dă o nouă natură.“ 



50 de ani de lucrare și încă mai învăț 
Sam Doherty 

 

56 
 

Păcătosul care crede că este mântuit în Isus Cristos este regenerat. Toți trebuie 
să se nască din nou (Ioan 3:3-5; Efeseni 2:1). Iertarea păcatelor nu este 
suficientă! Este necesară și schimbarea naturii. Și când Isus Cristos a murit pe 
cruce, El a făcut acest lucru pentru a ne ierta păcatele și pentru a ne mântui de 
păcatele noastre (Matei 1:21). Cu alte cuvinte, mântuirea ne face făpturi noi. 
„Căci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată 
că toate lucrurile s-au făcut noi“ (2 Corinteni 5:17). 
Nu suntem perfecți – departe de asta (1 Ioan 1:8,10). Însă suntem diferiți și, din 
momentul mântuirii, noi începem să ducem o viață nouă și diferită (Efeseni 2:10) 
care are drept consecință o sfințire treptată și progresivă. 

 Devenim copiii lui Dumnezeu 
„Adopția este acel act legal și juridic prin care Dumnezeu îl integrează în 
familia Lui pe păcătosul care crede și îl face copil al Lui. În același timp, El îi 
dă acestuia privilegiul de a fi un fiu adult și moștenitorul Lui.“ 
Prin natura noastră, noi nu suntem copiii lui Dumnezeu. Însă în momentul în care 
ne punem încrederea în Isus Cristos ca Mântuitor, suntem adoptați în familia lui 
Dumnezeu și devenim copiii Lui.  
„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul 
să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din 
voia vreunui om, ci din Dumnezeu“ (Ioan 1:12, 13). 
Aceasta este, cu siguranță, una din cele mai mari binecuvântări ale mântuirii. 

 Devenim parte a Trupului lui Isus Cristos 
Toți când ne-am născut în această lume am fost „în Adam“. Am făcut parte din 
rasa umană și „capul nostru“ era primul om, Adam. În momentul în care am crezut 
în Cristos, am fost transformați în făpturi noi. Am fost transferați dintr-un trup în 
altul. Am fost transferați în Trupul lui Isus Cristos. În loc să fim în Adam, acum noi 
suntem în Cristos. Citim adeseori în Noul Testament că noi, credincioșii, suntem 
„în Cristos“ și că acum facem parte din El și din Trupul Lui și că acum El este 
Capul nostru (ex. Efeseni 1:1, 3, 4, 6, 7, 10, 11,13). Acest lucru s-a întâmplat când 
am fost mântuiți. 
Numele biblic al acestui act al lui Dumnezeu este botezul Duhului. „Botezul 
Duhului Sfânt sau botezul cu Duhul Sfânt este actul prin care Dumnezeu îl 
pune pe păcătos în trupul lui Cristos în momentul în care acesta se 
convertește.“ 
„Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur 
trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; și toți am fost adăpați dintr-un singur 
Duh“ (1 Corinteni 12:13). 

 Duhul Sfânt vine să locuiască în noi 
Biblia spune clar și în mod repetat că în momentul regenerării, Duhul Sfânt vine să 
trăiască în inima și în viața fiecărui credincios adevărat. Așadar toți credincioșii au 
primit darul Duhului Sfânt și, din momentul regenerării noastre, noi am devenit 
templul Lui și un loc deosebit unde El locuiește aici pe pământ (1 Corinteni 6:19). 
Botezul Duhului Sfânt ne aduce în trupul lui Cristos. Darul Duhului Sfânt Îl aduce 
pe Cristos în trupurile noastre! 

 Primim viață veșnică 
„Viața veșnică este viața de o nouă calitate care nu se mai termină“. 
Persoana care se încrede în Isus Cristos primește pe loc această viață veșnică și 
va trăi pentru totdeauna în cer cu Isus Cristos. Trupul ei va muri (dacă Isus Cristos 
nu va reveni până atunci) însă „adevărata persoană“ nu va muri niciodată. 
Această viață eternă nu este primită la moarte. Ea este primită în momentul 
regenerării și este o viață care, conform învățăturii generale a Scripturii, nu poate 
fi pierdută (Ioan 10:28, 29). Altfel, ea nu ar fi veșnică. 
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 Suntem liberi 
„Răscumpărarea este lucrarea lui Isus Cristos de pe cruce prin care El ne 
răscumpără din sclavia păcatului, ne eliberează de legăturile lui și ne oferă 
libertate.“ 
Una din marile dorințe ale omenirii este libertatea. Nimeni nu vrea să fie sclav sau 
să fie legat. Isus Cristos a murit să ne răscumpere. Noi intrăm în această libertate 
în momentul în care ne încredem în Isus Cristos ca Mântuitor și Răscumpărător 
(Tit 2:14). De atunci încolo, noi nu mai trebuie să fim controlați de păcat (Romani 
6:18, 22). Jugul păcatului și robiei a fost rupt. Războiul a fost câștigat, deși mai 
trebuie duse multe lupte „în spatele frontului“. 

 Suntem „marcați“ sau pecetluiți 
Dumnezeu își pune sigiliul sau pecetea pe persoana care crede în momentul 
convertirii ei (Efeseni 1:13). Această pecete este invizibilă pentru ochiul omenesc 
și este însuși Duhul Sfânt. Dumnezeu îi cunoaște și îi identifică pe cei ce sunt ai 
Lui. Alții poate nu știu – dar El știe; și acea pecete este semnul proprietății Lui și a 
siguranței noastre. 

 Am primit arvuna  
În 2 Corinteni 1:22; 2 Corinteni 5:5 și Efeseni 1:14, Pavel se referă la Duhul Sfânt 
(pe Care L-am primit) ca la o arvună. Cuvântul „arvună“ înseamnă zălog sau 
garanție. Duhul Sfânt este asigurarea și garanția din partea lui Dumnezeu că toate 
promisiunile viitoare privind mântuirea, inclusiv glorificarea și completa asemănare 
cu Isus Cristos, se vor împlini odată. Și Duhul Sfânt este dat fiecărui credincios, în 
această funcție, în momentul în care acesta se încrede în Isus Cristos. Prezența 
Duhului Sfânt, arvuna lui Dumnezeu în noi, ne garantează că El își va ține toate 
promisiunile în ceea ce privește mântuirea noastră. 

Măreția mântuirii noastre 
Înțelegi ce vreau să spun prin „o mântuire așa de mare“? Următoarele lucrări ale lui 

Dumnezeu au devenit realitate pentru noi atunci când am crezut în Isus Cristos ca Mântuitor 
personal: 

 Am fost iertați. 
 Am fost schimbați. 
 Am devenit copiii lui Dumnezeu. 
 Am devenit parte a trupului lui Cristos. 
 Duhul Sfânt a venit să locuiască în noi. 
 Am primit viață veșnică. 
 Am fost eliberați. 
 Am fost pecetluiți. 
 Am primit garanția din partea lui Dumnezeu. 

Mântuirea nu este un eveniment minor sau un prim mic pas care trebuie să fie urmat de 
un al doilea pas, probabil mai mare. Este evenimentul cel mai important care poate avea loc în 
viața cuiva. Singura binecuvântare și singurul pas care se poate compara cu el este glorificarea 
noastră – când vom muri sau când va reveni Isus Cristos. 

Evident, nu vreau să dau impresia că suntem mântuiți și că acesta este sfârșitul, nu se 
mai întâmplă nimic cu noi. Acesta nu este sfârșitul. Este începutul. Este începutul procesului de 
sfințire care va dura până când Dumnezeu ne va chema acasă. 

Prima mare binecuvântare este binecuvântarea mântuirii, cea de-a doua mare 
binecuvântare este binecuvântarea glorificării, iar procesul sfințirii este o serie de binecuvântări 
mai mici și o creștere progresivă între cele două mari binecuvântări. 

Când „medităm la aceste lucruri“ suntem uimiți cât de multe sunt implicate în mântuirea 
noastră. Majoritatea acestor lucruri nu le-am știut când am fost mântuiți. Dar pe măsură ce 
studiem Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt ne ajută să vedem ce lucruri mărețe s-au 
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întâmplat când ne-am încrezut în Cristos. Ne vom bucura de mântuirea noastră și-L vom lăuda 
pe Dumnezeu pentru ea. 

Alte concluzii 
Am ajuns deja la câteva concluzii importante pe măsură ce am studiat mântuirea 

noastră: 
 Este o mare mântuire care are cel puțin nouă consecințe. 
 Mântuirea nu presupune doi pași. 
 Mântuirea este o binecuvântare și o experiență deosebită care conduce la un 

proces de sfințire care va culmina într-o zi cu o a doua mare binecuvântare a 
glorificării. 

Însă mai sunt cel puțin două concluzii pe care trebuie să le amintim: 
 Este imposibil să pierzi o astfel de mântuire: 

Cu cât cunoaștem mai bine mântuirea, cu atât mai puțin vom fi înclinați să credem 
că am putea în vreun fel să o pierdem. Și reversul este de asemenea valabil. 

 Toate păcatele noastre sunt iertate. În niciun caz nu vom mai putea fi 
condamnați. 

 Am primit o nouă natură. În nici un caz nu o putem pierde. 
 Am devenit copiii lui Dumnezeu. Este imposibil să fim dați afară din familia 

Lui. 
 Am devenit parte a trupului lui Cristos. Cu siguranță, El nu o să-Și arunce 

deoparte o parte a acelui trup. 
 Duhul Sfânt a venit să trăiască în noi. El nu o să ne mai părăsească. 
 Am primit viață veșnică. Nu o putem pierde, altfel nu ar mai fi veșnică. 
 Am fost răscumpărați din robia păcatului. Cu siguranță nu o să mai fim 

puși din nou în robie. 
 Am fost pecetluiți de Dumnezeu. Această pecete va fi întotdeauna acolo. 
 Am primit garanția lui Dumnezeu în privința viitorului. Garanția Lui nu va fi 

și nu va putea fi anulată. 
 Aceste mari adevăruri se aplică și copiilor care S-au încrezut in Isus Cristos 

ca Mântuitor. 
Nu are nicio importantă vârsta. În consecință, trebuie să vedem și măreția 
mântuirii copiilor. Dacă ei s-au încrezut cu adevărat în Isus Cristos, dacă nu este 
vorba doar de „o decizie“, ei au intrat în experiența acestor minunate adevăruri ale 
mântuirii.  
În concluzie, noi trebuie să-i învățăm pe copiii noștri aceste adevăruri – din nou și 
din nou, până când vor putea și ei, ca și noi, să le înțeleagă clar. 

Rezumat 
Ai o mântuire mare, minunată. Meditează la tot ce a făcut Dumnezeu pentru tine când ti-

ai încredințat viața lui Cristos – și laudă-L pentru mântuirea pe care ţi-a dat-o. De asemenea fă 
tot posibilul să-i înveți și pe copii aceste adevăruri. 
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Capitolul 7: Calea mântuirii  
Trebuie să înțelegem calea mântuirii și să fim în stare să le-o arătăm și 

copiilor 
 
În analiza căii mântuirii sunt două lucruri care nu pot fi negate: 

 Mântuirea este lucrarea Duhului Sfânt. Un copil (sau un adult) nu se poate încrede 
în Domnul Isus dacă Duhul Sfânt nu lucrează în inima lui și nu-l face capabil să 
creadă. 

 Biblia spune clar că și copilul trebuie să facă ceva pentru a fi mântuit. 
Întrebarea care se pune acum este – Care este responsabilitatea copilului? Ce trebuie el 

să facă pentru a fi mântuit? 
Prima lecție, și cea mai importantă, pe care am învățat-o eu cu privire la mântuire a fost 

că „mântuirea este doar prin credință și doar în Cristos“. 
Ce minunat adevăr am avut de învățat când am fost mântuit! 
M-am încrezut în Isus Cristos și am fost mântuit! 
Ce adevăr minunat pe care-l putem împărtăși copiilor. 
Crede în Isus Cristos și vei fi mântuit! Și mulți au crezut. 
De-a lungul anilor, am ajuns să înțeleg clar ce înseamnă să crezi în Cristos și simt că 

acum înțeleg mai mult ce am făcut atunci când mi-am pus încrederea în El și ce a implicat 
această primire a Lui. În același timp, am înțeles că pe măsură ce cresc în înțelegerea acestor 
adevăruri, Dumnezeu Se așteaptă să mă perfecționez și în prezentarea lor. Este foarte 
important ca noi nu doar să ne examinăm metodele, ci și mesajul – și dacă este necesar să 
facem schimbări. 

Noi vrem să studiem și să ne perfecționăm fiecare aspect al lucrării cu copiii pentru ca 
astfel lucrarea noastră să fie tot mai biblică. Faptul că Dumnezeu ne-a binecuvântat lucrarea nu 
înseamnă neapărat că fiecare aspect al metodelor și lucrării noastre a fost corect. Dumnezeu 
este suveran și El a binecuvântat. Însă binecuvântarea a venit în pofida a cea ce suntem și nu 
datorită meritelor noastre. În acești ultimi ani, am ajuns să înțeleg câteva aspecte ale căii 
mântuirii. 

Credința înseamnă încredere și predare 
Nu este suficient ca păcătosul, fie el adult sau copil, să creadă că Isus Cristos a murit 

pentru el sau să fie atins la nivel sentimental de jertfa Lui. Credința mântuitoare implică 
încredere. Credința nu înseamnă să crezi doar niște fapte, nu înseamnă să ai niște emoții sau 
să fii de acord cu anumite fapte. În primul rând, credința mântuitoare este o încredere personală 
în Isus Cristos ca Mântuitor. Dacă păcătosul nu își pune efectiv încrederea în Cristos și nu se 
predă Lui, nu poate fi mântuit. 

Cuvintele grecești folosite în Noul Testament care arată ce trebuie să facă un copil 
pentru a fi mântuit sunt PISTEUO EIS – a crede în, a se încrede în. Aceste cuvinte au înțelesul 
de încredere orientată și bazată pe Domnul Isus Cristos ca Persoană. 

Când am studiat învățătura biblică despre „credință“, am ajuns să-mi dau seama că așa 
am făcut, însă într-o manieră foarte simplă. M-am încrezut în Isus Cristos ca să fiu mântuit. N-
am înțeles toate lucrurile care erau implicate în mântuirea mea, însă i-am predat persoana mea, 
sufletul meu si eternitatea mea Lui – și am fost mântuit. 

De atunci, am văzut mulți copii făcând la fel – în felul lor simplu, copilăresc. 
De asemenea, am mai învățat că încrederea și credința în Isus Cristos care au dus inițial 

la mântuirea mea trebuie să crească și să se aprofundeze în viața creștină. Convertirea și 
credința care duce la acea convertire este doar începutul. 

(Pentru mai multe informații și detalii cu privire la subiectul credinței și la rolul cheie al 
acesteia în mântuirea noastră, poți citi Anexa 1 de la pagina 231 a acestei cărți. De asemenea, 
poți citi și studia, dacă dorești paginile 69-71 si 79-82 ale cărții mele „100 de întrebări și 
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răspunsuri despre lucrarea cu copiii“ și paginile 107-109 din cartea „Cum să predai doctrine 
biblice copiilor“). 

Convertirea are două părți 
În primii ani ai lucrării de evanghelizare a copiilor, atât în funcția de director CEF Irlanda, 

cât și în cea de director CEF Europa, a existat un aspect al căii mântuirii pe care nu am insistat 
prea mult, ba câteodată, l-am și lăsat deoparte. 

Odată, în timpul cursurilor de vară ale Leadership Training Institute, pe care îl 
conduceam și unde eram și profesor, au venit doi studenți la mine și mi-au pus o întrebare. 

 De ce nu prezentați și pocăința ca parte a mesajului Evangheliei? 
Ca urmare a acelei întrebări și a discuției ce a urmat, am început să studiez doctrina 

pocăinței așa cum se găsește în Cuvântul lui Dumnezeu. Și, nu peste mult timp, am ajuns la 
concluzia că această doctrină trebuie să fie inclusă și accentuată în evanghelizările copiilor. 

Cuvântul „convertire“ înseamnă „întoarcere“. Conceptul biblic al convertirii este o 
„schimbare radicală“, o întoarcere de 180°, astfel încât persoana acum convertită merge în 
direcție opusă. 

Când ne încredem în Cristos ca Mântuitor, noi ne întoarcem – ne întoarcem la Isus 
Cristos, ne întoarcem de la păcat și de la viața noastră păcătoasă. Facem ambele lucruri în 
același timp; este o singură întoarcere – însă are două aspecte: 

 Credința – întoarcere și încrederea în Cristos. 
 Pocăința – dorința de a întoarce spatele păcatului. 

Mântuirea este doar prin credință, însă acea credință include pocăință. Cum poate un 
copil să se încreadă cu adevărat în Cristos și să înceapă o nouă viață dacă nu are dorința de a 
fi diferit și de a începe acea viață nouă? 

Când mă gândesc la momentul când m-am încrezut în Cristos, îmi dau seama că am fost 
convins de păcat și că în același timp, aveam o oarecare dorință de a fi diferit și de a duce o 
viață plăcută înaintea lui Dumnezeu. Aveam dorința de a întoarce spatele păcatului și, după ce 
m-am predat lui Cristos, am avut și puterea de a face asta. 

(Dacă dorești să studiezi în mod mai detaliat, înțelesul pocăinței și al locului ei în planul 
de mântuire poți să citești Anexa 2 de la pagina 236 și poți studia aceste lucruri la următoarele 
pagini din celelalte două cărți: 

Paginile 106-107 din „Cum să predai doctrine biblice copiilor“ 
Paginile 71-75 din „100 de întrebări și răspunsuri despre lucrarea cu copiii“). 

Domnia 
Privind înapoi în timp la convertirea mea, cred că atunci când m-am încrezut în Isus 

Cristos ca Mântuitor, cu cincizeci de ani în urmă, am făcut acest lucru în semn de ascultare față 
de porunca Lui. Când m-am încrezut în El și m-am predat Lui, în același timp eu mă supuneam 
Lui – așa cum știam eu. Nu știam prea multe despre supunere sau domnie; știam doar că acum 
aveam un nou șef și voiam să-L slujesc. Lucrul acesta mi se părea normal, natural, deloc 
complicat. 

De-a lungul acestor cincizeci de ani am ajuns să înțeleg mai deplin pasul pe care l-am 
făcut atunci. Nu-l înțelesesem în totalitate în acel moment, însă aceasta nu a diminuat realitatea 
lui.  

Cred că nu este dificil pentru un copil să înțeleagă că a se încrede în Cristos și a deveni 
creștin înseamnă o schimbare în viața lui și că Isus Cristos va trebui să fie șeful lui. 

(Dacă dorești să studiezi subiectul domniei mai în detaliu, poți face aceasta citind cu 
atenție Anexa 3 de la pagina 243. Și o mai poți studia de asemenea în cartea mea „100 de 
întrebări și răspunsuri despre lucrarea cu copiii“ la paginile 76-78.) 
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Ucenicia 
Am ajuns tot mai mult să văd că „pocăință“, „domnie“ și „ucenicie“ se referă la actul inițial 

de încredere în Cristos și că, de fapt, toate fac parte din el: 
 Copilul care își pune încrederea în Cristos este mântuit. 
 Copilul care se încrede în Cristos vrea să întoarcă spatele vechiului mod de viață. 
 Copilul care se încrede în Cristos are acum un nou șef. 
 Copilul care se încrede în Cristos este acum un ucenic al lui Isus Cristos. 

Am simțit întotdeauna că am devenit ucenicul Lui când m-am încrezut în El. Cum 
altcumva? Cum ar fi fost posibil să mă încred în Cristos fără să-L fi urmat și fără să fi învățat 
ceva de la El? N-am înțeles foarte mult din ceea ce s-a întâmplat, dar am știut că este începutul 
unei noi vieți. 

Cred, de asemenea, că deși toate aceste patru aspecte (credința, pocăință, supunerea și 
ucenicia) se referă la convertire și fac parte din ea, ele sunt doar începutul unei vieți în care 
fiecare din acestea va creşte și se va dezvolta. 

 Credința mântuitoare duce la o viață de credință. 
 Pocăința duce la o dorință continuă de a place lui Dumnezeu și de a întoarce 

spatele păcatului. 
 Supunerea este un proces care se aprofundează și creşte odată cu înțelegerea 

adevărului. 
 Ucenicia este învățarea continuă și treptată de la un nou Conducător și Învățător. 

Toate acestea mi-au devenit mai clare de-a lungul anilor – în primul rând, studiind 
detaliat ceea ce învață Biblia cu privire la aceste subiecte, în al doilea rând, privind în trecut la 
experiența convertirii mele și, în al treilea rând, fiind martor al lucrării Duhului Sfânt în 
convertirea altora, inclusiv a copiilor. 

(Dacă dorești să studiezi subiectul uceniciei mai detaliat, poți face acest lucru citind 
Anexa 4 de la pagina 251.) 

Responsabilitățile noastre 
Am învățat că prima mea responsabilitate ca evanghelist de copii este să studiez și să 

înțeleg clar mesajul Evangheliei și calea mântuirii pe care le prezint și le explic copiilor. Asta am 
căutat să facem în acest capitol și în anexele de la sfârșitul cărții. Toate aceste principii trebuie 
să fie înțelese în mod clar și detaliat de fiecare din noi. Aceasta ne va ajuta mai apoi în 
prezentarea mesajului când evanghelizăm copiii. 

DAR – asta nu înseamnă că trebuie să prezentăm toate detaliile așa cum sunt ele în 
această carte. Una din cele mai bune lecții pe care le-am primit este că trebuie să fiu translator! 
Să-ţi explic ce vreau să spun. 

În bună parte, lucrarea mea de vorbitor și învățător s-a desfășurat în multe țări din 
Europa a căror limbă nu o cunoșteam. Ca urmare a acestui fapt, când predicam și dădeam 
învățături trebuia să fac asta printr-un translator. Translatorul asculta ce spun și apoi traducea 
în limba înțeleasă de cei ce îl ascultau. Fără el, ei n-ar fi înțeles nimic, chiar dacă ceea ce aș fi 
spus era corect și lor le era de folos. Spusele mele trebuiau neapărat traduse! 

Cred că noi suntem în stare să înțelegem pe deplin învățătura biblică despre calea 
mântuirii și principiile prezentate în aceste pagini. Însă, cea de-a doua responsabilitate a 
noastră este să traducem aceste principii în cuvinte și concepte simple pe care copiii să le 
înțeleagă. Dacă nu facem acest lucru ei nu vor înțelege – indiferent cât de corecți și biblici 
suntem. 

Sunt convins că niciunul din aceste principii nu este prea greu de înțeles de copii dacă 
este explicat cum trebuie. Eu sunt de părere că cei mici învață mai repede decât adulții. 

Și am văzut că este posibil să traduc aceste principii astfel încât copiii să le înțeleagă! 
 Principiul încrederii este ușor de înțeles pentru copii dacă, de pildă, folosim o 

ilustrație a unui copil care vrea ca tatăl lui să-l prindă când sare de pe un zid. 
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 Principiul pocăinței este ușor de înțeles pentru copii dacă folosim ilustrația unui 
copil care ține ceva în pumnul strâns înăuntrul unui borcan. El nu își va putea 
scoate pumnul dacă va continua să-l țină strâns. Trebuie să vrea să-l desfacă! 

 Viața zilnică a copiilor conține multe exemple și ilustrații ale modului în care ei 
trebuie să se supună autorităților – celor de acasă, celor de la școală, legii, forțelor 
de ordine. 

 Copiii știu ce înseamnă „să urmezi un conducător“ și adesea imită oamenii mari. 
Nu putem găsi noi ilustrații care să-i ajute să înțeleagă ce înseamnă să-L urmezi 
pe cel mai mare conducător din lume? 

Iată câteva principii care ne ajută în procesul de traducere: 
 Nu trebuie să folosim cuvinte mari ca pocăință și ucenicie (deși putem să le 

folosim dacă le explicăm cum trebuie). Conceptele trebuie să fie predate și 
clarificate. 

 Nu trebuie să includem toate aceste principii de fiecare dată când evanghelizăm. 
Le vom aminti doar pe acelea care se potrivesc cu lecția pe care o predăm. 

 Nu trebuie să uităm că Dumnezeu, Duhul Sfânt este Cel ce mântuiește. Noi vrem 
să ne dăm tot interesul ca să explicăm și să dăm învățături cât mai bune. Să nu 
uităm însă că El este suveran; El poate mântui copii chiar și cu un cât de mic 
adevăr! Am văzut lucrul acesta de mai multe ori – mai ales la începutul lucrării 
mele de evanghelist de copii. 

Rezumat 
Trebuie să faci tot posibilul să prezinți Evanghelia ÎNTREAGĂ și echilibrată copiilor. 
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Capitolul 8: Ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă  
Nu trebuie să despărțim adevărurile gemene 

 

Așa cum voi explica mai târziu, în capitolul zece, este esențial ca noi, ca evangheliști de 
copii, să căutăm să fim întotdeauna echilibrați în lucrarea noastră și să evităm extremele. 

În lucrarea mea cu copiii am încercat să găsesc un echilibru, iar în acest capitol vreau să 
împărtășesc cu tine importanța și necesitatea de a înțelege mântuirea și evanghelizarea ca un 
întreg, fără a insista pe singur aspect, în defavoarea celuilalt. 

Cuvintele din titlul acestui capitol sunt binecunoscute datorită faptului că sunt rostite la 
serviciul de căsătorie, însă ele sunt aplicabile și în înțelegerea Evangheliei și în prezentarea ei 
copiilor. Cinci afirmații diferite, însă strâns legate între ele, vor explica ceea ce vreau să spun: 

1. Copiii nemântuiți au DOUĂ nevoi 
 Ei sunt păcătoși, iar păcatul lor i-a separat de Dumnezeul cel sfânt având nevoie 

de iertarea păcatelor lor (Luca 18:13). 
Această nevoie este pusă în evidență în Evanghelia vestită de apostoli în Faptele 
Apostolilor: „Pocăiți-vă, și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Cristos, 
spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți primi darul Sfântului Duh“ (Fapte 2:38).  
De asemenea, în Fapte 3:19; Fapte 5:31; Fapte 10:43; Fapte 13: 39; Fapte 26:18. 

 Ei au o natură păcătoasă în care nu există nicio dorință pentru Dumnezeu sau 
pentru dreptate. Această natură trebuie să fie schimbată (Ioan 3:3, 5-7). Această 
nevoie este subliniată și de apostoli în predicile lor. În primul mesaj evanghelic 
după învierea și înălțarea lui Isus Cristos, Petru nu menționează doar nevoia de 
iertare: (Fapte 2:38), ci îi și îndemna pe ascultători să „se mântuiască din mijlocul 
acestui neam ticălos“ (Fapte 2:40). El mai arată că cei ce vor crede vor „primi și 
darul Sfântului Duh“ (Fapte 2:38). 
Această a doua nevoie mai este exprimată și în: Fapte 3:26; Fapte 5:20; Fapte 
7:51-53; Fapte 8:22, 23; Fapte 14:15; Fapte 24:25, Fapte 26:18, 20. 

Când evanghelizăm copiii, trebuie să le prezentăm AMBELE nevoi. 
2. Moartea Domnului Isus a avut DOUĂ scopuri principale. 
 El a murit să le dea iertare și să-i justifice pe cei care se încred în El. 

Plătind pedeapsa și prețul pentru păcatul nostru și luând blestemul și pedeapsa pe 
care noi le meritam, El îl poate ierta în mod corect pe cel vinovat care se încrede 
în El. 
„Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care 
este în Cristos Isus“ (Romani 3:24).  
„Suntem socotiți neprihăniți, prin sângele Lui“ (Romani 5:9b). 
(Sunt multe pasaje și versete care învață acest mare adevăr.) 

 El a murit să-i schimbe pe păcătoși, să le dea o viață nouă și o natură nouă. El 
nu a murit doar să-i mântuiască pe păcătoși în păcatele lor ci și să-i mântuiască 
de păcatele lor (Matei 1:21). 
„El S-a dat pe Sine Însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, și 
să-Și curățească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune“ (Tit 
2:14). 
„El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față 
de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui au fost vindecați“ (1 Petru 
2:24). 
Când evanghelizăm copiii și le dăm învățături în ceea ce privește moartea lui 
Cristos, trebuie să le explicăm AMBELE scopuri ale morții Lui. Ce mântuire 
minunată!  

3. Când un copil se încrede în Isus Cristos ca Domn și Mântuitor se întâmplă 
DOUĂ lucruri: 
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 Este justificat  
 Toate păcatele lui (trecute, prezente și viitoare) sunt iertate (Romani 3:26; 

Romani 8:33; Coloseni 2:13,14; Fapte 13:39).  
 Îi este imputată dreptatea lui Cristos, așa că Dumnezeu îl vede acum pur și 

curat ca pe Domnul Isus (2 Corinteni 5:21; 1 Corinteni 1:30; Romani 1:17; 
Romani 4:24; Romani 3:22).  

 Este regenerat. El are o natură nouă și o viață nouă (veșnică). El nu este perfect 
(departe de asta), dar este diferit. 
„Căci dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă“ (2 Corinteni 5:17). 

Când un copil se încrede cu adevărat în Cristos, se întâmplă aceste DOUĂ lucruri. 
Justificarea este o decizie legală luată de Dumnezeu în afara copilului. Regenerarea este o 
schimbare morală lucrată de Dumnezeu în interiorul copilului. Este imposibil să ai o consecință 
a mântuirii fără cealaltă. AMBELE merg împreună. 

4. Evanghelizarea copiilor deci, ar trebui să implice o invitație sau o provocare 
DUBLĂ. 

 Vreți să aveți păcatele iertate? Vreți să mergeți în Cer când veți muri? 
 Vreți să fiți diferiți? Chiar vreți ca Isus Cristos să vă schimbe ca să-I fiți plăcuți lui 

Dumnezeu? 
Pavel se ocupă îndeaproape de AMBELE probleme în epistola lui către romani. În 
primul rând, el tratează nevoia de a fi iertat în capitolele 3-5, iar apoi, nevoia de 
schimbare în capitolele 6 și 7. Este esențial ca noi, în prezentarea generală a 
Evangheliei să nu omitem niciuna din aceste provocări. Adesea, noi prezentăm 
nevoia de iertare și oferta lui Isus Cristos de a-l ierta pe păcătos fără plată și de a-i 
da viața veșnică – fără a învăța (sau cel puțin a menționa) că El vrea să-i schimbe 
pe copii, să-i întoarcă de la păcat și că El va face acest lucru dacă aceștia se vor 
încrede în El. Noi trebuie să includem AMBELE provocări în evanghelizarea 
noastră. 

5. Reacția copilului la Evanghelie trebuie să fie DUBLĂ. 
Această reacție este urmarea a ceea ce am analizat până acum. 

 Trebuie să existe dorința și voința din partea copilului de a se întoarce de la păcat, 
de a se schimba și de a place lui Dumnezeu. Cuvântul biblic pentru aceasta este 
„pocăință“ – o schimbare a minții în ceea ce privește Dumnezeu și păcatul, care 
va duce, ulterior, la o schimbare a direcției. 

 Biblia spune clar că pocăința este o reacție necesară mântuirii – indiferent 
că este vorba de un adult sau un copil. 
 Domnul Isus a propovăduit pocăința ca parte a mesajului evanghelic 

(Marcu 1:15) și a poruncit apostolilor Lui să facă la fel (Luca 24:47). 
 Apostolii au propovăduit pocăința ca parte a mesajului evanghelic 

(Fapte 2:38; 3:19; 5:31; 11:18; 14:15;17: 30; 20:21; 26:20). 
 Child Evangelism Fellowship include pocăința ca parte a mesajului 

evanghelic din punct de vedere oficial. 
 Trebuie să fie un act conștient de credință prin care copilul să-și pună încrederea 

în Isus Cristos ca Domn si Mântuitor în mod deliberat și hotărât (Ioan 3:16; 3:36; 
5:24; Fapte 13:3 16:31; Romani 3:22; 5:1; Efeseni 2:8, 9). 

Copilul este mântuit prin credință – nu prin pocăință; însă credința mântuitoare include 
întotdeauna și o măsură de pocăință – fie ea cât de mică. “Copilul este mântuit doar prin 
credință, însă credința care mântuiește nu este niciodată singură.“ 

Nu trebuie să separăm în mesajul nostru ceea ce Dumnezeu a unit în Biblie și, deci, 
trebuie să ne rugăm ca Duhul Sfânt să lucreze la inimile lor astfel încât ei să se întoarcă de la 
vechile căi și de la păcatele lor (pocăință) și să-şi pună încrederea în Cristos (credință). 
Întoarcerea (convertirea) include o întoarcere de la ceva și o îndreptare spre altceva. 
AMÂNDOUĂ se întâmplă odată – însă fără lucrarea Duhului Sfânt, niciuna nu este posibilă. 
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Concluzie 
Am încercat să învăț și să pun în practică în evanghelizările mele AMBELE aspecte ale 

mântuirii. 
 Înțelegerea celor DOUĂ nevoi. 
 Ilustrarea celor DOUĂ scopuri ale morții lui Isus Cristos. 
 Explicarea celor DOUĂ consecințe ale încrederii în Cristos. 
 Prezentarea DUBLEI invitații/provocări. 
 Încurajarea copiilor de a răspunde în DOUĂ moduri. 

Ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Amin! 

 

 

Rezumat 
 

  

Scopul nostru - evanghelizare echilibrată 
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Capitolul 9: Lucrarea Duhului Sfânt în evanghelizare 
 Trebuie să înțelegem lucrarea Duhului Sfânt și să ne bazăm pe ea 

 

 
Unul din cele mai interesante, mai fascinante și mai de folos studii care le poate face un 

lucrător cu copiii este, și ar trebui să fie, studiul Persoanei și lucrării Duhului Sfânt și rolul 
Acestuia în evanghelizarea copiilor. 

În primii ani de lucrare nu am studiat acest subiect cu sârguința cu care ar fi trebuit s-o 
fac. De atunci încoace însă, am găsit acest studiu de un mare folos și îl recomand, călduros 
tuturor. Am mai descoperit că am fost în stare să înțeleg mai bine acest subiect după ce mai 
întâi am înțeles mai clar și mai profund suveranitatea lui Dumnezeu (așa cu am subliniat-o în 
capitolul 5). 

Aș vrea să împărtășesc cu tine câteva din concluziile mele asupra acestui important 
subiect. 

Mântuirea este lucrarea Duhului Sfânt 
Duhul Sfânt este sursa și agentul oricărei evanghelizări eficiente. Numai prin El se pot 

încrede copiii în Isus Cristos ca Domn și Mântuitor și-I pot rămâne credincioși lui Dumnezeu. 
Nicio tehnică, indiferent cât de ingenioasă, niciun material vizual, indiferent cât este de colorat, 
nicio metodă, indiferent cât de bine este pusă la punct, nicio personalitate sau nici o prezentare 
a mesajului, oricât de oratorică, nu poate să-l ducă pe copil nici măcar un pas spre Cristos. 

Un copil neconvertit este mort din punct de vedere spiritual (Efeseni 2:1). Este 
responsabilitatea lui să se întoarcă de la păcat și să se încreadă în Domnul Isus Cristos ca 
Mântuitor. Însă el poate face asta doar dacă Duhul Sfânt îi vorbește și lucrează în inima lui. 

Este adevărat că noi, ca evangheliști, trebuie să facem tot ce putem pentru Isus Cristos 
și pentru lucrarea Lui. Noi trebuie să fim cât mai eficienți și cât mai bine pregătiți posibil. Însă 
Dumnezeu Duhul Sfânt este Cel ce mântuiește copii – nu datorită meritelor noastre, ci adesea 
în ciuda a ceea ce suntem și a greșelilor noastre. Ce bucurie când ne dezlipim ochii de la noi 
înșine și de la slăbiciunile noastre și, în smerenie desăvârșită, ne încredem că El va lucra. 
Consecințele sunt în mâna Lui.  

Trebuie să ne amintim că rezultatele permanente ale evanghelizării depind întotdeauna 
de lucrarea Duhului Sfânt. 

Acest adevăr este evidențiat în repetate rânduri în Fapte. 
 Vedem Duhul Sfânt la lucru în inimile a mii de oameni în ziua Cincizecimii (Fapte 

2:37) și în felul în care oamenii în ale căror inimi a lucrat, au fost mântuiți și 
adăugați Bisericii (Fapte 2:47). 

 Îl vedem la lucru în casa lui Corneliu (Fapte 10:44) unde mulți au fost mântuiți 
(Fapte 15:9, 11). 

 Îl vedem la lucru în inima Lidiei (Fapte 16:14) și în schimbarea care a urmat 
(Fapte 16:15). 

 Citim despre lucrarea Lui în Tesalonic (1 Tesaloniceni 1:3) și despre nenumărații 
oameni care L-au urmat cu bucurie pe Domnul în urma lucrării Lui (1 Tesaloniceni 
1:6). 

Știm bine că dacă El nu lucrează, nimeni nu poate fi mântuit.  
„Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis“ (Ioan 6:44). 
„Și când va veni El (Duhul Sfânt), va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul, 

neprihănirea și judecata“ (Ioan 16:8). 



50 de ani de lucrare și încă mai învăț 
Sam Doherty 

 

67 
 

Duhul Sfânt ne pregătește pentru evanghelizare 
Primul pas în lucrarea Duhului Sfânt de evanghelizare este în noi – pentru că El vrea să 

ne folosească pentru a putea întâmpina nevoile spirituale ale copiilor. 
 Duhul Sfânt ne cheamă la lucrarea de evanghelizare (Fapte 13:1-2). 
 Duhul Sfânt îi echipează întotdeauna pe cei pe care îi cheamă, cu puterea 

necesară pentru evanghelizare (Efeseni 4:14). 

Duhul Sfânt convinge de păcat 
Întotdeauna, lucrarea Duhului Sfânt este de a glorifica și de a mărturisi pe Domnul Isus 

Cristos. Domnul Isus a trimis Duhul Sfânt în lume pentru a convinge lumea de păcat, de 
neprihănire și de judecată: 

„Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și 
judecata. În ce privește păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine; în ce privește neprihănirea: fiindcă 
mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea; în ce privește judecata: fiindcă stăpânitorul lumii 
acesteia este judecat“ (Ioan 6:8-11). 

Fără a ști și a fi convinși de păcatul lor, copiii nu vor vedea nevoia de a avea un 
Mântuitor. Cei ce lucrează cu copiii trebuie să prezinte adevărul despre păcat din Cuvântul lui 
Dumnezeu, rugându-se în același timp: 

 Ca Duhul Sfânt să-i ajute pe copii să vadă că au nevoie de mântuire (Fapte 2:37; 
Luca 15:17).  

 Ca Duhul Sfânt să-i convingă de păcat (Ioan 16:8-11; Luca 15:18, 19). 
 Ca Duhul Sfânt să nască în ei dorința de a întoarce spatele păcatului, de a se 

încrede în Cristos, și de a începe o viaţă care să-L glorifice pe Dumnezeu (Fapte 
11:18; Luca 15:20,21). 

Doar Duhul Sfânt poate face aceste lucruri în inima și viața unui copil. 

Duhul Sfânt regenerează 
Duhul Sfânt dă înțelegere minților întunecate ale copiilor, vedere ochilor lor orbi, 

convingere inimilor lor păcătoase și dorința de a întoarce spatele păcatului. El este Acela care îi 
regenerează pe copiii morți spiritual pe baza a ceea ce aceștia aud din Evanghelie. 

Putem compara lucrarea unui evanghelist de copii cu cea a unui grădinar. Grădinarul 
seamănă sămânța în conformitate cu ceea ce știe cu privire la principiile grădinăritului. 
Pregătește pământul, seamănă sămânța cu atenție și are grijă ca ea să nu fie înecată de 
buruieni. Acest lucru nu este o negare a faptului că doar Dumnezeu dă viață și creștere. 
Grădinarul își dă seama că nu poate face sămânța să crească, însă el face tot ce poate. 

Când noi evanghelizăm, știm că doar Dumnezeu Duhul Sfânt poate da viața, însă noi 
urmăm principiile biblice și evanghelizăm cât putem de bine. „Eu am sădit, Apolo a udat, dar 
Dumnezeu a făcut să crească“ (1 Corinteni 3:6). 

Ca evangheliști de copii avem patru responsabilități: 
 Să ne rugăm stăruitor ca Dumnezeu Duhul Sfânt să-i lumineze pe copii și să-i 

regenereze. 
 Să ne pregătim bine lecția. 
 Să prezentăm Evanghelia cât mai eficient. 
 Să ne punem la dispoziție pentru consilierea copiilor care au nevoie de ajutor 

pentru a se încrede în Cristos. 
Apoi, putem lăsa consecințele și problemele în mâna lui Dumnezeu Duhul Sfânt. 

Duhul Sfânt și evanghelistul 
Trebuie să înțelegem ce face Duhul Sfânt pentru noi – însă trebuie să știm și ce vrea El 

să facem noi. 
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 Evanghelistul depinde de Duhul Sfânt când le slujește copiilor. El trebuie să 
stabilească un echilibru corect între zelul lui evanghelistic pe de o parte și 
completa lui dependență de Duhul Sfânt pe de altă parte. 
Trebuie evitate două pericole:  

 Lipsa entuziasmului, a viziunii și a poverii de pe inimă. Cazul celui care 
stă și se roagă, care speră că poate, într-o zi, un copil îl va primi pe 
Domnul, însă nu este pregătit să acționeze practic pentru evanghelizarea 
acelui copil.  

 Zelul fără înțelepciune. În cazul acesta, evanghelistul este atât de doritor 
să-l facă pe copil „să ia o decizie“, încât nu așteaptă ca Duhul Sfânt să 
lucreze în inimile copiilor și să-i atragă la Cristos. Este posibil să-i faci pe 
copii să ia o decizie fără ca ea să fie rezultatul lucrării Duhului Sfânt. 

Evanghelistul trebuie să găsească echilibrul optim între aceste două extreme – 
echilibru care să includă și entuziasmul, zelul de a le spune Evanghelia cu orice 
preț copiilor pierduți, însă în completa dependență de Duhul Sfânt, care îl va opri 
din încercarea de a face ceea ce ar trebui să facă Duhul Sfânt. 

 Duhul Sfânt îl călăuzește pe evanghelist la oamenii care, după planul Lui, trebuie 
să asculte Evanghelia (Fapte 16:6-10). 

 Duhul Sfânt folosește canale curate și sfinte (Fapte 11:24). 

Duhul Sfânt dă putere 
Noi, evangheliștii de copii, cu puterile proprii, suntem complet neajutorați. Nu putem face 

nimic pentru a afecta, influența sau schimba inimile și viețile copiilor. De aceea, trebuie să 
depindem tot timpul de Duhul Sfânt. 

 Duhul Sfânt îl ajută pe evanghelist când vorbește să aibă libertate în vorbire ca să 
știe ce să spună și ce să nu spună (Ioan 16:13). 

 Duhul Sfânt binecuvântează și dă putere mesajului lui și îl folosește pentru a vorbi 
inimilor copiilor (1 Tesaloniceni 1:5). 

Să ne rugăm ca binecuvântarea Duhului Sfânt să vină asupra lucrării noastre de 
evanghelizare astfel ca mulți copii să creadă în Domnul Isus Cristos ca Domn și Mântuitor și să 
înceapă o viață de ucenicie și ascultare față de El. 

Duhul Sfânt este învățătorul divin 
Este important să nu uităm că mințile noastre și mințile copiilor nu pot înțelege cu 

adevărat adevărul biblic fără ajutor. Avem nevoie ajutor din partea Duhului Sfânt. 
 Duhul Sfânt îl ajută pe evanghelist să înțeleagă versetele pe ca le va trata în 

mesajul lui. 
 Duhul Sfânt îi ajută pe copiii nemântuiți să înțeleagă adevărurile Evangheliei pe 

măsură ce evanghelistul le explică. Copiii nemântuiți nu pot avea o înțelegere 
spirituală a Evangheliei dacă Duhul Sfânt nu le luminează mințile. 

 Duhul Sfânt îi ajută pe copiii mântuiți să înțeleagă adevărurile pe care le prezintă 
evanghelistul și, de asemenea, îi ajută să le aplice în viețile lor. 

Lecțiile pe care le-am învățat 
Pe măsură ce înțelegem tot mai mult lucrarea Duhului Sfânt în evanghelizare, noi, 

lucrătorii cu copiii, putem ajunge la o serie de concluzii. 
 Ne vom da seama că învățătura noastră nu are rezultate spirituale „automate“ sau 

„garantate“. Este posibil să predăm o lecție biblică unui grup de copii și să existe 
dovezi clare ale binecuvântării lui Dumnezeu și să predăm aceeași lecție biblică 
altui grup de copii fără nici un semn de binecuvântare. 
„Vântul suflă încotro vrea …“ (Ioan 3:8). 
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 Vom înțelege că nu-i putem convinge rațional pe copiii noștri sau nu putem să 
facem presiuni asupra lor pentru a obține o reacție veritabilă la învățătura noastră. 
Nu trebuie să încercăm să facem lucrarea Duhului Sfânt. Altfel, vom eșua și, 
făcând așa, vom provoca multe daune spirituale copiilor. 

 Vom vedea că lipsa unui răspuns din partea copiilor nu este în mod necesar o 
critică la adresa noastră și a învățăturii noastre deși s-ar putea să fie și așa! 

 Nu ne vom atribui nouă înșine nimic atunci când Dumnezeu găsește cu cale să 
lucreze într-un anumit fel. Adesea, El folosește cei mai nepotriviți oameni în 
momentele cele mai puțin potrivite și modalitățile cele mai neobișnuite – pentru ca 
El să ia toată gloria (1 Corinteni 1:26-30). 

 Ne vom da seama că, atât în învățătură, cât și în consiliere nu putem și nu trebuie 
să fim mecanici, ci trebuie să fim sensibili la călăuzirea Duhului Sfânt.  

 Vom învăța să fim răbdători și să depindem de Duhul Sfânt. Trebuie să fim 
întotdeauna atenți să nu culegem fructul înainte de a fi copt. 

 Ne vom verifica și examina metodele, pentru a ne asigura că sunt biblice și ne 
vom verifica și examina și viețile noastre pentru a ne asigura că suntem dedicați 
Lui, deoarece El se folosește de „vase ascultătoare“. 

 Mai presus de toate, vom petrece mai mult timp în rugăciune. Dacă credem cu 
adevărat că rezultatele evanghelizării noastre depind de Duhul Sfânt vom fi 
credincioși în viața noastră de rugăciune – cerându-I lui Dumnezeu să ne 
binecuvânteze lucrarea în mod deosebit și ne vom ruga și pentru ceilalți care duc 
Evanghelia copiilor. 
 
Pavel a înțeles acest mare principiu foarte bine și le-a cerut adeseori celor cărora 
le scria să se roage pentru el și pentru lucrarea lui. 
„Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Rugați-vă totodată și pentru noi, 
ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui 
Cristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri: ca s-o fac cunoscut așa cum 
trebuie să vorbesc despre ea“ (Coloseni 4:2-4). 
„Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la 
aceasta, cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca, ori de 
câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală 
taina Evangheliei …“ (Efeseni 6:18, 19). 
„Încolo, fraților, rugați-vă pentru noi ca, Cuvântul Domnului să se răspândească și 
să fie proslăvit cum este la voi“ (2 Tes. 3:1). 

Rezumat 
Succesul și consecințele lucrării noastre cu copiii depind complet de Duhul Sfânt 
și de lucrarea Lui în ei și în noi. În același timp, El folosește oameni ca tine și ca 
mine și vrea să înțelegem și să punem în practică unele condiții ca să ne poată 

folosi la împlinirea scopurilor Lui. 
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Capitolul 10: Găsirea echilibrului 
Trebuie să fim tot timpul echilibrați 

 
De prea multe ori, suntem oamenii extremelor. Ne mișcăm dintr-o parte în alta ca 

pendulul unui ceas. Când vedem cât de extremă este poziția noastră, ne ducem repede spre 
poziția opusă. Trebuie întotdeauna să găsim poziția centrală – locul echilibrului. 

Cred că aceasta este cea mai serioasă problemă cu care m-am confruntat în mod 
continuu în lucrarea cu copiii, cu studenții, cu învățătorii și cu lucrătorii din misiune în ultimii 
cincizeci de ani. Cred că Dumnezeu vrea să fiu echilibrat în ceea ce cred, în mesajul pe care-l 
predic, metodele pe care le folosesc și în lucrarea pe care o fac. Echilibrul și evitarea 
extremelor este, cred eu, un semn de maturitate, și acesta este un obiectiv la care am râvnit să 
ajung și pe care am râvnit să-l împlinesc de-a lungul anilor. 

Aș vrea să vă arăt patru domenii în care am încercat să găsesc acest echilibru și fac 
aceasta în speranța și cu rugăciunea ca și tu să faci din echilibru un țel în viața care îți stă în 
față: 

 Am încercat să găsesc echilibru în ceea ce cred 
 Am încercat să găsesc echilibru în mesajul meu 
 Am încercat să găsesc echilibru în metodele mele 
 Am încercat să găsesc echilibru în lucrarea mea 

Echilibru în ceea ce cred 
Sunt mai multe domenii doctrinare în care cred că eu, ca evanghelist de copii, trebuie să 

caut echilibru – atât spre binele meu, cât și spre binele celor pe care îi învăț. 
 
Suveranitatea lui Dumnezeu /Responsabilitatea omului 
Am fost mântuit la vârsta de douăzeci și doi de ani. Am crescut într-o biserică protestantă 

liberală și am fost, până cu câteva luni înainte de convertirea mea, complet ignorant în ceea ce 
privește Evanghelia și doctrinele biblice. 

După ce m-am încrezut în Cristos, un om mai în vârstă m-a luat deoparte și mi-a spus: 
„Sam, dacă vrei să crești spiritual, studiază Biblia cu sârguință și mai ales doctrinele biblice“. În 
anii care au urmat, m-am străduit să urmez acel sfat. Nu am avut niciodată ocazia sa fac o 
școală biblică, sau un seminar, însă sunt mulțumitor pentru ajutorul primit din cărțile bune din 
timpul personal de studiu și, de asemenea, pentru ajutorul primit în biserica mea locală. 

Totuși, numai treizeci de ani mai târziu am ajuns la o înțelegere mai clară a suveranității 
lui Dumnezeu în creație, providență și mântuire. Ce zi măreață a fost aceasta! Am scris despre 
ea mai devreme în această carte și în alte cărți. Dar cum să nu repet acest adevăr care mi-a 
schimbat viața? 

Întotdeauna am crezut că bărbații, femeile și copiii sunt complet responsabili înaintea lui 
Dumnezeu pentru tot ce au făcut și mai ales pentru primirea sau respingerea Domnului Isus 
Cristos ca Mântuitor – și acum cred tot așa. Am crezut, într-o oarecare măsură, și în 
suveranitatea lui Dumnezeu – însă nu în mod absolut și practic așa cum cred acum. În toți acei 
ani de început, nu am avut nicio problemă datorită faptului că eram convins că întreaga 
responsabilitate o avea omul! Omul era responsabil – și cu asta basta! Nimic altceva nu mai 
prea conta. 

Însă acum intrase un element nou în ecuație. Dumnezeu este suveran. Dumnezeu știe 
dinainte, predestinează și alege pe cei ce vor fi mântuiți. Cum aș putea împăca aceste două 
adevăruri care par total opuse? Aș putea găsi o poziție echilibrată între responsabilitatea omului 
și suveranitatea lui Dumnezeu? 

Din nefericire, sunt din aceia care nu au găsit un astfel de echilibru și persistă în poziția 
lor extremistă:  

 Fie Dumnezeu este suveran în mântuire și nimic altceva! 
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 Fie omul este suveran în mântuire și asta e! 
 Acești „extremiști“ cred că trebuie să aleagă fie unul, fie altul din aceste adevăruri. 
Eu sunt o persoană foarte simplă și, studiind în Biblie lucrurile referitoare la aceste două 

poziții, am ajuns la o concluzie interesantă care este, cred eu, echilibrată. Ambele poziții sunt 
adevărate! 

 Îmi este absolut clar că Biblia învață că Dumnezeu este suveran în toate lucrurile 
și peste toți oamenii. De aceea, când voi fi în cer îi voi da Lui toată gloria și lauda 
pentru mântuirea mea. Motivul pentru care sunt mântuit este că Dumnezeu m-a 
ales, m-a chemat și m-a mântuit. 

 Îmi este absolut clar că Biblia învață că omul este responsabil pentru deciziile lui. 
O persoană pierdută care ajunge în iad se află acolo numai și numai datorită 
alegerii sale și a respingerii mântuirii lui Dumnezeu. Oamenii se trimit ei înșiși în 
iad, nu Dumnezeu. 

Poate îmi vei spune: „Dar, Sam, aceste două paragrafe se contrazic. Cum poate 
Dumnezeu să fie complet suveran în mântuire și cum poate omul, în același timp, să fie complet 
responsabil pentru mântuirea lui?“ 

Nu știu. Nici eu nu pot reconcilia aceste două adevăruri. Și nici nu încerc să fac asta. 
Mintea mea este prea mică. Într-o zi, voi vedea cum se potrivesc. Însă acum nu văd acest lucru. 
Până atunci, le cred pe amândouă, pentru că amândouă sunt biblice. 

(Poți citi mai multe despre acest subiect în cartea mea „Cum să predai doctrine biblice 
copiilor“ unde am adus și argumente din Biblie în favoarea părerilor exprimate de mine.) 

Când evanghelizez copiii, îi încurajez și îi provoc să se încreadă în Isus Cristos pentru că 
aceasta este responsabilitatea lor și, în același timp, mă rog ca Dumnezeu să lucreze în inimile 
lor pentru ca ei să poată face acest lucru. 

Acesta este, cred eu, echilibrul. 
 
Fundamentalism agresiv sau compromis 
Eu sunt un fundamentalist. Cred în inspirația verbală a Scripturii și cred din toată inima 

toate doctrinele minunate ale Bibliei. 
Totuși, sunt două extreme de care am încercat întotdeauna să mă feresc: 

 O extremă este ceea ce eu numesc „fundamentalism agresiv“. Credința acestor 
oameni este corectă și sunt complet de acord cu ei. Însă atitudinea lor este foarte 
dogmatică și foarte beligerantă, ba chiar ostilă, față de cei ce văd adevărul într-un 
mod puțin diferit. 

 Cealaltă extremă este compromisul. Compromisul înseamnă că credinciosul își 
calcă în picioare statutul și învățătura de teama a ceea ce ar putea spune sau 
gândi alții. Acest pericol este deosebit de răspândit astăzi, când atâția critică și se 
opun adevărului biblic. Deci, cel ce face compromis ia calea „ușoară“ și se 
ascunde! 

De când am primit mântuirea, am încercat să iau o poziție clară cu privire la ceea ce cred 
și m-am străduit să predau Cuvântul lui Dumnezeu fără a-L dilua și fără a scoate sau adăuga 
nimic la El. Nu a fost întotdeauna ușor și recunosc că nu mi-a reușit întotdeauna, însă scopul 
meu a fost să nu fac niciodată compromisuri. 

În același timp, trebuie să veghez întotdeauna asupra atitudinii mele. Nu vreau să devin 
agresiv și ostil față de acei credincioși care se deosebesc de mine. Domnul Isus a fost „plin de 
har și de adevăr“ (Ioan 1:14). Vreau să fiu, într-o anumită măsură, plin de har și de adevăr. Unii 
oameni sunt plini de adevăr, dar au foarte puțin har sau nu au deloc; alții sunt plini de har și au 
foarte puțin adevăr sau chiar deloc. Acestea, din nou, sunt niște extreme. Scopul meu este să 
fiu echilibrat și să se vadă harul și adevărul atât în viața, cât și în învățătura mea.  

Îmi amintesc că odată, nu la multă vreme după ce am devenit creștin, veneam acasă 
într-o sâmbătă seara prin centrul Belfast-ului. Predicasem și călătorisem mult în acea zi și eram 
obosit.  
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Pe când eram în fața primăriei, am văzut o mulțime de vreo treizeci – patruzeci de 
oameni foarte agitați. Unii din ei erau băuți și strigau tare. Din curiozitate, m-am apropiat de ei 
ca să văd ce se întâmplă. În mijlocul grupului erau doi oameni, care, după toate aparențele, 
erau predicatori în aer liber. Unul din ei propovăduise în fața primăriei, iar celălalt îl auzise 
spunând ceva cu care nu era de acord. Se pare că neînțelegerile lor priveau cea de-a doua 
venire a lui Cristos. Așa că acum stăteau în picioare strigând mânioși unul la altul și încercând 
fiecare să-i dovedească celuilalt că nu are dreptate. Oamenii băuți care îi înconjurau participau 
și ei la discuție cu mult zgomot. 

Mi s-a făcut rău. Cum se poate așa ceva? Ce mărturie era asta? Continuându-mi drumul 
spre casă, m-am hotărât în inima mea să nu fiu niciodată un astfel de „fundamentalist agresiv“. 

Îmi aduc aminte cu câtă încântare am citit biografia lui George Whitfield, marele 
predicator al Angliei din secolul 18. Această carte cuprindea viața și lucrarea lui George 
Whitfield în Anglia și America de Nord și, de asemenea, includea și descrieri ale lucrării lui John 
Wesley, fondatorul metodismului. 

La început, aceștia doi au fost prieteni. Mai târziu însă, datorită diferențelor teologice, s-
au despărțit, fiecare urmându-și propria cale: 

 George Whitfield a fost calvinist. El credea în „totala stricăciune a omului, alegerea 
necondiționată, ispășirea limitată, harul irezistibil și perseverența sfinților“. 

 John Wesley a fost arminian. El credea în „păcătoșenia omului (dar nu în totala lui 
stricăciune), alegerea bazată pe cunoașterea dinainte, ispășirea universală și că 
oamenii pot să se împotrivească până la capăt Duhului Sfânt și că cei credincioși 
își pot pierde mântuirea“. 

Deci, vederile teologice ale acestor doi oameni erau foarte diferite, chiar opuse. Lucrul 
acesta a dat naștere unor discuții aprinse și, mai târziu, chiar unor controverse. John Wesley a 
scris atunci mai multe pamflete care erau foarte critice la adresa lui George Whitfield și a 
crezului lui. 

Într-o zi, unul din adepții lui George Whitfield a venit la el şi i-a pus o întrebare: 
 Crezi că îl vei vedea pe John Wesley în cer? 

Și când George Whitfield a răspuns „Nu“, adeptul lui a zâmbit cu superioritate și a spus: 
 Știam că vei spune așa. 

Dar George Whitfield a răspuns: 
 El va fi atât de aproape de tronul cel veșnic, iar noi la așa mare distanță, încât nu-l 

vom vedea. 
Aș vrea să am un spirit atât de binevoitor ca acesta! 
Acesta este, cred eu, echilibrul! 

Echilibru în mesajul meu 
Cred că trebuie să le prezint copiilor un mesaj biblic echilibrat și să nu mă las dus în 

extreme. Consider că echilibrul este atât necesar, cât și de ajutor, mai ales în două domenii. 
 
Dragostea lui Dumnezeu și sfințenia lui Dumnezeu 
Ambele adevăruri sunt în Cuvântul lui Dumnezeu și sunt adevăruri cheie în mesajul 

Evangheliei. Problema apare când se insistă pe unul din ele, în defavoarea celuilalt. 
 Există un tip de evanghelizare care pune atâta accent pe dragostea lui 

Dumnezeu, încât adevărul sfințeniei lui Dumnezeu este omis, sau cel puțin, mult 
filtrat. Acest tip de evanghelizare este foarte „moale“ și sentimental și este adesea 
primit cu bucurie de cei nemântuiți care pot fi astfel încurajați în păcatul lor. 

 Apoi, la polul opus, sunt evangheliștii care pun atât de mult accent pe sfințenia și 
dreptatea lui Dumnezeu, încât dragostea Lui abia mai este menționată. Acest tip 
de evanghelizare este foarte „dur“ și critic și adesea descurajează persoana care 
ascultă un astfel de mesaj. 
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Evanghelizarea biblică este echilibrată și include ambele adevăruri în egală măsură – 
însă în locuri diferite și cu scopuri diferite. 

 Sfințenia lui Dumnezeu vine, din punct de vedere cronologic, la începutul 
prezentării Evangheliei. Ea îi învață pe păcătoși că mântuirea este necesară. 

 Dragostea lui Dumnezeu urmează sfințeniei lui Dumnezeu în mesajul evanghelic, 
arătând că mântuirea este posibilă. 

Am încercat să țin aceste două adevăruri în echilibru și să le includ amândouă în egală 
măsură, în evanghelizarea pe care o făceam copiilor. 

Acesta este, cred eu, echilibrul. 
Pocăința, acceptarea lui Cristos ca Domn și credința ieftină 
Acesta este un subiect pe care l-am tratat deja în carte și în anexele de la sfârșitul cărții. 
Cele două extreme la care mă gândesc aici sunt, simplu vorbind: 

 A face mântuirea prea dificilă pentru copii. 
 A face mântuirea prea ușoară pentru copii. 

Să privim aceste două extreme în mod mai detaliat. 
 Pe de o parte, sunt din aceia care pretind de la copiii care doresc să fie mântuiți 

lucruri nebiblice și nerealiste: 
 Ei pretind copiilor să-și arate părerea de rău sau să verse lacrimi pentru 

păcatele lor. 
 Ei pretind să facă promisiuni pentru viitor. 
 Pretind ca aceștia să-și îndrepte viețile înainte de a fi mântuiți. 
 Pretind să menționeze fiecare păcat cu numele, unul după altul și să se 

pocăiască de fiecare în parte. 
Niciunul din aceste lucruri nu este corect, ele fiind bariere construite, între copiii 
nemântuiți și Mântuitorul lor, care fac mântuirea dificilă. Noi vrem să-i încurajăm 
pe copii să se încreadă în Cristos – nu să-i descurajăm să o facă. 

 Pe de altă parte, sunt din aceia care evită, în evanghelizările pe care le fac pentru 
copiii nemântuiți, să facă orice referință la faptul că Isus Cristos va trebui să fie 
Domnul lor, că El așteaptă să vadă o schimbare în viețile lor, după ce sunt 
mântuiți și că ar putea fi un cost implicat în credința în Cristos. Ei accentuează 
doar faptul că mântuirea este un dar, fără nici o explicație cu privire la viața 
creștină. Ei sunt atât de nerăbdători să-i vadă mântuiți pe copii, încât lasă 
deoparte partea substanțială, partea-cheie a mesajului Evangheliei, făcând astfel 
mântuirea „ieftină“. 

Eu cred că prezentarea corectă și biblică a Evangheliei se află undeva între aceste două 
extreme incorecte și nebiblice. 

În consecință, am încercat să caut acest echilibru în mesajul meu. Cred că trebuie să le 
spun copiilor ce înseamnă să devii creștin – că vor avea un nou Stăpân și un nou mod de viață 
și că vor avea și o serie de probleme. Dar, în același timp, trebuie să subliniez consecințele 
minunate ale mântuirii și să accentuez faptul că vor avea pe cineva care trăiește în ei, care îi va 
ajuta în fiecare aspect al noii lor vieți, ca Prieten și Mângâietor. De asemenea, am învățat să nu 
am așteptări prea mari în privința atitudinilor și reacțiilor copiilor când vin la Domnul. Sunt doar 
copii și trebuie să crească și să învețe să meargă. 

Acesta este, cred eu, echilibrul. 

Echilibru în metodele mele 
Am văzut că, în metodologia mea, sunt trei domenii în care am nevoie de echilibru: 
 
Prea mult adevăr/prea puțin adevăr 
Partea cea mai importantă a lucrării mele cu copiii constă în lecția biblică pe care o 

prezint în fața lor. Am observat, atât în lucrarea mea, cât și în lucrarea altora, două extreme pe 
care trebuie să le evit: 
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 Prima extremă privește firul narativ al povestirii biblice și omite adevărurile 
conținute de pasajul respectiv, fie le atașează la sfârșit – când copiii nu mai sunt 
interesați sau nu mai participă la lecție. Acest tip de „predare“ este foarte 
atrăgător, ușor pentru povestitorul talentat și foarte interesant pentru copii. Însă 
urmarea este că aceștia vor suferi de malnutriție spirituală. 

 Cea de-a doua extremă este exact opusul primei. În acest caz, sunt atâtea 
adevăruri adunate în lecție, încât sunt două rezultate posibile: 

 În primul rând, firul narativ suferă de discontinuitate datorită inserării 
atâtor adevăruri. 

 În al doilea rând, este atât adevăr în lecție, încât copiii nu pot să 
beneficieze de pe urmele lui. Posibilul rezultat este indigestia spirituală. 

 Responsabilitatea noastră este să găsim poziția de mijloc, echilibrată. Un lucrător cu 
copiii echilibrat va preda adevărul într-o lecție atractivă și, în același timp, va încerca să 
nu predea prea multe adevăruri. Am analizat deja mai devreme în carte metoda de 
prezentare a lecției biblice pe care eu o consider cea mai bună și mai eficientă și pe care 
eu o folosesc. În opinia mea, aceasta este o metodă echilibrată. Trebuie să existe un 
adevăr central în fiecare lecție biblică. Cred că eu am câteva responsabilități. 

 Să găsesc acest adevăr. 
 Să înțeleg și să simplific acest adevăr. 
 Să explic și să predau acest adevăr copiilor – de-a lungul lecției și nu doar 

la sfârșitul ei. 
 Să ilustrez acest adevăr. 
 Să repet acest adevăr. 
 Să aplic acest adevăr ambelor grupuri de copii prezenți în sală.  

 Cred că trebuie să mă concentrez pe predarea acestui adevăr central în lecție și să nu 
încerc să prezint și alte adevăruri – din două motive. 

 Deoarece eu nu am capacitatea să predau mai multe adevăruri într-o 
perioadă de timp limitată. 

 Deoarece nici copiii nu au capacitatea de a înțelege mai multe adevăruri 
într-o perioadă de timp limitată. 

Însă trebuie să aplic acest adevăr central și copiilor nemântuiți (pentru a-i evangheliza) și 
copiilor mântuiți (pentru a-i ajuta să crească). 

Aceasta este, cred eu, o metodă echilibrată de prezentare a lecției biblice. 
 
A face presiuni/a nu face nimic 
În îndelunga mea experiență în evanghelizarea copiilor, am constatat că în acest 

domeniu a fost cel mai greu de găsit echilibrul, uneori simțindu-mă ca și cum „aș fi umblat pe 
sârmă“. Am văzut la alții care evanghelizau ce ușor este să cazi într-una din aceste extreme. 
Am observat de asemenea că, în timp, este posibil să aluneci de la o extremă la alta. În toate 
aceste cazuri, rezultatul este că nu se găsește poziția de echilibru. 

 Unul din cele mai mari pericole în evanghelizarea copiilor este ca un evanghelist 
neînțelept să facă presiuni asupra copiilor „să ia o decizie pentru Cristos“. El nu 
intenționează să le facă nici un rău copiilor (deși predarea făcută la insistența altuia 
poate dăuna mult copiilor). Însă zelul și entuziasmul lui sunt mai mari decât înțelepciunea 
și simțul lui de echilibru. Copiii sunt foarte vulnerabili la astfel de presiuni și o persoană 
pricepută îi poate face pe copii să facă aproape tot ce vrea ea. Consecințele unei astfel 
de presiuni este un număr mare de „decizii“. Totuși, este necesar să punem câteva 
întrebări în acest caz: 

 Câte astfel de decizii sunt reale?  
 Cât de mult înțeleg acești copii?   
 La ce nivel spiritual se află acești copii după șase luni? 
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Nu spun că nu pot fi mântuiți copii printr-o astfel de lucrare. Dumnezeu este suveran și 
poate să Se folosească chiar și de metodele unei persoane neînțelepte. Însă noi, ca 
evangheliști de copii, trebuie să vedem pericolele și dezastrul pe care le cauzează 
astfel de metode neînțelepte – și să le evităm cu orice preț. 

 Cealaltă extremă este aproape tot atât de dăunătoare! Prima extremă este „prea mult 
foc“; cea de-a doua extremă „prea multă răceală“. Cei care sunt responsabili de 
această a doua poziție extremistă prezintă lecții biblice copiilor și chiar includ mesaje 
din Evanghelie în acele lecții. Însă nu lansează nicio provocare, nicio invitație și lecțiile 
biblice sunt prezentate fără entuziasm, fără căldură, fără viață – consecința fiind 
răceală și moarte. Cauza obișnuită a acestei extreme este necredința în posibilitatea 
convertirii copilului. Filozofia acestor învățători este: „Seamănă sămânța, las-o acolo – 
și nădăjduiește că va fi bine“. 

În mod ciudat, unii din cei ce practică cea de-a doua extremă au fost odată implicați în 
prima extremă și, ca reacție la această poziție, ei au alunecat, ca pendulul, în partea opusă. Ei 
au văzut greșelile și erorile primului grup și au căutat să le corecteze luând o poziție complet 
opusă. Și reversul este, de asemenea, uneori adevărat. 

Evident, poziția corectă și echilibrată este la mijloc. Evanghelistul de copii trebuie să-i 
provoace pe copii să ia o hotărâre, să-i invite să se încreadă în Cristos și el trebuie să facă asta 
cu căldură și entuziasm. Însă, în același timp, el trebuie să fie atent să nu încerce să facă 
lucrarea Duhului Sfânt, să nu facă presiuni asupra copiilor și să nu „culeagă fructele înainte de 
coacere“. 

În lucrarea mea, am încercat să ating această poziție medie, echilibrată și cred că am 
reușit, cel puțin într-o mică măsură. Mărturisesc însă că nu a fost ușor deoarece ești mereu 
tentat în evanghelizare să aluneci în una din aceste extreme. 

Și noi, echilibrul îl căutăm. 
 
Distracție/plictiseală 
Noi am vrea să fim ascultați de copii când îi învățăm. Dacă ei nu ascultă, nu învață; dacă 

nu ascultă, nu știu cum să se încreadă în Cristos. 
„Astfel credința vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Cristos“ (Romani 

10:17). 
Concluzia logică este că dacă nu aud și nu învață, ei nu pot crede. Cum să predăm 

atunci ca să-i facem pe copii să asculte și să învețe? 
Din nou, putem vedea două extreme: 

 În primul rând, sunt evangheliști de copii care fac pe artiștii. Un astfel de 
evanghelist vrea să-i facă pe copii să-l asculte și crede că, pentru aceasta, trebuie 
„să facă spectacol“. El imită ceea ce vede la televizor sau în altă parte încercând 
să-i amuze, să-i distreze pe copii și să le stârnească interesul prin: 

 păpuși 
 mimă 
 jocuri 
 concursuri 

Nu spun că toate acestea sunt greșite. Unele din acestea își pot găsi loc în 
evanghelizarea noastră dacă sunt folosite cu măsură. Însă un astfel de 
evanghelist merge prea departe. El vrea ca toți copiii să se distreze și este gata să 
folosească orice metodă pentru a face acest lucru. 
Și, într-adevăr, copiii se distrează foarte bine, dar sunt atât de concentrați asupra 
distracției, încât au un beneficiu spiritual minim. 

 Apoi mai este cealaltă extremă. Cine din noi nu a frecventat vreodată o Școală 
Duminicală sau o întrunire cu copii unde totul era atât de plictisitor, atât de lipsit de 
viață și atât de mort, încât copiii s-au plictisit și și-au pierdut tot interesul pentru 
ceea ce se vorbea? Camera este mohorâtă și întunecoasă, învățătura este lipsită 
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de viață și nu este nici urmă de atracție și interes. Și, de multe ori, singurii copii 
care vin sunt cei care sunt forțați de părinți. Probabil că dacă nu ar fi obligați să 
vină, nu ar fi acolo! 

Din nou, echilibrul pe care ar trebui cu toții să-l căutăm, stă la mijloc, între aceste două 
extreme: 

 În primul rând, trebuie să facem învățătura atractivă. Asta înseamnă că învățătorul 
trebuie să folosească toate mijloacele disponibile și „legitime“ pentru a-și face 
prezentarea lecției atractivă și interesantă pentru copii, fără însă a sacrifica 
demnitatea pe care o reclamă un mesaj din Cuvântul lui Dumnezeu: 

 El poate folosi ca ajutor materiale vizuale ca: flanelograful, cartonașele, 
videoproiectorul sau planșa de schițe, cu condiția ca acestea să fie 
subordonate scopului de a transmite mesajul copiilor. 

 El trebuie să-și folosească toate abilitățile dăruite de către Dumnezeu 
pentru a prezenta lecția biblică în mod interesant: 

o O voce care să varieze în volum și rapiditate. 
o O față expresivă, nu glacială. 
o Mâini și picioare care să se miște când este nevoie. 

 Trebuie să folosească metode și materiale care să fie întotdeauna în 
acord cu mesajul pe care îl prezintă și, în același timp, să facă acel 
mesaj atractiv. 

 Trebuie întotdeauna să facă tot posibilul ca prezentarea lui să aibă la 
bază o expunere detaliată și o explicație cât mai exactă a Cuvântului lui 
Dumnezeu, a Bibliei. 

 În același timp, el trebuie să evite extremele menționate mai devreme. El nu 
trebuie să devină un „artist“. Întotdeauna copiii vor fi interesați și atrași de 
Cuvântul lui Dumnezeu dacă este prezentat într-un mod interesant și atractiv. 

Aceasta este, cred eu, o poziție echilibrată. 

Echilibru în lucrarea mea 
Lucrarea noastră este pentru copii și sunt sigur că mulți din cei ce citesc această carte 

sunt, la fel ca mine, implicați în acest tip de slujire – poate chiar în mod permanent. 
Am mai văzut că și în lucrarea noastră trebuie să evităm unele extreme și că este 

necesar să găsim echilibrul corect și aici, undeva între cele două extreme. 
 
Suprasolicitare/pasivitate 
Aceste două extreme periculoase sunt posibile atunci când suntem angajați în lucrarea 

cu copiii: 
 Pe de-o parte, unii lucrători cu copiii sunt, pur și simplu, activiști: sunt ocupați tot 

timpul și au sentimentul (sau dau impresia) că totul depinde de ei și de ce fac ei. 
Ei sunt siguri că, dacă acționează într-un anumit mod și urmează un anumit 
program, vor fi cu siguranță rezultate. Acest tip de activism extrem se manifestă în 
mai multe feluri: 

 Un volum masiv de lucru – cu mai multă muncă decât este necesar. 
 Sentimentul că rezultatele sunt garantate în evanghelizare și în 

recrutarea de lucrători. 
 Tendința de a-i manipula pe alții și în special de a încerca să 

manipuleze grupuri de oameni aflați în conducere. 
 O atitudine programatică asupra lucrării. Orice funcționează trebuie 

să fie bun! 
 Lipsa de încredere în alți oameni.  
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Sunt multe lucruri demne de laudă în fiecare activist și în lucrarea lui. Însă trebuie 
să fie clar pentru toată lumea (poate în afară de activistul însuși) că nu aceasta 
este cea mai bună metodă de lucru. 

 Pe de altă parte, este pasivistul flegmatic și „calm“. Acești lucrători cred că 
Dumnezeu face totul și ei trebuie să fie doar liniștiți, pasivi și să creadă că El va 
lucra. Acest principiu este, în multe privințe, corect și biblic. Însă Biblia mai spune 
clar că Dumnezeu așteaptă ca noi să lucrăm. Pasivitatea poate ușor duce la o 
anumită lenevie, cu toate că uneori dă impresia de spiritualitate. 

Unde este echilibrul? Sunt sigur că tu, ca mine, ai încercat să-l găsești și uneori ai reușit. 
Știu că eu am falimentat de multe ori în găsirea acestui echilibru. Dacă privesc înapoi acum, la 
cei peste cincizeci de ani petrecuți în lucrare în organizația Child Evangelism Fellowship, îmi 
dau seama că am avut tendințe puternice spre activism. Este ceva foarte satisfăcător în a fi 
foarte, foarte ocupat. Dar, în timp, am încercat să fiu mai echilibrat în lucrarea mea și cu toate 
că am rămas ocupat, mi-am dat seama că trebuie să depind din ce în ce mai mult de 
Dumnezeu și nu doar de mine însumi. 

Aceasta este, cred eu, poziția echilibrată. 
 
Nicio relaxare/prea multă relaxare 
Această „tensiune“ este o continuare a ultimului dezechilibru descris și, în general, 

urmează aceeași linie. 
 Activistul este adesea un om obsedat de muncă – și muncește tot timpul. El se 

simte vinovat dacă își ia concediu odată pe an, dacă își ia o zi liberă, sau chiar 
dacă stă jos și citește ziarul, dacă se uită la televizor sau dacă admiră natura. 

 Pe de altă parte, unii lucrători creștini iau viața și munca prea ușor. Ei nu muncesc 
atât de mult sau cu atâta hărnicie cum ar trebui. Nu am văzut decât foarte puțini 
astfel de lucrători cu copiii. În toată perioada cât am fost lucrător CEF, nu-mi 
amintesc să fi văzut nici măcar un lucrător CEF care să intre în această a doua 
categorie. Dar știu și am auzit că există astfel de oameni. Misionarii și lucrătorii 
creștini în general își fac ei înșiși program de lucru și nimeni nu îi supraveghează 
în mod direct. Într-o astfel de situație, este tentant pentru lucrător să doarmă mai 
mult dimineața sau să aibă pauze mai lungi si mai dese pentru mese. În 
consecință, noi toți trebuie să exercităm o disciplină zilnică, săptămânală și anuală 
strictă. 

Eu cred că Dumnezeu vrea să muncim mult și să fim harnici în tot ceea ce facem. Dar, în 
același timp, de dragul sănătății noastre și de dragul familiei noastre și a colaboratorilor noștri, 
este important să nu depășim măsura în ceea ce privește munca și să nu ne stresăm noi înșine 
(și pe alții), ceea ce va dăuna corpului nostru și echilibrului nostru emoțional. În cele din urmă, 
aceasta va dăuna și lucrării noastre. Deci, lucrătorul ocupat trebuie și el să se disciplineze pe 
sine: 

 Trebuie să-și găsească timp în fiecare zi pentru relaxare. 
 Trebuie să-și programeze o zi liberă în fiecare săptămână, dacă este posibil. 
 Trebuie să-și ia concediu o dată pe an. 

Domnul Isus a poruncit ucenicilor Săi: „Veniți singuri la o parte … și odihniți-vă puțin“ 
(Marcu 6:31). 

Aceasta este poziția echilibrată! Trebuie să mărturisesc, încă odată, că prea adesea 
nu am reușit să mențin acest echilibru – mai ales în primii ani de lucrare. Însă i-aș sfătui pe toți 
lucrătorii cu copiii să mențină acest echilibru și să facă din acest lucru o prioritate. 

 
Prea mult/prea puțin spus cu privire la nevoile financiare 
Cel de-al treilea domeniu în care avem nevoie de echilibru în lucrarea noastră se referă 

la bani. Voi trata acest subiect mai detaliat în capitolele următoare. 
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 Întotdeauna este supărător pentru mine să citesc scrisorile sau publicațiile unor 
misiuni și lucrători creștini permanenți care par să cerșească. Îmi amintesc de o 
astfel de publicație, în care, pe fiecare pagină, erau menționate stăruitor nevoile 
financiare ale misiunii respective și am simțit că trebuie să le scriu celor care au 
trimis publicația să nu mi-o mai trimită. Cred că este foarte dezonorant pentru noi, 
ca slujitori ai Domnului, să încercăm să lingușim, să convingem sau chiar, din 
punct de vedere psihologic, să-i forțăm pe oameni să ne sprijine pe noi și lucrarea 
noastră. Aceasta este în mod clar o extremă pe care noi trebuie să o evităm.  

 Cealaltă extremă constă în faptul de a nu menționa niciodată nimic despre bani 
sau nevoi financiare. Totuși, aceasta este o poziție lăudabilă și de admirat dacă 
acesta este modul în care a călăuzit Dumnezeu persoana respectivă care face 
acest lucru și, dacă persoana respectivă își face o regulă din a spune sau a nu 
spune, din a scrie sau a nu scrie anumite lucruri. Aceasta a fost și poziția lui 
Hudson Taylor și a China Inland Mission, și Dumnezeu le-a îndeplinit fiecare 
nevoie. Oricum, trebuie să fii absolut sigur că aceasta este metoda pe care 
Dumnezeu vrea s-o adopți înainte de a face așa. 

Eu și mulți alți lucrători creștini am încercat să găsim un echilibru între cele două poziții. 
 Să prezentăm informații pe scurt cu privire la bani și nevoi financiare, ca o parte 

relativ minoră a dării de seamă a activității și rezultatelor noastre. 
 Să ne încredem în Dumnezeu ca El să vorbească inimilor oamenilor pentru ca ei 

să dea după cum hotărăște El. 
Cred că aceasta este poziția echilibrată în privința finanțelor. 

Rezumat 
Nu fi extremist. Țelul tău să fie întotdeauna să fii un bun lucrător cu copiii; 

 Echilibrat în ceea ce crezi. 
 Echilibrat în mesajul tău. 
 Echilibrat în metodele tale. 
 Echilibrat în lucrarea ta. 
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Capitolul 11: Dumnezeu este credincios  
Trebuie să ne încredem numai și numai în Dumnezeu 

 
Am împărtășit deja cu tine în această carte, precum și în alte cărți pe care le-am scris, 

cât de folositor a fost pentru mine să-L cunosc mai bine pe Dumnezeu și ce efect a avut studiul 
în acest scop asupra vieții și lucrării mele. În capitolul cinci al acestei cărți m-am referit în 
special la marele adevăr al suveranității lui Dumnezeu, pe care am încercat să-l evidențiez. Însă 
mai sunt multe alte adevăruri cheie pe care Dumnezeu vrea să le cunoaștem despre El, ca să 
ajungem să-L cunoaștem personal tot mai mult și să ne putem încrede mai mult în El. Și unul 
din aceste mari adevăruri este că DUMNEZEU ESTE CREDINCIOS. 

Cât de mult mi-a ajutat acest mare adevăr, ce binecuvântare și încurajare a fost pentru 
mine când l-am înțeles cu adevărat pentru prima dată. Rugăciunea mea este ca toți cei ce 
citesc aceste cuvinte să perceapă mai clar credincioșia lui Dumnezeu și cum se aplică ea în 
viețile și lucrările lor. 

Ce înseamnă credincios 
Cuvântul „credincios“ în Scriptură înseamnă „pe care te poți baza“, „în care te poți 

încrede“ sau „de care poți depinde“ și este folosit foarte des în Scriptură pentru a descrie unul 
din atributele principale ale lui Dumnezeu (Numeri 23:19; Psalmul 36:5; Psalmul 89:8; 
Plângerile lui Ieremia 3:23; 1 Corinteni 1:9; 10:13; 2 Tesaloniceni 3:3; 1 Petru 4:19; 1 Ioan 1:9). 

Biblia folosește acest cuvânt pentru a ne arăta cum este Dumnezeu și ea ne învață trei 
adevăruri vitale despre El: 

 Dumnezeu este credincios planului sau scopului Său. 
Când El ne cheamă să facem ceva, întotdeauna ne dă și cele necesare pentru a 
îndeplini acel plan sau scop: „Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul 
acesta“ (1 Tesaloniceni 5:24).  
De aceea, ne putem încrede în El. 

 Dumnezeu este credincios oamenilor cu care a făcut legământ și El nu ne 
părăsește niciodată. 
„Nu doar pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit Domnul 
de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele. Să știi dar că 
Domnul, Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu 
credincios și își ține legământul și indurarea până la al miilea neam de oameni față 
de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui“ (Deuteronom 7:7, 9). 
 De aceea, ne putem încrede în El.  

 Dumnezeu este credincios promisiunilor Lui. 
 El își ține întotdeauna promisiunile pe care le-a făcut în Cuvântul Lui.  

„Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu Se poate tăgădui 
singur“ (2 Timotei 2:13).  
De aceea, ne putem încrede în El. 

Dumnezeu este credincios planurilor Lui 
Am văzut deja în primul capitol al acestei cărți că Dumnezeu are un plan și un scop cu 

fiecare credincios și dorința Lui este să ne călăuzească, pas cu pas, în acel plan. 
Și una din lecțiile pe care le-am învățat în mod repetat este că atunci când Dumnezeu ne 

călăuzește să facem ceva, El Se angajează să ne dea tot ce avem nevoie pentru acel lucru pe 
care vrea ca noi să-l facem. Conform versetului 24 din 1 Tesaloniceni 5, Cel ce ne cheamă este 
Cel ce va face și va da cu credincioșie orice este necesar pentru ca noi să putem da ascultare 
acelei chemări și să o împlinim. 

„Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta“ (1 Tesaloniceni 5:24). 
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Dacă Dumnezeu mă trimite undeva și vede că am o anumita nevoie, atunci pot fi sigur că 
El îmi va da ajutor și va împlini orice nevoie pentru ca eu să pot face ce mi-a cerut El. 

De aceea, primele întrebări pe care trebuie să mi le pun înainte de a face vreun pas în 
lucrarea lui Dumnezeu sunt: 

 „M-a chemat El să fac lucrul acesta?“ 
 „Este aceasta cu adevărat voia lui Dumnezeu pentru mine?“ 
 „Este aceasta voia și dorința Lui sau a mea?“ 

Dacă sunt sigur că El m-a călăuzit, atunci pot fi sigur că El mă va ajuta – pentru că El 
este credincios planurilor Lui. 

„Lucrarea lui Dumnezeu făcută în maniera lui Dumnezeu nu va fi niciodată lipsită de 
ajutorul lui Dumnezeu“ era deviza vieții și lucrării lui Hudson Taylor și ar trebui să fie și a mea.  

Pe de altă parte, dacă la baza unei lucrări stă planul meu, și gândirea mea, atunci nu pot 
depinde de credincioșia Lui și mă paște dezastrul. A merge înainte într-o astfel de situație nu 
este un pas al credinței; este un pas al presupunerii. Din nefericire, mulți din noi am făcut astfel 
de greșeli și apoi ne-am mirat de ce totul merge prost și de ce Dumnezeu nu ne împlinește 
nevoile. În acest caz, nu este voia lui Dumnezeu, ci a noastră. 

Dumnezeu împlinește nevoile financiare necesare împlinirii planului Lui 
Voi trata acest subiect mai detaliat în următorul capitol. Însă acum, cred că este necesar 

să accentuăm că dacă Dumnezeu ne cheamă la o anumită lucrare sau să inițiem un anumit 
proiect, atunci El se angajează să asigure finanțarea acelei lucrări sau acelui proiect. Dacă nu 
vin bani, atunci avem toate motivele să ne întrebăm dacă a fost cu adevărat voia lui Dumnezeu 
să începem sau să ne implicăm în acea lucrare. 

În același timp, trebuie să recunoaștem că Dumnezeu îngăduie uneori să trecem prin 
perioade când situația financiară este mai proastă sau când banii sunt limitați – chiar și atunci 
când este planul Lui. Noi nu cunoaștem motivele unei astfel de strâmtorări. Poate această 
situație este îngăduită pentru încercarea noastră sau pentru ca El să ne învețe cum să facem 
mai bine lucrarea Lui. Însă, în timp, Dumnezeu își va dovedi credincioșia și banii vor veni. 

Aș vrea să vă dau un exemplu al credincioșiei cu care Dumnezeu S-a îngrijit de nevoile 
financiare ale lucrării în care am fost eu angajat. 

Mărturisesc că a fost una dintre cele mai dificile și mai grozave experiențe din viața mea 
de creștin. 

Eu și soția mea fuseserăm numiți directori regionali ai Child Evangelism Fellowship, 
pentru Europa, pe la sfârșitul anului 1964. Ne-am mutat din țara noastră natală, Irlanda, în 
Elveția, în septembrie 1967 pentru a fi mai în centrul continentului. În următorii trei ani, ne-am 
rugat ca Dumnezeu să ne ajute să găsim și să amenajăm un sediu european al CEF de unde 
să putem organiza și dezvolta lucrarea CEF în toată Europa. Am vizitat și am văzut mai multe 
clădiri din mai multe țări. Și, în cele din urmă, am simțit că Dumnezeu ne călăuzește spre un 
grup de clădiri cu aproximativ șaizeci de camere, în Elveția, într-un loc numit Kilchzimmer. Când 
am vizitat și am inspectat această proprietate, am avut siguranța în inimile noastre că acesta 
era locul pe care Dumnezeu voia să-l amenajăm ca sediu al organizației. 

Totuși erau mai multe probleme – și aceste probleme ne îngrijorau: 
 Nu știam cum să rezolvăm problema posesiunii viitorului sediu, din punct de 

vedere juridic. 
 Deși prețul de achiziție nu era exorbitant după standardele elvețiene (aproximativ 

250.000 de franci elvețieni sau 180.000 de dolari) nu aveam absolut niciun ban ca 
să cumpărăm clădirile. 

 Clădirile erau vechi și aveau nevoie urgentă de reparații. Unele părți ale 
ansamblului de clădiri aveau peste patru sute de ani vechime. Un prieten care le-a 
văzut a spus că am fi nebuni să le cumpărăm. 

 Chiar dacă am fi cumpărat clădirile, nu am fi avut muncitori care să le renoveze și 
să facă din ele sediul nostru. 
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În același timp, eram siguri că Dumnezeu vrea să mergem înainte și să cumpărăm 
proprietatea și că El ne va da soluții la aceste probleme. Așa că, am mers mai departe, cu multe 
emoții, și a fost minunat să vedem cum El ne-a dat toate soluțiile! 

 Prima problemă era de a hotărî pe ce nume urmau să fie cumpărate clădirile și în 
proprietatea cui vor fi. Cumpărarea proprietății era încă un vis și o viziune. Habar 
nu aveam de unde vor veni banii sau muncitorii – dar toate la timpul lor! 

 Am luat legătura cu sediul CEF din SUA să vedem dacă l-am putea 
cumpăra (dacă am fi avut bani) pe numele lor. Însă ei au răspuns că nu 
este posibil. 

 Am luat legătura cu CEF Elveția să-i întrebăm dacă ar dori să fie ei 
proprietarii (dacă am fi avut bani). Însă au răspuns că nu este posibil. 

 Am cercetat să vedem dacă proprietatea putea fi cumpărată în numele 
unuia din noi doi. Însă am simțit că lucrul acesta nu este recomandabil. 

Apoi, am făcut alte cercetări și am aflat că am putea forma un trust care să 
cumpere și să dețină în proprietate acele clădiri (dacă am fi avut bani!). Și asta am 
și făcut – cu membrii unui trust, aleși de lucrătorii noștri permanenți din întreaga 
Europă. 

 Cea de-a doua problemă erau banii: 250.000 de franci elvețieni (sau 100.000 de 
lire sterline) păreau ceva de domeniul imposibilului. Nu aveam nicio sursă de 
finanțare și nu ni s-a promis ajutor de nicăieri. Conducerea CEF ne-a dat 
permisiunea de a cumpăra acele clădiri, însă noi trebuia să facem rost de bani. 
Dar Dumnezeu este credincios! 
Proprietarii au sugerat să dăm prima dată 10% din sumă și apoi să plătim celelalte 
90% în timp de douăsprezece luni. Noi am fost de acord și am început să ne 
rugăm. Nu după mult timp am primit o scrisoare din partea unui om din Elveția, pe 
care nu l-am văzut niciodată. El scria: „Înțeleg că vreți să cumpărați niște clădiri în 
Kilchzimmer. Veți găsi în plic un CEC care vă va ajuta la cumpărare.“ Acel CEC 
era tocmai cât ne trebuia pentru primele zece procente pe care trebuia să le plătim 
la început. Apoi, în timpul celor douăsprezece luni care au urmat, am primit toți 
banii care ne-au trebuit. Într-adevăr, ultima plată am făcut-o cu cinci săptămâni 
înainte de încheierea anului. 
Cu adevărat, Dumnezeu este credincios planurilor Lui și El oferă banii necesari 
pentru împlinirea lor – dacă sunt planurile Lui. 

 Oricum, acesta era doar începutul! Toate clădirile erau foarte vechi și în stare 
foarte rea. Numai peste opt ani au fost terminate lucrările de renovare și extindere 
a sediului și urma să vedem că prețul cu care achiziționasem clădirile, 250.000 de 
franci elvețieni, era doar o mică parte din suma de care aveam nevoie. Dar 
Dumnezeu, din nou și din nou, Și-a arătat credincioșia și ne-a dat toți banii de care 
aveam nevoie (uneori în ultimul moment). Nu am împrumutat niciodată bani și nici 
nu am avut datorii. 

 Poate o nevoie și mai mare era de muncitori – muncitori calificați, care să 
îndeplinească toată munca necesară și care să facă voluntar, fără să primească 
salariul pe care l-ar fi primit muncitorii elvețieni. Nu ne-am fi permis să dăm astfel 
de salarii. 
Și Dumnezeu ne-a dat toți muncitorii de care am avut nevoie – calificați și 
necalificați. 

Dumnezeu ne dă lucrătorii de care avem nevoie pentru planul Lui 
Aproape o sută de muncitori au venit pe durata celor opt ani cât a ținut renovarea, ca să 

ajute lucrarea din Kilchzimmer. Au venit din SUA, Irlanda, Danemarca, Germania, Canada, 
Suedia și din alte câteva țări. Unii au venit pentru trei luni. Alții pentru șase luni. Alții pentru un 
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an și alții pentru câțiva ani și toți au venit pe propria cheltuială. Noi nu trebuia decât să-i hrănim 
și să le dăm de lucru! 

Am fost deosebit de mulțumitori că Dumnezeu a pus pe inimă unui cuplu tânăr elvețian, 
Hans și Margrit Notter să conducă programul de construcție pe primii patru ani și acest lucru a 
fost un ajutor și o binecuvântare deosebită. 

Ocazional, am avut chiar treizeci de oameni care au lucrat la Kilchzimmer. Dumnezeu i-a 
păzit; nu au fost accidente. În cele din urmă, munca a fost terminată și sediul a rămas și încă 
mai rămâne o minunată mărturie a credincioșiei lui Dumnezeu. 

Cu adevărat, El este credincios. 
Faptul că Dumnezeu ne-a dat lucrătorii de care aveam nevoie a contribuit mult la 

dezvoltarea sediului european al CEF la Kilchzimmer. Însă acest lucru s-a mai repetat de multe 
ori în lucrarea noastră și în lucrările altora.  

Am spus întotdeauna că găsirea lucrătorilor este mult mai dificilă decât găsirea banilor! 
La urma urmei, banii nu au voință și nici capacitatea de a hotărî dacă vin sau nu. Însă lucrătorii 
au! 

Am văzut de nenumărate ori că atunci când Dumnezeu vrea să facă ceva conform 
planului Lui, El își demonstrează credincioșia și El Însuși ridică lucrători pentru a îndeplini acel 
lucru. De aceea Domnul Isus le-a spus ucenicilor: „Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii! 
Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui“ (Matei 9:37, 38). 

El este Cel ce trimite pentru seceriș, însă numai dacă este planul Lui, și, în general, ca 
răspuns la rugăciune. 

 Nu a fost o întâmplare că David McQuilken a venit să predea în școala unde 
predam și eu și că el era credincios și era interesat în evanghelizarea copiilor. El 
și soția lui s-au alăturat lucrării CEF Irlanda încă de la început și, treisprezece ani 
mai târziu, au preluat conducerea lucrării din Irlanda când noi am devenit directori 
regionali ai CEF pentru Europa. În timpul celor treisprezece ani care au urmat, 
Dumnezeu a binecuvântat lucrarea CEF din Irlanda sub conducerea lor, aceasta 
devenind una din cele mai puternice lucrări CEF din lume. 

 Nu a fost accidental nici faptul că atunci când am vizitat Polonia, pentru prima 
dată, traducătorul meu a fost Josef Prower. Am ajuns să-l cunosc foarte bine. Era 
unul din cei mai evlavioși și mai pregătiți oameni pe care i-am cunoscut vreodată. 
Ajunsese la credința în Cristos dintr-un mediu evreiesc și vorbea fluent patru limbi, 
era profesor de muzică, predicator, compozitor de cântări religioase și lider 
creștin. În timpul cât am fost împreună, Dumnezeu l-a chemat să se concentreze 
asupra lucrării cu copiii din Polonia – și, astfel, a devenit persoana cheie în 
dezvoltarea lucrării noastre acolo în anii care au urmat. 

 Nu a fost un accident când un tânăr de douăzeci și unu de ani pe nume Czeslaw 
Bassara a venit la primul curs de instruire a învățătorilor pe care l-am ținut în 
Polonia și că Dumnezeu i-a pus pe inimă copiii din propria țară. Josef Prower era 
tatăl lui spiritual și când acesta a pornit în slujba Domnului, și-a pus „mantaua“ 
peste Czeslaw. Cu toate că Czeslaw păstorea o biserică în Polonia, el nu și-a 
pierdut niciodată pasiunea pentru copii și, mai târziu, a părăsit pastoratul devenind 
liderul lucrării CEF în Europa centrală și de est. 

 Nu a fost deloc o întâmplare că în timp ce ne rugam să găsim un cuplu care să 
îngrijească de orfanii de la sediul european al CEF și când am scris sediului 
nostru din SUA despre această nevoie, a venit o scrisoare la sediul american chiar 
în aceeași zi. Ea venea din partea unui cuplu care voiau să ajute CEF oriunde în 
lume și era specializat în conducere și business management. Bob și Earlene 
Spence urmau să devină părinții orfanilor noștri și administratori la sediul 
european al CEF în anii care au urmat. 

 Nu a fost deloc o întâmplare că atunci când am vorbit la o școală biblică din 
Germania și am menționat că avem nevoie de un ilustrator, Didi Greiner era 
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studentă acolo. Dumnezeu a vorbit inimii ei despre nevoia noastră și ea a venit la 
Kilchzimmer și a fost ilustratoarea noastră timp de unsprezece ani. Am aflat 
ulterior că fusese una dintre cele mai bune ilustratoare ale renumitei firme 
Hallmark din SUA. 

Și aș mai putea continua. 
Nicio lucrare nu este lipsită de dificultăți, probleme și lipsuri – însă Dumnezeu este 

credincios și ne dă, nu ceea ce vrem noi, ci ceea ce avem nevoie. 

Telefonul sună 
Uneori Dumnezeu aduce lucrătorii de care are nevoie în planul Lui prin cele mai 

neobișnuite metode – chiar și printr-un telefon! 
 Când Bob și Earlene Spence se pregăteau să-și părăsească slujba de părinți 

sociali și business manageri de la Kilchzimmer, în fața noastră se contura un mare 
gol în lucrarea de la sediul european al CEF. Ei fuseseră lucrători de bază acolo 
timp de ani de zile. Felul lor de a fi, blând și iubitor, precum și capacitatea și 
hărnicia de care dăduseră dovadă, păreau să-i facă indispensabili. Ne întrebam 
foarte serios cine le-ar putea lua locul. Era un cuplu la care mă gândisem de o 
vreme încoace care ar fi putut fi succesorii lui Bob și Earlene. Dan și Petro du 
Plessis din Africa de Sud fuseseră studenți la Institutul nostru acum doi ani. El era 
un pastor cu experiență și erau tot atât de blânzi și iubitori ca și Bob și Earlene. 
Mă întrebam cum aș putea lua legătura cu ei și să-i invit să fie noii părinți sociali la 
Kilchzimmer. 
Într-o seară, eu și soția mea stăteam în apartamentul soților Spence din 
Kilchzimmer bucurându-ne împreună de părtășie, când telefonul a sunat. Cine 
crezi că era? Când am ridicat receptorul, am auzit o voce: 
„Alo, sunt Dan du Plessis din Africa de Sud.“ Și apoi am ascultat cu răsuflarea 
întretăiată: „Dumnezeu a pus pe inimile noastre să iau legătura cu dumneavoastră 
și să vă întreb dacă ne-ați putea folosi în lucrarea de la Kilchzimmer“. 
Cred că îți închipui care a fost răspunsul meu! Peste câteva luni și-au luat în 
primire slujba de părinți sociali și coordonatori ai Leadership Training Institute. Și 
Dumnezeu i-a binecuvântat și i-a folosit mult în anii care au urmat. 

 Într-o dimineață, stăteam în biroul meu de la Kilchzimmer când, deodată, a sunat 
telefonul. Am ridicat receptorul, nebănuind ce consecințe minunate va avea acea 
convorbire: „Gene Warr la telefon, din Oklahoma City“, a spus vocea, „Sunteți 
Sam Doherty?“ Când am răspuns „Da“, el mi-a pus o altă întrebare. 
„Dumneavoastră și CEF Europa lucrați și cu copiii din Europa comunistă?“ 
Din nou, am răspuns „Da“. 
„Ei bine“, a spus el. „Am căutat peste tot oameni care să ducă Evanghelia copiilor 
din toate țările comuniste și sunt fericit că i-am găsit acum. Să știți că vreau să vă 
ajut în această lucrare cât îmi stă în putință.“ 
Și asta a fost totul! L-am vizitat pe Gene și pe simpatica lui soție, Irma, acasă la ei, 
în Oklahoma City, nu la multă vreme după ce am primit acel telefon și am devenit 
prieteni buni de atunci. Numai veșnicia va dovedi de cât de mult ajutor a beneficiat 
lucrarea CEF în Europa de Est prin domnul și doamna Warr în anii care au urmat 
– prin darurile lor generoase sprijinind MULŢI lucrători și ajutând la tipărirea 
MULTOR cărți. De asemenea, s-au rugat pentru copiii din Europa de est și i-au 
ajutat pe mulți să se implice în această lucrare. 

Și totul a început cu un telefon primit de la o persoană pe care nu o văzusem vreodată și 
care trăia într-un oraș din America pe care nu-l vizitasem niciodată. 

Cum spune și autorul cântării: 
„Dumnezeu lucrează într-un chip minunat 
Ca să-și împlinească minunile.“ 
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Baterea tufișurilor 
Însă noi trebuie, tot timpul, să fim cu adevărat echilibrați. Dumnezeu aduce lucrători în 

lucrarea noastră pe căi minunate și misterioase ca acelea pe care le-am menționat. Însă El face 
acest lucru de obicei pe căi mult mai normale. Unii lucrători vin la noi. Cel mai adesea însă, noi 
ajungem la ei! 

Le-am spus de multe ori colaboratorilor mei că dacă vrem să găsim lucrători pentru 
misiunea noastră trebuie să ieșim și „să batem tufișurile“. Înțelegi ce vreau să spun? 

În Scoția (și sunt sigur că și în multe alte părți ale lumii) unul din principalele hobby-uri, 
mai ales pentru cei mai bogați, este vânătoarea – în special a potârnichilor și fazanilor. Și 
pentru a fi mai eficienți la vânat, vânătorii își angajează oameni care merg în fața lor și „bat 
tufișurile“. Când fac acest lucru, păsările din tufișuri își iau zborul, fiind ținte pentru vânător. 

Poate acesta nu este cel mai bun exemplu cu privire la găsirea lucrătorilor! Însă principiul 
este același! Trebuie să ieșim în locurile unde se află lucrătorii potențiali – și să-i provocăm să 
se implice în lucrarea cu copiii. Ei trebuie să știe că este nevoie de ei și că este loc pentru ei 
într-o astfel de lucrare – dacă Dumnezeu îi cheamă la așa ceva. În general, Dumnezeu îi 
cheamă pe bărbați și pe femei într-o lucrare despre care au auzit și cu privire la care au fost 
provocați să se implice. 

Când am ajuns directorul CEF Europa, mi-am dat seama că nevoia noastră cea mai 
mare era de lucrători, de lucrători permanenți în fiecare țară – și că lucrarea mea consta și în „a 
merge afară și a bate tufișurile“. 

De aceea, încă de la început, am analizat posibilitatea de a vizita școlile biblice din 
întreaga Europă pentru a invita studenți la o posibilă slujire în cadrul misiunii. Acolo erau 
potențialii lucrători cu copiii și trebuia să fac rost de ei. În anii care au urmat, am vizitat în mod 
regulat aproape treizeci de şcoli biblice din diferite zone ale Europei. Dumnezeu a binecuvântat 
multe din aceste vizite și a vorbit inimilor tinerilor și tinerelor cu privire la nevoile copiilor și i-a 
chemat în această lucrare. 

 Anual, am vizitat de mai multe ori la rând Brake Bible School din nordul Germaniei 
și Dumnezeu a chemat mulți studenți de acolo în lucrarea CEF. Unul din acei 
studenți a fost Jakob Wiebe. Era născut în Rusia și trăia acum în Germania. El a 
venit și a discutat cu mine despre posibilitatea de a lucra cu CEF. Am petrecut 
puțin timp împreună și am încredințat situația și viitorul lui Jakob, Domnului, prin 
rugăciune. 
Peste câțiva ani, Jakob a luat legătura cu mine și mi-a spus că a luat hotărârea de 
a deveni un lucrător permanent CEF. În anii următori, după ce a căzut Cortina de 
Fier, Jakob și soția lui Steffi, au devenit liderii lucrării CEF din Bulgaria și, 
consolidând lucrarea acolo, și-au extins lucrarea și în Rusia. Și totul a început cu 
acea vizită la școala biblică pe care o frecventa Jakob. 

 De asemenea, am frecventat des și școlile din Marea Britanie. În timpul unei astfel 
de vizite, am observat că studenții sunt extrem de atenți și interesați. Și după ce 
le-am vorbit, unul din ei a venit la mine spunându-mi că el crede că Dumnezeu îl 
cheamă să lucreze cu copiii în cadrul organizației CEF. 
Dumnezeu a continuat să-l conducă în această direcție și, astăzi, Henry Berry și 
soția lui, Madeline, sunt directori ai Child Evangelism Fellowship din Irlanda. În 
1964, noi încredințaserăm această slujbă lui David și Mollie McQuilken și aceștia, 
la rândul lor, în 1994 au încredințat-o mai departe lui Henry și Madeline. Și totul a 
început cu o vizită la un colegiu biblic. 

Cum este inima ta? 
Sănătatea inimii este vitală pentru bunul mers al corpului omenesc, întotdeauna am 

considerat că partea cea mai importantă (inima) a lucrării Child Evangelism Fellowship în 
Europa constă în două părți – Leadership Training Institute, cu durata de trei luni și literatura pe 
care o producem și o folosim. 
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Cu câțiva ani în urmă, președintele CEF Inc. m-a întrebat ce părere am cu privire la 
dezvoltarea viitoare a CEF în SUA și peste tot. Am răspuns imediat: „Păziți, protejați și aveți 
grijă de inima lucrării. Vegheați asupra institutului de trei luni și examinați literatura pe care o 
produceți. Ele sunt inima lucrării. Dacă ele sunt în regulă, și lucrarea va merge bine.“ 

Leadership Training Institute din Europa, cursul de trei luni fondat de noi în 1966, avea 
două funcții principale: 

 Era locul unde se pregăteau lucrătorii noștri permanenți. Am considerat necesar 
ca acest curs să aibă durata de trei luni, pentru că erau implicate foarte multe 
aspecte ale lucrării. Faptul că am acoperit atâtea aspecte diferite în cadrul 
aceluiași curs a fost de mare ajutor, întrucât fiecare aspect are legături cu celelalte 
aspecte. Întotdeauna am văzut acest institut ca un Leadership Training Institute – 
și am considerat că trei luni constituie cea mai scurtă durată posibilă pentru 
pregătirea liderilor noștri. 

 Institutul era de asemenea o modalitate importantă de a recruta lucrători 
permanenți pentru organizația CEF. Mulți din bărbații și femeile care au venit la 
cursurile noastre nu au avut planuri fixe pentru viitor. Ei veneau doar pentru că 
voiau să se pregătească în vederea lucrării cu copiii. 
În timpul celor trei luni în care frecventau cursul, ei erau familiarizați din plin cu 
lucrarea CEF și, în consecință, mulți au simțit îndemnul de a activa în cadrul 
lucrării CEF din țara din care proveneau – sau pe câmpul de misiune. 
De aceea am insistat ca acest institut să dureze trei luni. În cele trei luni, studenții 
au avut ocazia să cunoască mai bine lucrarea pe care o făceam noi și deci, ei 
puteau să se decidă mai bine care era voia lui Dumnezeu cu privire la slujba lor. 
Aceste cursuri de trei luni, deci s-au dovedit a fi niște mijloace foarte eficiente de 
recrutare a lucrătorilor – și o modalitate de care Dumnezeu S-a folosit pentru a 
aduce tot mai mulți lucrători la secerișul Lui. 

Dumnezeu dă puterea de care avem nevoie în împlinirea planului Lui 
Promisiunea de a avea putere să facem ceea ce ne-a chemat Dumnezeu să facem, este 

tot atât de sigură ca aceea de a împlini nevoia de bani sau de lucrători. Și este de asemenea 
adevărat că atunci când Dumnezeu ne cheamă la o anume lucrare, El ne dă și darurile și 
capacitatea de care avem nevoie în lucrare. 

Am experimentat acest adevăr de multe ori în lucrarea mea. De multe ori Dumnezeu m-a 
chemat la o lucrare de pionierat – să încep o lucrare sau să inițiez un proiect, și cel mai adesea 
era vorba de ceva pentru care aveam puțină pregătire sau niciun fel de pregătire, sau de ceva 
despre care nu aveam informații. Dar pentru că era chemarea Lui, El a fost credincios planului 
Lui și m-a ajutat să fac ce a vrut El să fac. Totul a fost din har și, deci, toată slava lucrului făcut I 
se cuvine Lui și nu vehiculului pe care El l-a folosit să-Și îndeplinească planul. 

 Cum ar fi putut un tânăr de nici douăzeci și trei de ani, convertit doar de câteva 
luni, cu foarte puțină experiență spirituală, fără nicio pregătire teologică, să devină 
fondatorul și liderul organizației CEF Irlanda – care avea să devină una dintre cele 
mai mari organizații CEF din lume? 
Numai pentru că Dumnezeu, Cel ce cheamă, dă, în credincioșia Lui, putere. 

 Cum ar fi putut cineva din Irlanda, fără să fi absolvit nicio școală biblică sau 
seminar să devină director regional pentru Europa al CEF și să vadă lucrarea 
crescând de la patruzeci și cinci la trei sute șaptezeci și cinci de lucrători – mai 
ales pentru că nu a avut nicio îndrumare, nici măcar niște linii generale după care 
să se orienteze? 
Numai pentru că Dumnezeu, Cel ce cheamă, dă, în credincioșia Lui, putere. 

 Cum ar fi putut cineva relativ experimentat în predicare, predare și conducere, însă 
cu puțină experiență în munca de birou și de scriere să înceapă să scrie cărți 
pentru lucrătorii cu copiii din întreaga lume?  
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 Numai pentru că Dumnezeu, Cel ce cheamă, dă, în credincioșia Lui, putere. 
Îl laud pe Dumnezeu pentru puterea pe care mi-a dat-o, ca să pot să fac tot ce am făcut 

– și toata gloria I se cuvine numai Lui. Și știu că tu, cel ce citești această carte ai putea da 
mărturii similare cu privire la cum te-a ajutat Dumnezeu să faci ceea ce El te-a chemat să faci. 

Dumnezeu este credincios poporului Lui 
Ce adevăr minunat și demn de închinare este adevărul că Dumnezeu Se angajează să 

poarte de grijă poporului Lui, să-l protejeze și să-l călăuzească. Și ce minunat este să fii unul 
din acei oameni aleși și să te poți încrede în El întotdeauna pentru credincioșia și grija Lui. 

„Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe 
care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a 
chemat din întuneric la lumina Sa minunată“ (1 Petru 2:9). 

Alții ne pot dezamăgi, însă Dumnezeu niciodată. El nu poate face asta. Dacă ar face-o, 
nu ar fi credincios. 

Am fost foarte surprinși când Dumnezeu m-a chemat în 1964 să părăsesc profesoratul 
ca să ne dedicăm lucrării de evanghelizare a copiilor sută la sută. Aveam treizeci și șase de ani, 
eram în curs de a ne cumpăra casa în rate și aveam o soție și un fiu de doisprezece ani de care 
să am grijă. Fusesem profesor timp de patrusprezece ani și ajunsesem la apogeul carierei 
mele. Aveam un salariu foarte bun care ne îngăduia să trăim confortabil și cu care finanțam și 
lucrarea pe care o făceam deja la Child Evangelism Fellowship. 

Însă Dumnezeu ne chemase și, cu multe emoții și temeri, ne-am supus. Nu primeam 
salariu de la CEF și nu ni s-a promis niciun sprijin financiar sau vreun ajutor de alt fel. Pentru 
noi, acesta era un pas prin credință. Dar am început să învățăm, într-un nou chip, că Dumnezeu 
este credincios poporului Lui și că această promisiune ne includea și pe noi. În timpul celor 
treizeci și cinci de ani care au urmat acestui pas, nu ne-a lipsit nimic, niciodată. Dumnezeu S-a 
îngrijit de noi în chip minunat și ne-a împlinit nevoile în toate felurile și din toate punctele de 
vedere. 

Ne-am vândut casa noastră din Irlanda și, de asemenea, l-am întrebat pe directorul școlii 
unde predasem timp de patrusprezece ani dacă mi-ar putea înapoia banii care fuseseră puși 
deoparte pentru viitoarea mea pensie. Aveam nevoie de toți acești bani ca să ne putem muta în 
Elveția și să ne stabilim biroul de directori ai CEF Europa acolo. Așa că am rămas efectiv fără 
nimic. Toate resursele noastre erau epuizate. 

Dar ce s-a întâmplat? În primul rând, Dumnezeul nostru credincios ne-a împlinit toate 
nevoile pe durata următorilor treizeci și cinci de ani, și, când am predat conducerea CEF 
Europa succesorilor noștri în 1993 și ne-am mutat iarăși în Irlanda, Dumnezeu ne-a dăruit în 
mod minunat o casă acolo. Într-adevăr, casa noastră de acum este, credem noi, mai bună 
decât cea pe care am vândut-o cu ani în urmă! De asemenea, El ne-a ajutat și să o mobilăm 
frumos. A fost minunat să vedem cum Dumnezeu ne-a ajutat să ne instalăm din nou într-o casă 
a noastră în Irlanda la vârsta de șaizeci și șase de ani. 

Cu adevărat, Dumnezeu Și-a demonstrat credincioșia în mod repetat nouă, ca popor al 
Lui, și sunt sigur că mulți din cei ce citesc această carte ar putea să dea o mărturie 
asemănătoare. 

Cu mai mulți ani în urmă citisem acest verset: 
„Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii 

lui cerșindu-și pâinea“ (Psalmul 37:25). 
Și am văzut adevărul acestui verset în propriile noastre vieți și în viețile altora. De ce? 

Pentru că Dumnezeu este credincios și îngrijește de poporul Lui. 

Dumnezeu este credincios promisiunilor Lui 
Probabil acesta este principalul aspect al credincioșiei lui Dumnezeu despre care citim în 

Biblie. Dumnezeu întotdeauna își ține promisiunile; ceea ce spune, El și face. Trăim într-o lume 
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în care jurămintele și promisiunile sunt încălcate. Însă Dumnezeu este diferit. El nu Și-a călcat 
nici o promisiune. 

Sunt două feluri de promisiuni în Biblie: 
 
Promisiuni generale 
Sunt multe promisiuni generale pe care le-a dat Dumnezeu în Cuvântul Lui tuturor 

credincioșilor și El Și le va ține pe toate. 
 El a promis iertarea tuturor păcatelor oricărui om care se încrede în Isus Cristos 

(Fapte 13:38). 
 El a promis viață veșnică oricui se încrede în Isus Cristos (Ioan 3:16). 
 El a promis Duhul Sfânt fiecărui credincios (Fapte 2:38). 
 El a promis prezența Sa fiecărui credincios (Matei 28:20). 

 Deci, noi, credincioșii, nu trebuie să ne rugăm sau să cerem vreunul din aceste lucruri. 
Dumnezeu deja Și-a ținut toate aceste promisiuni față de noi, copiii Lui. 

 
Promisiuni specifice 
Sunt momente când Duhul Sfânt aplică o promisiune din Cuvântul Lui în mod specific 

credincioșilor individuali și situației lor – și Dumnezeu își ține întotdeauna și aceste promisiuni. 
 Când Dumnezeu a vorbit inimilor noastre în primăvara anului 1964 spunându-mi să 

părăsesc slujba mea de profesor și să mă angajez total în lucrarea CEF am fost 
foarte neliniștiți cu privire la luarea acestei decizii. 
Cum am scris mai devreme în această carte, în timp ce ne rugam cu privire la 
acest pas, tatăl nostru spiritual, Fred Orr ne-a amintit această promisiune din 
Cuvântul lui Dumnezeu. 
„Puii de leu duc lipsă și li-i foame, dar cei ce caută pe Domnul (și aici el a strecurat 
cuvintele „familia Doherty“) nu duc lipsă de nici un bine“ (Psalmul 34:10). 
Dumnezeu ne-a vorbit prin această promisiune și a rezolvat astfel ezitarea noastră. 
Am simțit ca și cum această promisiune era îndreptată direct spre noi. Și am văzut 
cum Dumnezeu Și-a ținut acea promisiune în mod constant. 

 Când Dumnezeu a vorbit inimilor noastre mai târziu în decursul aceluiași an cu 
privire la acceptarea invitației de a deveni directori ai CEF Europa și de a părăsi 
țara noastră natală, Irlanda, pentru a merge „dincolo de râu“ în țara cea mare, 
Europa, El ne-a dat o alt promisiune specifică. El a promis în Iosua capitolul 1 
versetul 1 că noi „ne vom întoarce să stăpânim țara care este moșia noastră …“ 
Am așteptat cu nerăbdare împlinirea acelei promisiuni peste douăzeci și cinci de 
ani; și ea a fost împlinită în iunie 1993. Ne bucurăm să fim înapoi în țara noastră. 

 Mai sunt multe alte promisiuni specifice pe care noi credem că Dumnezeu ni le-a 
dat nouă personal și care nu au fost încă împlinite. Însă știu că se vor împlini! De 
ce? Pentru că Dumnezeu este credincios și își ține toate promisiunile. 

Agață-te de promisiunile pe care Dumnezeu ţi le-a dat. Fixează-ţi-le în minte. Roagă-te 
pe baza lor. Și, mai presus de toate, încrede-te în El. El își poate ține promisiunile; El își va ține 
promisiunile; El trebuie să-Și țină promisiunile. Pentru că El este credincios. 

Aplicații ale acestui mare adevăr 
Dumnezeu nu vrea doar să înțelegem și să credem acest adevăr al credincioșiei Lui. El 

vrea ca noi să-l aplicăm în viața și lucrarea noastră. 
 Dacă Dumnezeu te-a călăuzit să faci ceva sau să mergi undeva, El va îngriji de 

toate nevoile tale. 
„Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta“ (1 Tesaloniceni 5:24). 

 Încrede-te complet în Dumnezeu. El niciodată nu te va lăsa. 
„Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu, să-și încredințeze sufletele 
credinciosului Ziditor și să facă ce este bine“ (1 Petru 4:19). 
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 „Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta“ 
(Proverbe 3:5). 
Dacă vei face acest lucru, te vei bucura din ce în ce mai mult de pacea Lui; nu îți 
va mai fi teamă să pășești în necunoscut și nu te vei mai îngrijora și nici nu te vei 
mai plânge când lucrurile nu merg bine. 

 Fii sigur că fiecare promisiune pe care Dumnezeu ţi-a făcut-o va fi împlinită. 
„În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt «da»; de 
aceea și «Amin», pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu“ (2 
Corinteni 1:20). 
 „Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu Se poate tăgădui 
singur“ (2 Timotei 2:13). 

O avertizare 
Credința în suveranitatea lui Dumnezeu și credincioșia Lui nu trebuie să aibă drept 

consecință pasivitatea și sentimentul că „deoarece“ ne putem încrede în El pentru toate 
lucrurile, noi înșine nu mai trebuie să facem nimic. Credința noastră în credincioșia lui 
Dumnezeu nu trebuie să ne împiedice să facem tot ceea ce depinde de noi. 

Uneori, când auzim povestindu-se cum Dumnezeu a lucrat în mod spectaculos, noi 
suntem înclinați să negăm și chiar să lăsăm deoparte responsabilitățile care par atât de lumești 
și nespectaculoase. 

Aș vrea să ilustrez această avertizare povestindu-vă trei experiențe pe care le-am avut 
când slujeam în Polonia. Două din ele au fost spectaculoase, cealaltă deloc. Însă toate trei 
dovedesc credincioșia lui Dumnezeu!  

 Într-una din vizitele mele în Polonia, am fost invitat să vizitez o tabără de copii din nordul 
țării, aproape de Marea Baltică. Am acceptat invitația și am petrecut o zi minunată cu 
niște prieteni scumpi care organizaseră tabăra de copii. Trebuia să părăsesc tabăra la 
4:30 dimineața ca să prind trenul de 5:30 care avea să mă ia spre Berlinul de est, de 
unde aș fi luat apoi trenul spre Elveția. Legăturile erau apropiate, însă, dacă trenurile 
soseau la timp, aveam șanse să ajung conform planului. 
Apoi s-a întâmplat catastrofa! Eram de două săptămâni în Polonia și avusesem pentru 
aceste zile un geamantan mare în care aveam hainele, cărțile si materialele de predare. 
Pe lângă asta mai aveam și un diplomat de dimensiuni nu tocmai mici. În timp ce 
părăseam tabăra, mânerul geamantanului meu s-a rupt și am rămas cu el in mână. M-
am bucurat însă că prietenii mei m-au condus la gară și că am putut astfel să-mi duc 
bagajul fără mâner și să-l pun sus la bagaje. Mă descurcasem bine! Însă nu știam ce o 
să fac în continuare. Ce voi face în Berlinul de est? Cum să duc un geamantan atât de 
greu fără mâner (plus diplomatul) dintr-o stație în alta și de la un tren la altul? Părea 
imposibil și nu știam ce să fac.  
Era ora 5:30 dimineața. Trenul a părăsit gara și le-am făcut cu mâna prietenilor mei. 
Apoi, am observat că mai era un pasager in compartiment. Era o tânără care, am 
observat, mă privea stăruitor. Apoi, mi-a spus: 

 Bună, de unde sunteți? V-am recunoscut accentul în timp ce vorbeați cu prietenii 
dumneavoastră. 

Nu-mi venea să cred urechilor. Această tânără era tot din Irlanda de Nord, dintr-un orășel 
din apropiere de locul unde locuiam noi. 
Mi-a spus că este creștină și că fusese în Gdansk unde ajuta o campanie de 
evanghelizare a studenților. Era în drum spre casă și călătorise toată noaptea cu acel 
tren. 
Am vorbit împreună. Mi-a spus că i s-a întâmplat ceva neplăcut în noaptea precedentă în 
timp ce dormea. Cineva intrase în compartiment și îi furase rucsacul în care avea toate 
lucrurile. Dar mi-a spus că nu avea mare lucru – doar câteva haine care trebuiau spălate! 
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Apoi mi-a spus că va schimba trenul tot în Berlinul de est, ca mine, și că trebuia să ia 
același tren ca mine până la Berlinul de vest. 
Atunci, am început să văd soluția la problema mea. I-am explicat ce s-a întâmplat cu 
geamantanul meu și că nu puteam să-mi dau jos din tren singur geamantanul și 
diplomatul și să le car prin Berlin până la celălalt tren, unde aveam să ne despărțim. 
După aceea L-am lăudat pe Dumnezeu pentru credincioșia și pe care a avut-o pentru 
mine. Gândiți-vă numai cum le-a aranjat Dumnezeu pe toate: 

 Eram singur în tren în nordul Poloniei la 5:30 dimineața. 
 În același compartiment mai era o persoană din aceeași țară ca mine. 
 Faptul, nefericit de altfel, că i se furase bagajul, ceea ce a făcut ajutarea mea 

posibilă. 
 Faptul că persoana era creștină. 
 Faptul că a schimbat trenul în aceeași gară, spre aceeași direcție și la 

aceeași oră ca mine.  
Cum ar putea cineva să se îndoiască sau să nege adevărul că Dumnezeul nostru este 
suveran, controlând absolut fiecare circumstanță și că datorită acestui lucru „toate 
lucrurile lucrează împreună spre bine“ (Romani 8:28)? 

 Era prima mea lucrare de misiune în Polonia în 1968. Timp de două săptămâni, eu și 
colaboratorul meu, Phil Muennig, am călătorit cu microbuzul lui, Volkswagen, din oraș în 
oraș, și din biserică în biserică, invitându-i pe credincioși să-și evanghelizeze copiii și 
învățându-i cum s-o facă. 
Acum, era timpul să plec. Ne îndreptam spre Berlinul de vest, unde locuia Phil și de unde 
urma să iau avionul dis-de-dimineață spre Irlanda pentru a vorbi în aceeași zi la o 
conferință CEF. Seara târziu ne aflam încă în vestul Poloniei și am început să avem o 
problemă foarte serioasă. Nu mai aveam motorină și nu mai găseam nicio stație de 
alimentare deschisă, pentru că era prea târziu. În cele din urmă, mașina s-a oprit de tot. 
Nu mai aveam motorină! Era trecut cu mult de miezul nopții și, la o depărtare de o sută 
cincizeci de mile, era aeroportul de unde trebuia să iau avionul pentru a vorbi în aceeași 
zi la conferință în Irlanda.  
Ne-am rugat și am încredințat situația în mâna Domnului. Apoi, s-au întâmplat trei lucruri: 

 M-am îndepărtat de microbuz și am început să merg de-a lungul șoselei. Am 
auzit niște pași îndreptându-se spre mine – în întuneric. Erau trei soldați 
polonezi, și aceasta în timpul Europei comuniste! M-au oprit și, bănuiesc, m-
au întrebat cine sunt și ce fac. Neînțelegând și necunoscând poloneza le-am 
făcut semn în spate, spre microbuzul nostru fără combustibil. Au venit cu 
mine spre microbuz. Le-am arătat cu mâna spre rezervor si au înțeles. Dar nu 
aveau cum să mă ajute. 

 În acel moment (și aceasta se întâmpla la unu dimineața, pe o șosea din 
mijlocul unei păduri din vestul Poloniei) un autobuz s-a îndreptat spre noi. 
Soldații s-au postat în mijlocul drumului si au făcut semne autobuzului până 
au oprit lângă microbuz. Șoferul și toți pasagerii s-au dat jos din autobuz. 
Soldații i-au spus șoferului ce s-a întâmplat și acesta s-a dus în autobuz și a 
adus o canistră mică de vreo doi-trei litri de motorină. Soldații i-au spus să o 
golească în rezervorul microbuzului nostru și șoferul a făcut așa. Apoi, toată 
lumea s-a urcat din nou în autobuz și acesta s-a îndepărtat. Am dat mâna cu 
soldații, după care aceștia au dispărut în direcția opusă.  

 Mulțumiți ne-am întors la microbuz și ne-am continuat drumul cu puținul 
combustibil pe care-l primisem. După vreo trei sau patru mile, am ajuns la o 
benzinărie deschisă. Aceasta în mijlocul unei păduri, la ora unu dimineața, 
după ce condusesem mile întregi fără să dăm peste o benzinărie deschisă. 
Am ajuns la Berlin exact la timp ca să prind avionul și să sosesc în Irlanda 
când trebuia să vorbesc la conferință. 
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Coincidențe? Evident că nu. Dumnezeu a răspuns rugăciunilor noastre. A fost 
voia Lui și planul Lui să facă așa și El a aranjat toate lucrurile. 

o Trei soldați prietenoși, gata să dea o mână de ajutor au apărut din 
întuneric. 

o A apărut un autobuz „nu știu de unde“. N-ar fi oprit niciodată pentru 
noi – dar a oprit pentru soldați. 

o Autobuzul avea o mică rezervă de motorină care ne-a ajutat să mai 
mergem câțiva kilometri. 

o Puțin mai departe, pe același drum, am găsit o benzinărie deschisă. 
Da, Dumnezeu, credinciosul și suveranul nostru Dumnezeu lucrează adesea 
într-un mod spectaculos. 

 M-am întors în Polonia peste câteva luni. Fusese organizat un curs de pregătire a 
lucrătorilor cu copiii în Cracovia, în sudul Poloniei și eu urma să fiu liderul și învățătorul 
acelui curs. Era primul curs de acest fel pe care îl organizaserăm în această țară. M-am 
dus în Polonia singur, cu mașina personală. Știam că acest curs urma să fie ținut în 
biserica baptistă din Cracovia, însă, pe măsură ce ne apropiam de destinație, mi-am dat 
seama că nu știam unde se află biserica baptistă în acel oraș de aproape un milion de 
locuitori! 
Ce să fac? Polonia era încă în timpul comunismului și știam că nu ar fi înțelept să întreb 
unde era biserica (chiar și dacă aș fi știut limba). Așa că m-am dus în marea și renumita 
piață din centrul Cracoviei și m-am așezat la o masă din fața unui cafe-bar și am 
comandat o Coca-Cola. După ce m-am așezat, m-am rugat cerându-I Domnului ca 
organizatorul polonez al cursului (pe care îl cunoșteam foarte bine) să treacă prin fața 
cafe-barului – ca să mă întâlnesc cu el și să mă ducă la biserică. Comandasem trei 
Coca-Cola, dar nu s-a întâmplat nimic. 
Apoi, mi-am dat seama că trebuie să fac ceva și că nu avea rost să stau doar și să 
aștept să se întâmple ceva spectaculos. 
Așa că m-am dus la biroul de turism polonez și, în calitate de „turist din vest“, am cerut 
informații despre bisericile din Cracovia. Am întrebat și despre biserica baptistă! La 
început, nimeni nu a știut nimic despre ea, dar, în cele din urmă, un funcționar de acolo 
și-a adus aminte unde era și mi-a explicat ca unui „turist“ interesat cum să ajung acolo – 
unde am și ajuns exact la timp pentru a începe cursul! 
Am putut deci să predau acel curs. Dumnezeu a făcut posibil să fiu acolo. El Și-a 
demonstrat încă o dată credincioșia – dar și eu a trebuit să-mi folosesc spiritul de 
inițiativă și spiritul practic. 
Din aceste trei experiențe, am tras concluzia că Dumnezeu – Dumnezeul nostru 

credincios – lucrează în moduri diferite. Uneori, El împlinește nevoile într-un mod spectaculos. 
Adesea, probabil în majoritatea cazurilor, El face acest lucru într-un mod mai obișnuit și mai 
puțin spectaculos, prin care ne încurajează și vrea să ne facă să ne folosim capacitatea și 
spiritul de inițiativă pe care ni le-a dat El. 

O altă aplicație 
Voia lui Dumnezeu este ca noi, copiii Lui, să fim întotdeauna credincioși. 

 Dumnezeu vrea să fii credincios față de ceilalți oameni și să nu-i dezamăgești. 
 Dumnezeu vrea să fii credincios planurilor pe care le are pentru tine și să nu 

renunți la îndeplinirea lor. 
 Dumnezeu vrea să fii credincios promisiunilor pe care le faci și să te ții de aceste 

promisiuni.  
„Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul 

încredințat lui“ (1 Corinteni 4:2). 
„Un martor credincios nu minte, dar un martor mincinos spune minciuni“ (Proverbe 14:5) 
„Bine, rob bun și credincios …“ (Matei 25:21). 



50 de ani de lucrare și încă mai învăț 
Sam Doherty 

 

91 
 

Credincioșia este unul din atributele comunicabile ale lui Dumnezeu. El vrea ca noi, copiii 
Lui, să manifestăm într-o oarecare măsură această calitate în viețile noastre. Trăim într-o lume 
în care nu mai este credincioșie. Necredincioșia se întâlnește chiar și la unii creștini care, 
uneori, nu sunt credincioși lucrării la care i-a chemat Dumnezeu, alteori nu sunt credincioși față 
de ceilalți oameni sau nu sunt credincioși cuvântului pe care și-l dau și-și calcă promisiunea. 

Pentru mine, a fost un privilegiu să întâlnesc, să am părtășie și să lucrez cu alți lucrători 
cu copiii care și-au demonstrat credincioșia în viața și lucrarea lor – și de la care am învățat 
multe. Aș putea da multe exemple, însă nu am loc decât pentru unul.  

Când l-am întâlnit prima dată la Bongor (vezi pagina 174) în vara anului 1962, Kenny 
Martin era un tânăr de optsprezece ani. Mi-a spus că are pe inimă copiii și că are chemarea de 
a le prezenta Evanghelia. Deși era foarte greoi în vorbire, Kenny a început să lucreze cu copiii. 
El a absolvit primul curs European CEF Leadership Institute și apoi a început să slujească 
permanent în CEF Irlanda, timp de treizeci și trei ani – ca director local, ca ajutor al directorului 
național al CEF Irlanda și acum ca lider al programelor de educație ale CEF Irlanda și misionar. 
Într-un mod minunat, Dumnezeu i-a dat putere să-și depășească defectul în vorbire imediat 
după ce a început lucrarea. El mi-a fost și mie de mare ajutor în actuala lucrare de scriere a 
acestor cărți: 

 În toți acei ani, el i-a fost credincios lui Dumnezeu și lucrării la care l-a chemat 
Dumnezeu. 

 El a fost credincios și de mare ajutor liderilor, colaboratorilor lui, precum și copiilor 
și tinerilor pe care i-a slujit. 

 S-a ținut întotdeauna de cuvânt și te poți baza întotdeauna pe el. 
Îl laud pe Dumnezeu pentru bărbații și femeile credincioase ca și Kenny care reflectă, 

într-o anumită măsură, credincioșia lui Dumnezeu. 
 
 

Rezumat 
Nu trebuie să uiți niciodată acest mare adevăr biblic – Dumnezeu este credincios: 

 El este credincios planurilor Lui. El îți va da tot ce ai nevoie pentru a le împlini. 
 El este credincios oamenilor Lui. El nu te va lăsa niciodată. 
 El Se va ţine de orice promisiune. ÎNCREDE-TE ÎN EL. 
 Fii întotdeauna credincios. 
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Capitolul 12: Banii nu sunt o problemă 
Trebuie să avem o politică financiară 

 
În cei douăzeci și nouă de ani în care am fost director regional pentru Europa al Child 

Evangelism Fellowship, am vorbit la fiecare conferință a CEF Europa. Aceste conferințe se 
țineau odată la doi ani. Cred că cei mai mulți dintre lucrători își amintesc de mine atunci când 
am vorbit și m-am referit la subiectul banilor și al sprijinului financiar. Am început conferința cu 
propoziția: „Banii nu sunt o problemă în lucrarea lui Dumnezeu“. 

Evident, toată lumea a zâmbit și unii chiar au râs. Ei credeau că glumesc, însă eu nu 
glumeam. Eu chiar cred că „banii nu sunt o problemă în lucrarea lui Dumnezeu“ și cred că 
sprijinul financiar nu trebuie să creeze probleme sau dificultăți pentru un lucrător cu copiii 
dedicat. Însă mulți lucrători ai CEF Europa își amintesc încă ce am spus și mai râd de ceea ce 
am spus atunci: „Banii nu sunt o problemă“. 

Oricum, această propoziție a fost, evident, doar o afirmație de început (care, cu 
siguranță, a atras atenția). Deși credeam că este adevărată, am continuat, explicând că ceea ce 
am afirmat este condiționat. Cu alte cuvinte, banii și sprijinul financiar nu sunt și nu ar trebui să 
constituie o problemă în lucrarea noastră – dacă sunt îndeplinite o serie de condiții. Aceste 
condiții aș vrea să le subliniez acum. Sunt convins că dacă tu împlinești aceste condiții nu vei 
avea probleme financiare majore. 

Încrede-te în Domnul pentru împlinirea nevoilor tale 
Intenționat am inclus acest capitol chiar după capitolul despre credincioșia lui Dumnezeu. 

Dacă Dumnezeu te-a chemat sau te cheamă la o anumită lucrare sau să inițiezi un anumit 
proiect, atunci El Se angajează să-ți împlinească toate nevoile. De aceea, este absolut esențial 
să-ți ațintești privirea asupra Lui și nu asupra oamenilor. Oamenii te pot dezamăgi și părăsi. 
Însă El nu va face niciodată așa ceva. Când Dumnezeu cheamă, El și asigură toate nevoile! 

Adesea noi uităm, ignorăm sau trecem pe lângă acest principiu de bază. Este atât de 
ușor să ne punem încrederea în oameni, în biserici și în speculații promoționale. Sunt sigur că 
niciodată nu vom nega că Dumnezeu este Cel ce ne împlinește toate nevoile noastre și sunt 
sigur că suntem tari în acest adevăr. Însă uneori facem asta mai mult teoretic, iar cuvintele și 
acțiunile noastre neagă principiul credinței doar în Dumnezeu. 

Roagă-te ca Dumnezeu să-ți împlinească nevoile 
Încrederea noastră în Dumnezeu nu are și nu ar trebui să aibă drept consecință 

pasivitatea. Reversul este de asemenea adevărat. Dumnezeu Se așteaptă ca noi să ne rugăm 
pentru nevoile noastre. El ne-a poruncit să ne aducem nevoile în fața Lui prin rugăciune și să-I 
cerem să ne împlinească acele nevoi. 

„… și nu aveți, pentru că nu cereți“ (Iacov 4:2). 
Această scurtă afirmație, dacă este crezută și pusă în practică îți poate transforma viața 

și lucrarea. Un pastor din SUA i-a scris lui R. A. Torrey, autorul cărții „Puterea rugăciunii“: 
„Aceste cuvinte mi-au transformat ideile, viața și lucrarea.“ 
Unul din principalele motive, poate chiar principalul motiv, pentru care lucrarea noastră 

nu este binecuvântată cum ar trebui sau nevoile noastre financiare nu sunt împlinite, este că 
neglijăm rugăciunea și nu-I cerem lui Dumnezeu să ne împlinească nevoile. Așa ceva nu se 
face rapid, rostind o propoziție sau o cerere scurtă. Dumnezeu vrea ca noi să ne luăm timp să 
ne rugăm și să-I cerem să ne împlinească nevoile. 

În consecință, noi, lucrătorii cu copiii, trebuie să ne punem câteva întrebări-cheie: 
 Mi-am format eu disciplina de a sta liniștit dimineața în părtășie cu Dumnezeu? 
 Este rugăciunea mea de dimineață făcută în pripă sau îmi fac cu adevărat timp 

să aduc nevoile, una câte una, în fața lui Dumnezeu? 
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 Îmi aduc eu, din când în când, și în timpul zilei, dacă am timp, nevoile înaintea 
lui Dumnezeu? 

Noi trebuie să credem că Dumnezeu este suveran și că întotdeauna Își împlinește planul 
și scopurile. Însă mai trebuie să înțelegem și că El ne-a poruncit să ne rugăm și că El Se 
folosește de rugăciunile noastre pentru a-Și împlini planurile Lui. El nu ne va împlini nevoile 
doar pentru că ne rugăm. Însă, de regulă, El nu ne va împlini nevoile dacă nu ne rugăm! 
Rugăciunile noastre nu-L pot schimba pe Dumnezeu și acțiunile Lui, însă Dumnezeu le 
folosește pentru a ne schimba pe noi și acțiunile noastre. 

Guy Appere, un pastor din Geneva, Elveția, scrie: „Dumnezeu a ales să răspundă 
nevoilor noastre prin rugăciune. Rugăciunea este canalul ales de Dumnezeu pentru a revărsa 
asupra noastră binecuvântările Lui. Dumnezeu așteaptă rugăciunile noastre înainte ca să ne 
împlinească nevoile. Dumnezeu vrea ca noi să-I cerem lucruri pe care El vrea să ni le dea.“ 

Cu mai mulți ani în urmă, mi s-a cerut de către directorii organizațiilor CEF din Europa să 
scriu o broșură (pe care intenționau s-o tipărească) care să prezinte politica financiară a CEF. 

Am lucrat ceva timp la această broșură și când a fost gata, am împărțit-o în patru 
secțiuni, după cum urmează. 

 Politica financiară a CEF constă în a CREDE că Dumnezeu poate să împlinească 
și ne va împlini nevoile financiare. (Am analizat deja acest principiu în pagina 
anterioară). 

 Politica financiară a CEF constă în a-i CERE lui Dumnezeu să împlinească acele 
nevoi conform voii Lui. (Lucrul acesta îl accentuăm chiar acum.) 

 Politica financiară a CEF include și felul de a SPUNE oamenilor Lui care sunt 
acele nevoi. (Vom trata acest principiu mai târziu în acest capitol.) Însă fii atent să 
nu confunzi acest principiu. Lui Dumnezeu îi cerem bani – nu oamenilor Lui. 
Domnul J. Irvin Overholzer, fondatorul CEF Inc. descrie astfel politica noastră 
financiară: „Cere-I lui Dumnezeu și spune-le oamenilor Lui“, nu „Spune-I lui 
Dumnezeu și cere-le oamenilor Lui!“ 

 Politica financiară a CEF reclamă și faptul de a MANIFESTA apreciere față de cei 
ce au ajutat financiar lucrarea. (Vom analiza și acest lucru mai târziu în acest 
capitol.) 

Deci politica financiară a CEF constă în:  
 A Crede (Believing) 
 A Cere (Asking) 
 A Spune (Telling) 
 A Manifesta (Showing) . 

Chiar am sugerat, fără să mă gândesc prea mult ca, folosind prima literă a fiecărui 
cuvânt, titlul acestei broșuri ar putea fi „Politica financiară a CEF este B-A-T-S!“ Însă această 
sugestie nu a fost pusă în practică din motive evidente! (În limba engleză BATS ar însemna 
ciomege, lovituri de ciomege – n.tr.) 

Urmează călăuzirea lui Dumnezeu 
Unul din cele mai importante lucruri este să fii sigur că faci ceea ce vrea Dumnezeu să 

faci. 
 Nu te angaja la o lucrare permanentă dacă nu ești SIGUR că aceasta este voia lui 

Dumnezeu pentru tine. 
 Nu începe un proiect (fie el de clădire, de carte sau de altceva) dacă nu ești 

SIGUR că Dumnezeu vrea să-l începi. 
Dacă faci un pas care este în afara voii lui Dumnezeu vei avea cu siguranță probleme 

financiare. Și reversul este de asemenea adevărat. Dacă ai probleme financiare serioase în ce 
privește întreținerea lucrării sau un proiect pe care l-ai început, ai toate motivele să te întrebi 
dacă acest pas a fost după voia lui Dumnezeu. 
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Te rog, nu mă înțelege greșit. Nu spun că orice greutate financiară este un semn sigur că 
ceea ce faci este în afara voii lui Dumnezeu. Sunt momente când Dumnezeu îngăduie astfel de 
strâmtorări: 

 Pentru a ne încerca pe noi și dorința noastră de a face voia Lui. 
 Pentru a ne face să ne rugăm. 
 Pentru a ne împiedica să le vedem pe toate ca venind de la sine. 
 Pentru a ne provoca la acțiunea pe care o voi analiza mai târziu. 

În același timp însă, o criză financiară serioasă ar putea fi un semn că mergem într-o 
direcție greșită. 

Am citat deja de mai multe ori din Hudson Taylor și o voi face nou: „Lucrarea lui 
Dumnezeu, făcută în maniera lui Dumnezeu nu va fi lipsită niciodată de ajutorul lui 
Dumnezeu“. Însă aș sublinia faptul acest lucru este adevărat numai atunci când lucrarea este 
făcută „în maniera lui Dumnezeu“, așa după cum ne conduce și ne călăuzește El. 

Am văzut lucrători creștini care au făcut pași importanți, crezând că a fost voia lui 
Dumnezeu să facă așa, și, atunci când banii de care au avut nevoie nu au sosit, a trebuit să 
abandoneze ceea ce făceau, fiind totodată și descurajați. Într-o astfel de situație a trebuit să se 
întrebe dacă a fost voia lui Dumnezeu să facă acești pași sau a fost decizia lor. 

Îmi amintesc că eu am luat două decizii majore pe care le-am considerat necesare. Am 
fost foarte tensionat când le-am luat. Privind înapoi sunt sigur că au fost printre cele mai 
importante decizii pe care le-am luat vreodată și ambele implicau niște sume considerabile de 
bani. 

Totuși, le-am luat numai după multă rugăciune și după ce am căutat voia Domnului și, de 
asemenea, și sfatul colaboratorilor mei. Am vrut să fiu sigur că aceste decizii intrau în planul lui 
Dumnezeu pentru lucrarea mea. 

 Am scris deja într-un capitol anterior despre cumpărarea proprietății din Kilchzimmer 
pentru sediul CEF Europa. Eu și colaboratorii mei am fost siguri că acesta era locul ales 
de Dumnezeu. Căutam de trei ani un loc potrivit și văzusem până atunci în acest scop 
patrusprezece locuri în cinci țări. Însă, deși erau tot așa de frumoase, nu am avut 
siguranța că erau din partea lui Dumnezeu – până când am văzut Kilchzimmer. Atunci, 
Dumnezeu ne-a dat siguranța că acesta era locul. 
Am avut de asemenea și siguranța că BANII NU SUNT O PROBLEMĂ. Nu aveam niciun 
ban, însă acum era responsabilitatea lui Dumnezeu să ne dea banii de care aveam 
nevoie – și El a făcut-o. Bineînțeles, accentuez încă o dată, aceasta nu însemnă, așa 
cum vom vedea mai târziu, că noi „am stat cu mâinile în buzunare“ și nu am făcut nimic. 
Încrederea nu include responsabilitatea. Așa că banii de care am avut nevoie au venit – 
de peste tot. Prețul cu care am inițiat clădirea, precum și reconstrucția, renovarea și 
adaptarea celor cinci clădiri (care aveau în jur de șaizeci de camere) în anii care au 
urmat a ajuns să depășească un milion și jumătate de dolari americani (aproape un 
milion de lire sterline) – dar i-am primit pe toți. Nu am împrumutat niciodată bani și nici nu 
am fost datori. 
De ce? Pentru că achiziționarea și renovarea clădirilor a fost voia lui Dumnezeu și pentru 
că El a fost Acela care ne-a călăuzit. 

 În timpul celor douăzeci și nouă de ani cât am fost director al CEF Europa am călătorit 
adesea în Polonia să predau cursuri de pregătire și să ajut creștinii și micile biserici din 
acea țară, să le prezinte copiilor lor Cuvântul lui Dumnezeu. În acei ani, făceam de obicei 
câte trei sau patru călătorii pe an în Polonia. Pe atunci, această țară era controlată de 
comuniști și erau deci o mulțime de restricții în privința libertății. Evident, nu eram singur 
în această lucrarea. Mai erau și alți lucrători CEF care, de asemenea lucrau mult în 
Polonia. 
În acei primi ani ai lucrării din Polonia, atracția principală era constituită dintr-o serie de 
cursuri de pregătire pe durata de o săptămână – în Varșovia și în Sudul Polonei – la care 
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participau între o sută și două sute șaptezeci de lucrători cu copiii, întâlniri pe care 
Dumnezeu le-a binecuvântat. 
Majoritatea acestor cursuri de pregătire de o săptămână aveau loc în sudul Poloniei și, în 
plus, am planificat să inițiez și în Polonia un Leadership Training Institute de trei luni – de 
tipul celor inițiate de CEF în Elveția, SUA și alte țări. Deosebirea era că aceasta era o 
țară comunistă cu restricții impuse de acel regim. Așa că, în loc să ținem cursul de trei 
luni o dată (ca în celelalte ţări) l-am împărțit pe patru veri – însumând patrusprezece 
săptămâni de curs în loc de doisprezece. Eu și alți lucrători CEF mergeam acolo să 
predăm diferite cursuri. Peste șaptezeci de polonezi (în majoritatea lor tineri) au absolvit 
acest curs și au primit diplome în cadrul unui serviciu special la care au participat peste 
trei sute cincizeci de oameni. 
Simțeam însă că Dumnezeu îmi pusese pe inimă ca acești tineri să fie integrați într-o 
lucrare care să aibă ca scop evanghelizarea copiilor din Polonia. Dar cum era posibil 
acest lucru într-o țară comunistă? Și cum ar fi putut să fie sprijiniți acești lucrători? 
Cunoșteam un doctor în sudul Poloniei care avea legături cu autoritățile comuniste și 
care le ceruse acestora aprobarea pentru înființarea unei „Fundații creștine”. Ca printr-o 
minune, cererea i-a fost aprobată și l-am întrebat dacă ar fi posibil să inițiem și noi o 
organizație sub tutelajul fundației lui, care să se ocupe cu copiii. Această organizație care 
s-ar fi numit MED (misiune pentru evanghelizarea copiilor), ar putea în acest caz să 
înroleze lucrători polonezi dedicați lucrării de evanghelizare a băieților și fetelor. Acesta a 
primit din toată inima propunerea. 
M-am întâlnit împreună cu zece din tinerii polonezi pe care îi pregătisem timp de ani de 
zile pentru lucrarea cu copiii. Majoritatea lor erau profesori. O tânără din grup era 
asistentă managerială la un hotel. Le-am explicat situația, spunându-le că acum era 
posibil să lucreze cu copiii sub tutela unei fundații. De asemenea, le-am spus că în 
această organizație evanghelistică ar putea activa lucrători dedicați. I-am invitat apoi și i-
am provocat pe toți zece să-și lase slujbele și să devină lucrători cu copiii dedicați în 
Polonia. Le-am explicat tot ceea ce implică o astfel de decizie, că acesta ar fi un pas prin 
credință atât pentru ei, cât și pentru mine și le-am dat timp să se gândească și să se 
roage. 
Nu peste multă vreme, toți zece mi-au spus că vor să intre definitiv în lucrare și că erau 
gata, împreună cu mine, să se încreadă în Dumnezeu pentru susținerea lor. 
În timp ce mă întorceam spre casă, m-a năpădit teama. Ce făcusem? Nu există nici o 
posibilitate de susținere a acestor lucrători în Polonia. Aceasta ar trebui să vină din vest 
– și, deci, eu eram responsabil pentru „găsirea“ acestui sprijin. Însă, în același timp, am 
simțit o pace desăvârșită în inimă. Eram sigur că Dumnezeu a vrut să facem acest pas 
și, pentru că El este credincios, El ne va împlini toate nevoile. 
Exact lucrul acesta l-a și făcut. În ultimii zece ani, de când a fost făcut acest pas, 
Dumnezeu a trimis bani pentru susținerea tuturor celor zece lucrători (plus încă trei). El a 
atins inimile credincioșilor mai ales ale celor din SUA și Europa de vest și au fost 
împlinite toate nevoile. De asemenea, acum tot mai mult sprijin vine din interiorul 
Poloniei. 
Dumnezeu este cu adevărat credincios. El îți va împlini toate nevoile dacă ești în voia 
Lui și asculți de chemarea Lui.  
„Lucrarea lui Dumnezeu, făcută în maniera lui Dumnezeu nu va fi lipsită niciodată de 
ajutorul lui Dumnezeu.“ 

Fă o lucrare bună 
Este clar că creștinii sprijină, în general, o lucrare pe care ei o văd bună, o lucrare și un 

lucrător în care au încredere. De asemenea, și reversul problemei este adevărat. 
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Imaginea lucrării noastre este foarte importantă. Imaginea este mărturia vizibilă a lucrării 
tale. Este ceea ce oamenii văd și înțeleg. Dacă au îndoieli în ce privește imaginea pe care o 
văd, ei nu vor fi prea doritori să ajute lucrarea. 

Cu mulți ani în urmă, președintele CEF Inc. mi-a cerut sfatul in privința recrutării de 
lucrători și a sporirii de fonduri necesare lucrării CEF. 

„Cum credeți că putem avea mai mulți lucrători și lideri de calitate?“ a întrebat el. „Și cum 
credeți că putem spori partea financiara a lucrării noastre în CEF?“ 

Am răspuns imediat că, înainte de toate, este nevoie de rugăciune. Pe lângă aceasta 
însă, trebuie să avem și o imagine bună în fața creştinilor, și în special, în fața potențialilor 
lucrători și donatori. Daca imaginea noastră este bună, atunci vom atrage atât donatori, cât și 
lucrători. 

Acest principiu poate fi văzut clar în lucrarea CEF din Irlanda. 
Irlanda de Nord este o țară mică de doar un milion și jumătate de locuitori și, totuși, 

această mică țară a constituit un izvor bogat de lucrători pentru  Child Evangelism Fellowship și, 
în același timp, o sursă constantă de finanțare atât pentru lucrarea de aici, cât și pentru lucrarea 
din alte țări. Niciodată nu au fost probleme serioase în recrutarea lucrătorilor sau în privința 
banilor pentru lucrare. 

De ce? Cred că acest lucru se datorează în principiu faptului că imaginea pe care CEF 
Irlanda o are în fața creștinilor, a bisericilor și a pastorilor, este bună. Imaginea nu este pusă pe 
un ecran în fața privirilor creștinilor; ea este rezultatul firesc al unei „lucrări bune“. CEF Irlanda 
are reputația „de a face o lucrare bună“; și mărturia acelei lucrări atrage atât lucrători, cât și 
bani. 

Ce factori ar dăuna imaginii bune a lucrării noastre? 
 Compromisul doctrinar. Dacă ne îndepărtăm în vreun fel de la mărturisirea de 

credință și coborâm standardele noastre doctrinare, imaginea noastră va suferi. 
 Metodologia neînțeleaptă. Dacă facem presiuni de orice fel asupra copiilor, care 

să aibă ca și consecință multe „decizii“, mulți vor pune sub semnul întrebării sau 
vor pune la îndoială lucrarea noastră, iar imaginea noastră va suferi. 

 Neperseverenţa în lucrare. Dacă creștinii vor vedea că îi conducem pe copii la 
Cristos și apoi îi neglijăm, imaginea noastră va suferi. 

 Literatură și materiale vizuale de proastă calitate. Una din cele mai bune reclame 
ale CEF este calitatea literaturii și a materialelor vizuale pe care le producem. 
Dacă acea calitate va scădea, imaginea noastră va suferi. 

 Atitudinea greșită față de biserica locală. În centrul planului lui Dumnezeu pentru 
evanghelizare stă biserica locală, iar ignorarea acestui principiu este spre paguba 
noastră. Imaginea oricărei misiuni care ignoră și refuză să lucreze cu biserica 
evanghelică locală va avea de suferit. 

 Rugămintea stăruitoare pentru primirea de bani. Dacă le vom cere tot timpul 
oamenilor și bisericilor să ne ajute financiar și dacă ne vom ține mâinile tot timpul 
întinse aproape ca niște cerșetori, imaginea noastră va suferi. 

 Diviziunea și dezacordul din cadrul misiunii sau lucrării noastre. Când creștinii văd 
astfel de probleme, ei vor fi mai puțin doritori de a se implica în vreun fel. 

 Lipsa de hărnicie și de muncă susținută în lucrarea noastră. Dumnezeu vrea să 
muncim mult. Bineînțeles, nu să depășim măsura în muncă, dar nici să muncim 
prea puțin. Dacă creștinii văd pe lucrătorii cu copiii că se scoală târziu dimineața 
sau că nu ies pentru evanghelizări, ori nu evanghelizează copiii cum trebuie, 
atunci, cu siguranță, nu îi vor sprijini. 

Toate acestea sunt aspecte negative, însă trebuie să le vedem și să le înțelegem ca să 
le putem evita. 

Din punct de vedere pozitiv, țelul nostru trebuie să fie să facem o lucrare bună, de 
calitate, bazată pe principiile biblice. Vrem ca oamenii spună despre noi și despre lucrarea 
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noastră: „Acești oameni fac o lucrare bună. Ei sunt harnici, perseverenți și tot ce fac, fac de 
calitate“. 

Aceasta într-adevăr contribuie la o imagine bună și cei ce văd că imaginea noastră este 
bună, vor sprijini cu siguranță lucrarea noastră.  

De asemenea, pentru ca creștinii să te sprijine în mod personal, ei trebuie să aibă 
încredere în tine, în lucrarea ta, precum și în imaginea și mărturia pe care tu personal o 
prezinți. 

Ei trebuie să aibă încredere în: 
 Tine ca lucrător. Oamenii te văd tot timpul. Ei sunt interesați de 

 Spiritualitatea ta  
 Personalitatea ta  
 Înfățișarea ta  
 Orele tale de muncă  
 Felul în care îți petreci timpul 

 Din toate aceste lucruri, ei își fac o imagine despre tine ca persoană. Imaginea aceasta 
este hotărâtoare, căci de ea depinde încrederea sau neîncrederea lor în tine sau sprijinul 
financiar pe care, eventual, ți-l vor acorda. 

 Lucrarea pe care o faci 
 Este ea sănătoasă din punct de vedere doctrinar? 
 Sunt rezultate? 

o Sunt mântuiți copiii?  
o Continuă copiii să umble cu Domnul? 
o Încep copiii să meargă la Școala Duminicală?  

 Este lucrarea de ajutor în biserica locală? 
 Misiunea cu care lucrezi 

Creștinii sunt de regulă mai înclinați să dea unei persoane care lucrează pentru o 
misiune pe care o cunosc și cu ale cărei principii sunt de acord. 

Spune-le oamenilor ce faci 
Nu este suficient doar să faci o lucrare bună. Trebuie să le și spui creștinilor ceea ce faci. 

De multe ori, lucrarea noastră cu copiii (și învățătorii) este ținută în secret absolut față de ceilalți 
creștini. 

Este clar că oamenii vor sprijini o lucrare despre care au informații și despre care știu 
ceva. Cum să ne așteptăm ca oamenii să ne sprijine lucrarea dacă ei nu știu ce facem? 

Voi trata acest subiect al popularizării în mod mai detaliat într-o altă carte. Însă trebuie să 
înțelegi câteva principii de bază. 

 Trebuie să știi ce să faci. 
 Trebuie să trimiți scrisori conținând informații cu privire la lucrarea ta, celor care 

sunt sau ar putea fi interesați. 
 Trebuie să vorbești la întâlniri cu privire la lucrarea ta și la ceea ce faci. 
 Trebuie să-i vizitezi personal pe oameni și să le spui despre lucrarea ta. 
 Trebuie să faci scrisori de rugăciune care să ajungă la cât mai mulți oameni. 

 Trebuie să știi ce să spui. 
 Trebuie să subliniezi nevoile copiilor în conformitate cu ce spune Biblia. Oferă 

statistici. 
 Trebuie să explici ce faci pentru a le spune Evanghelia acestor copii. Oferă fapte 

concrete. 
 Trebuie să comunici rezultatele lucrării tale: 

o Copiii care s-au încrezut în Cristos. 
o Copiii care cresc din punct de vedere spiritual. 
o Învățătorii care au fost ajutați. 
o Bisericile care au fost ajutate.  
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Și nu uita să dai exemple din toate acestea. 

Spune-le oamenilor despre nevoile tale 
Sunt unele misiuni sau misionari care cred că nu trebuie să spună oamenilor lui 

Dumnezeu despre nevoile lor financiare. Ei cred că Dumnezeu le va arăta clar acestora că 
trebuie să dea și cât anume trebuie să dea – fără ca să primească nicio informație despre 
aceste nevoi. Respect această politică financiară foarte mult, cu condiția ca ea să fie practicată 
în mod constant, așa cum a fost practicată de Hudson Taylor. 

Misiunea noastră are o politică puțin diferită. Noi credem că putem spune și chiar trebuie 
să le spunem oamenilor, celor interesați de lucrarea noastră, despre nevoile pe care le avem. În 
același timp însă, credem că acest lucru trebuie să fie făcut în mod corect și că nu trebuie să ne 
rugăm de oameni să ne dea bani, nici să insistăm asupra nevoilor financiare. Este suficient să 
se spună clar, scurt și în cuvinte cât mai puține care sunt nevoile, fără însă a adopta o atitudine 
de cerșetor sau a face vreo presiune de orice fel. 

A face oamenilor cunoscute nevoile financiare ale lucrării, nu înseamnă să-ți negi 
credința. Noi credem că Dumnezeu va împlini nevoile financiare ale lucrării prin oamenii Lui, 
însă credem și că oamenii trebuie să știe care sunt aceste nevoi pentru ca, pe baza acestor 
informații, ei să poată hotărî mai bine cum trebuie să dea. Sunt creștini care nu sprijinî financiar 
misiuni despre care nu știu că au nevoie de bani.  

Pentru ei, tăcerea înseamnă lipsa nevoilor. 
Personal, cred că nevoile financiare trebuie să fie prezentate doar „la modul general“, fie 

în scrisori de rugăciune (care încep cu „Dragi prieteni“) fie în cadrul întâlnirilor. Sunt împotriva 
scrisorilor care se adresează, în mod clar pe această temă unor oameni și care cer ajutorare cu 
o anumită sumă – mai ales dacă în acea scrisoare se menționează faptul că dacă ajutorul nu va 
veni, vor fi anumite consecințe! Cred că aceasta ar fi o presiune exercitată asupra celor care 
primesc astfel de scrisori. Nu scriu din imaginație. Am văzut (și am primit) astfel de scrisori. 

Mulțumește-le celor care dau 
Poate că nu este necesar să mai spun că acest lucru este un principiu cheie al politicii 

financiare. Pare atât de natural și de normal pentru oricine, mai ales pentru un creștin, și mai 
ales pentru un lucrător creștin dedicat, să exprime mulțumiri și apreciere celor care contribuie la 
lucrare cu o oarecare sumă. 

Îmi pare rău însă să spun că acesta este un principiu pe care putini lucrători creștini par 
să-l înțeleagă și chiar și mai putini par să-l pună în practică. Găsesc că acest lucru este de 
neînțeles. Îi învățăm pe copiii noștri să spună „Mulțumesc“ și să-și manifeste aprecierea când 
primesc un dar; și totuși puţini dintre noi, lucrătorii creștini dedicați, facem așa – cel puțin, nu 
prea mulți dintre noi facem așa în mod constant. 

Chiar și mie mi s-a întâmplat lucrul acesta cu privire la câteva daruri care le-am dat; și 
știu lucrul acesta și din experiența altora. Pur și simplu nu pot să înțeleg acest lucru. Ca director 
regional pentru Europa al CEF și director al European CEF Training Institute, întotdeauna i-am 
încurajat pe viitorii lucrători să facă din exprimarea mulțumirii o prioritate. Am accentuat că, 
atunci când primesc un dar, să răspundă cât mai repede cu o scrisoare de mulțumire. Această 
scrisoare nu trebuie să fie lungă. De multe ori, câteva cuvinte sunt suficiente. 

Am încercat să practic acest principiu cât mai bine posibil și marea majoritate a 
lucrătorilor creștini pe care îi cunosc face la fel. Din nefericire, însă, sunt câțiva, putini, e 
adevărat, care fac excepții, și acestora mă adresez.  

Același principiu se aplică și în cazul în care primim orice altceva din partea altora pentru 
a ne ajuta pe noi și lucrarea noastră – fie că este vorba de ospitalitate, ajutor de orice fel sau 
cărți pentru încurajare și călăuzire în viața și lucrarea noastră. 

Iată câteva motive pentru care noi trebuie întotdeauna să ne exprimăm mulțumirea celor 
care dau: 
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 Exprimarea mulțumirii este un act de curtoazie. Este drept să ne exprimăm 
mulțumirile în acest fel; este un act de bună creștere să faci acest lucru și să nu-l 
faci este, cred eu, o proastă mărturie. 

 Exprimarea mulțumirii este biblică. Ea poate fi văzută în epistolele și în lucrarea lui 
Pavel (Romani 16:4; Filipeni 4:10; 14:19; 24:3). Și exprimarea mulțumirii a fost 
lăudată de Domnul Isus atunci când doar unul din cei zece leproși pe care i-a 
vindecat s-a întors să spună „mulțumesc“ (Luca 17:11-19). 

 Exprimarea mulțumirii este de asemenea corectă și înțeleaptă și din punct de 
vedere pragmatic. Scrierea unei scrisori de mulțumire unui donator îl încurajează 
pe acesta să mai dea – mai ales dacă scrisoarea este scrisă imediat după sosirea 
darului respectiv. Dacă nu trimiți o scrisoare de mulțumire sau dacă o amâni multă 
vreme donatorul va trage concluzia că nu a fost nevoie de sprijinul lui și probabil 
nu va mai trimite nimic. 
Odată, un pastor mi-a spus că biserica lui a sprijinit timp de câțiva ani o misionară. 
„Problema“, spunea el, „este că ea niciodată nu scrie și niciodată nu ne-a mulțumit 
pentru sprijinul nostru. Chiar și când i-am scris noi și i-am cerut să ne spună ce 
face și dacă primea banii de la noi, ea tot nu a răspuns“. „Așa că“, a spus el, „nu 
am mai sprijinit-o“. 
Eu nu îl condamn. Tu îl condamni?  
Poate acesta este un exemplu extrem. Însă fiecare lucrător dedicat trebuie să se 
întrebe: „Îmi exprim eu cu adevărat mulțumirea, cum ar trebui, celor care mă 
sprijină în lucrare?“ și dacă răspunsul este „nu“, trebuie să facem ceva în această 
privință. 

O lucrătoare experimentată CEF mi-a spus: „Secretul unui bun sprijin financiar constă în 
a scrie scrisori de mână prin care să-ți exprimi mulțumirea pentru bani și să explici cum au fost 
folosiți“. Și sunt de acord cu ea. Am văzut de multe ori că lucrătorul care își exprimă aprecierea 
față de ceea ce primește în mod regulat și cu credincioșie și îi informează pe donatori cu privire 
la mersul lucrării, se bucură de un bun sprijin, iar cel ce nu face acest lucru are probleme 
financiare frecvente. 
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Tratează-i pe toți la fel 
În epistola lui, Iacov ne spune să fim întotdeauna imparțiali în relațiile cu ceilalți și să-i 

tratăm pe toți, fie bogați sau săraci, în același fel. 
„Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Isus Cristos, Domnul slavei, căutând la 

fața omului. Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu inel de aur și cu o haină 
strălucitoare, și-i ziceți: «Tu șezi în locul acesta bun!» Si apoi ziceți săracului: «Tu stai colo în 
picioare!» Sau: «Șezi jos la picioarele mele!» Nu faceți voi oare o deosebire în voi înșivă și nu 
vă faceți voi judecători cu gânduri rele?“ (Iacov 2:1-4). 

Acesta este un avertisment la care toți trebuie să luăm seama. Știu din experiență ce 
ușor este să-i tratezi bine, să le scrii scrisori lungi, cu multe informații despre lucrare celor care 
ne sprijină lucrarea cu generozitate și, în același timp, aproape să-i ignori pe cei ce se pare că 
au puțin de dat pentru noi și pentru lucrare. 

Soția mea, Sadie, mi-a dat o lecție în această privință pe care nu o voi uita niciodată. 
La începutul lucrării Child Evangelism Fellowship în Irlanda, noi eram o organizație mică 

și energică. Nu aveam lucrători dedicați și ne desfășuram activitatea într-un mic birou din 
centrul comercial al Belfast-ului – și nu aveam aproape niciun sprijin financiar. Jumătate din 
timpul ei, Sadie și-l petrecea îngrijindu-se de acel mic birou și de mica noastră bibliotecă 
creștină. 

Într-o dimineață a venit un om în birou. Era îmbrăcat foarte simplu, dar curat. Era o 
persoană bine-cunoscută, dar excentrică, din Belfast. Mergea prin centrul orașului și mai ales 
prin fața clădirilor aglomerate de cinema, cărând planșe pe care erau lipite texte biblice și având 
o tunică pe care scria tot un verset. Majoritatea oamenilor îl ignora, însă el era întotdeauna 
credincios lucrării la care credea că Dumnezeu l-a trimis. Era evident pentru toată lumea că, 
deși era bogat din punct de vedere spiritual, în toate celelalte lucruri era sărac. 

Când a intrat în biroul nostru CEF, și-a lăsat textele biblice afară. I-a spus lui Sadie că în 
timp ce mergea pe stradă, ne-a văzut numele pe ușă. Era curios să vadă cine suntem și ce 
facem. 

Cred că mulți oameni (inclusiv eu) i-am fi răspuns acestui om într-un mod cât mai lapidar. 
Evident că nu era niciun semn că ar fi un posibil donator. Dar Sadie și-a petrecut întreaga 
dimineață cu el – arătându-i literatura noastră, carte după carte, spunându-i despre planurile 
noastre de viitor de a le prezenta Evanghelia copiilor din Irlanda și stând la o „ceașcă de ceai“ 
împreună. El și-a exprimat mulțumirea și recunoștința pentru toate informațiile și pentru părtășie 
și a plecat chiar înainte de a se închide biroul la ora prânzului. Sadie mi-a povestit seara despre 
acea vizită și apoi n-am mai povestit de acest subiect. 

Însă, în dimineața următoare, când Sadie s-a dus la birou, în cutia poștală era un plic în 
care era un bilețel de mulțumire și apreciere din partea vizitatorului din ziua precedentă și un 
CEC de … cât credeți? Dacă am transforma în bani actuali, era vorba de o sumă de 30.000 de 
lire sterline (50.000 dolari americani)!! Și el ne-a spus să folosim banii să ne completăm 
biblioteca și să extindem lucrarea noastră cu copiii (în special prin recrutarea de lucrători 
dedicați). 

Peste alte câteva luni, el ne-a mai dat un CEC de peste 30.000 de lire. Apoi, a cumpărat 
organizației CEF Irlanda primul automobil pentru a-i îngădui unuia din lucrătorii noștri dedicați 
să călătorească prin țară să facă publică lucrarea noastră. (Până atunci toți folosiserăm 
transportul în comun și bicicletele). Mai târziu, a donat organizației două case și două rulote 
pentru ca din închirierea lor să ne putem extinde lucrarea. 

Nimeni nu știuse că David Ferran era unul din cei mai bogați oameni din Belfast! Și Sadie 
evident că nu știuse de bogăția lui când și-a sacrificat atâtea ore și atâta atenție pentru el. 

Biblia spune: „Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii, prin ea au găzduit, fără să 
știe, pe îngeri“ (Evrei 13:2). 

David Ferran nu era înger; însă principiul este identic. El a fost trimis de Dumnezeu la o 
organizație mică și energică; el a fost primit bine și Dumnezeu l-a folosit într-un chip minunat 
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pentru a pune Child Evangelism Fellowship din Irlanda pe picioare și pentru a echipa 
organizația pentru marea însărcinare pe care o avea de îndeplinit în viitor. 

Fii eficient în folosirea banilor 
Este foarte important pentru ca cei care sunt dedicați unei lucrări creștine să știe să 

folosească banii într-un mod eficient, care să-L onoreze pe Dumnezeu. Acest lucru implică 
următoarele: 

 Ar trebui să avem notate într-un mod foarte ordonat, contabil, toate donațiile și 
toate cheltuielile într-un caiet special. Aceste caiete trebuie să fie o mărturie în fața 
Domnului și ar trebui să poată fi deschise în fața oricui ar vrea să le consulte. 

 Trebuie să fim atenți pe ce cheltuim banii. Trebuie să analizăm fiecare 
cumpărătură pentru a vedea dacă este necesară și pentru a nu risipi banii. 
Folosirea neînțeleaptă a banilor poate fi o problemă majoră, mai ales dacă o văd 
și alții. 

 Plătirea la timp a datoriilor. Este o mărturie proastă ca lucrătorii creștini să nu-și 
plătească sau să nu poată plăti facturile. Cum să se aștepte ca Dumnezeu să le 
binecuvânteze lucrarea dacă ei nu-și plătesc datoriile fiscale? 

 Nu ar trebui să ne angajăm, în viața și lucrarea noastră, decât la cheltuieli pe care 
știm că le putem plăti sau pe care suntem siguri că Dumnezeu le va acoperi. 
Altfel, mărturia lucrării și a misiunii noastre va suferi. 

 Trebuie să fim întotdeauna cinstiți. Nu vreau să spun că noi, ca lucrători creștini 
am putea fi în mod voit necinstiți sau că am fura în mod conștient. Însă trebuie să 
fim atenți, de exemplu, să folosim propriii noștri bani și să nu împrumutăm din alte 
conturi pe care le controlăm sau să folosim bani din alte conturi (care nu ne 
aparțin) pentru lucrarea noastră. De asemenea, trebuie să folosim banii care ne-
au fost dați pentru scopul cu care au fost donați. 

Cineva a spus că cel mai mare pericol pentru viața și lucrarea unui lucrător îl constituie 
banii de care răspunde. Dacă nu îi administrează cum trebuie, acest lucru poate să-i cauzeze 
probleme grave atât lui, cât și lucrării. 

Rezumat 
Banii nu sunt o problemă pentru lucrarea creștină! Însă acest lucru este adevărat numai 

dacă sunt îndeplinite și puse în practică câteva condiții. Pentru a evita problemele financiare, 
trebuie să facem două lucruri: 

 Trebuie să înțelegem fiecare condiție analizată în acest capitol. 
 Trebuie să ne întrebăm dacă le practicăm pe toate. 
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Capitolul 13: Parte din echipă  
Trebuie să ne vedem ca făcând parte din echipă 

 
Liceul la care am fost elev în adolescență era vestit pentru echipa lui de rugby. Îmi 

plăcea să joc rugby. În ultimii doi ani de școală, am fost membru al echipei de seniori, 
cunoscută sub numele de „The Firsts“ (Primii – n.tr.). Era o echipă bună; eram cea mai bună 
echipă școlară din țară și am câștigat consecutiv Cupa Școlilor în acei doi ani. În ultimul an am 
avut și privilegiul să fiu selectat să joc pentru echipa Northern Ireland School XV. Când am 
terminat liceul și am intrat la universitate, am continuat să joc rugby doi ani pentru echipa 
Instonians first XV – una dintre cele mai bune echipe din țară. 

Este nevoie de echipă 
Rugby-ul era un joc încântător și îmi plăcea foarte mult. În perioada în care am jucat 

rugby, am învățat importanta și valoarea muncii în echipă. Jucătorul de rugby nu joacă și nu 
îndrăznește să joace singur. El face parte dintr-o echipă, iar în echipă se joacă împreună. 
Fiecare jucător are propria sa poziție și responsabilitate. Victoria și succesul sunt posibile doar 
când toți membrii echipei își îndeplinesc rolurile individuale și când joacă împreună ca echipă. 

Când am devenit creștin și am început să-L slujesc pe Isus Cristos prin lucrarea de 
împlinire a nevoilor spirituale ale copiilor, mi-am dat seama, încă odată, că slujba creștină și 
lucrarea de misiune sunt lucrări în echipă – și că Dumnezeu binecuvântează lucrarea numai 
dacă fiecare membru al echipei își îndeplinește responsabilitatea. Unii din membrii echipelor pot 
fi văzuți de public (sau pot să chiar scrie cărți ca acestea!) însă alții, din aceeași echipă se 
mulțumesc să-și desfășoare activitatea în spatele culiselor. 

Când am fost în conducerea CEF Irlanda, politica noastră, a fost întotdeauna să facem 
echipe, să formăm comitete și să lucrăm în părtășie. 

Nevoia partenerilor de rugăciune 
Când Dumnezeu ne-a chemat să ne dedicăm în întregime lucrării, conducerea misiunii 

noastre ne-a cerut să facem „muncă de împuternicire“. Ei au spus că ar fi fatal pentru noi să ne 
dedicăm sută la sută lucrării singuri și ne-au spus să ne facem timp să ne găsim niște creștini 
care să facă parte din „echipa noastră“ – care să ne sprijine din punct vedere financiar și prin 
rugăciune. Acest lucru era ceva nou pentru și o adevărată provocare. Însă sunt foarte 
recunoscător că am făcut aceasta, pentru că prin acești membri ai echipei și datorită lor a 
binecuvântat Dumnezeu lucrarea noastră așa cum este ea acum. 

În acest capitol, aș vrea să-mi exprim recunoștința, aprecierea și mulțumirea multor 
„membri ai echipei“ pe care Dumnezeu i-a chemat în echipa noastră de slujire a copiilor. 

După ce am terminat Institutul de trei luni din SUA, directorul misiunii mi-a spus să 
călătoresc, să predic, să discut cu oameni și să-mi atrag de partea mea oameni care să mă 
susțină în rugăciune și care să fie implicați în lucrarea noastră. Am călătorit timp de șapte luni 
din loc în loc, parcurgând peste douăzeci și cinci de mile, predicând de sute de ori și dormind în 
multe, foarte multe paturi. Cel mai greu în acele luni a fost că Sadie și fiul nostru Stephen nu au 
putut să fie cu mine, pentru că Stephen începea o școală nouă și trebuiau să se întoarcă în 
Irlanda. Însă binecuvântarea lui Dumnezeu a fost cu mine și m-a adus în contact cu oameni 
minunați care au intrat în echipa noastră și au început să se roage cu noi. Alții au început să 
sprijine lucrarea din punct de vedere financiar. Mulți din acei oameni grozavi mi-au devenit buni 
prieteni și s-au rugat pentru noi timp de treizeci și cinci de ani, și mulți alții li s-au alăturat. 

Le datorăm mult tuturor atât noi înșine, cât și lucrarea noastră. Ei au jucat un rol major 
(cel mai important rol, cred eu) în lucrarea noastră cu CEF de-a lungul anilor. Dacă ei citesc 
această carte, aș vrea să le transmit mulțumirile și recunoștința noastră. 
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Mașina cea nouă 
Aș putea da multe exemple de astfel de oameni minunați care s-au implicat astfel în 

lucrarea noastră ajutând-o să crească. Însă timpul și spațiul nu-mi îngăduie să dau decât un 
exemplu! 

După ce eu și Sadie am fost puși în funcție de directori regionali europeni, a trebuit să 
facem o altă vizită de cinci luni în America pentru a raporta „membrilor echipei“ de acolo 
efectele rugăciunii lor și pentru a atrage eventual și alți membri. 

Nu aveam nicio posibilitate să călătorim în SUA și aveam nevoie de o mașină. Așa că 
într-o scrisoare de rugăciune, am menționat că avem nevoie de mijloc de transport. 

Aproape imediat am primit o scrisoare de la Bob și Betty Tansey, doi dintre partenerii 
noștri de rugăciune care locuiau în Indianapolis. În scrisoare, Bob îmi scrisese că ne vom întâlni 
la aeroportul din Indianapolis și că ne va aștepta cu o mașină pe care o vom putea folosi 
următoarele cinci luni. 

L-am lăudat pe Dumnezeu pentru acest răspuns la rugăciune și pentru felul în care a 
atins inimile acestor buni prieteni pentru a ne ajuta astfel. Și totul a mers perfect până când am 
văzut mașina! 

Am ajuns în Indianapolis a doua zi după ce am ajuns în SUA. Bob m-a întâmpinat cu un 
zâmbet și o îmbrățișare și mi-a spus că „mașina“ era afară. Mi-a cerut doar să-l duc acasă 
prima dată – înainte ca noi să o luăm și să o folosim în „lucrare“. Dar când am văzut „mașina“, 
am rămas surprins. Era o mașină excepțională, mare, scumpă, de culoare aurie, cu tapițerie din 
piele, cu tot felul de „șmecherii“ și cu toate îmbunătățirile posibile. Bob mi-a explicat că tocmai 
cumpărase aceasta mașină și că era bucuros să o folosim noi pentru următoarele cinci luni. 

M-am urcat în mașină cu multă atenție, de parcă eram vrăjit. Îmi era teamă să nu stric 
ceva! Știam că nu pot să accept oferta aceasta atât de generoasă a lui Bob. Mașina era prea 
bună, prea nouă, prea deosebită ca s-o folosesc lunile acelea – și parcă vedeam că i se va 
întâmpla ceva. Așa că i-am spus lui Bob ce simt. I-am mulțumit pentru ofertă, însă i-am spus că 
mașina era prea bună. Dar Bob a răspuns mânat de generozitate și spiritualitatea care-l 
caracterizau. 

 Sam, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să-ți dau această mașină nouă – și trebuie să-L 
ascult. 

Ce să mai fi spus? 
L-am întrebat pe Bob cu ce o să circule el în tot acest timp. El mi-a spus că nevasta lui, 

Betty, avea o mașină veche pe care o vor folosi amândoi. 
Apoi, i-am vorbit din nou. I-am sugerat să-mi lase mie mașina cea veche, iar el și Betty s-

o folosească pe cea nouă. 
Dar Bob era neclintit. 
 Nu, a spus el, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să-ți dau această mașină și trebuie să-L 

ascult. 
Ne apropiam de casa lui; nu mai era timp. Am încercat încă odată. 
 Mulțumesc, Bob, am spus eu, că ai avut bunăvoința să asculți ceea ce ți-a pus 

Domnul pe inimă. Acest lucru îmi amintește de situația lui Avraam, căci și lui i-a vorbit 
Dumnezeu și i-a poruncit să-și ofere fiul ca jertfă pe altar și Avraam L-a ascultat pe 
Dumnezeu (la fel ca tine). Dar când Dumnezeu a văzut ascultarea lui Avraam, i-a 
spus că nu trebuie să-și omoare fiul, ci să omoare în locul lui berbecul din apropiere. 
Dumnezeu a vrut să vadă ascultarea lui Avraam. Doar atât. 

Dumnezeu ți-a cerut să-mi dai această mașină nouă; și tu L-ai ascultat. Dumnezeu ți-a 
văzut ascultarea și este mulțumit. Acum cred că El vrea să-mi lași în loc de această mașină, 
mașina cea veche. 

Bob a zâmbit și a spus că pot s-o iau. Și, mulțumit, am plecat în mașina cea veche! Și nu 
am avut nicio problemă în lunile care au urmat. 
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Laudă-L pe Dumnezeu pentru partenerii de rugăciune 
Am fost foarte impresionați de dorința lui Bob și Betty de a ne ajuta și de prețul pe care 

erau pregătiți să-l plătească – pe lângă rugăciunile pe care le făceau pentru noi și pentru 
lucrarea noastră. 

Același spirit l-am regăsit și la mulți alți membri din echipă pe care mi i-a dat Dumnezeu 
și care sunt PARTENERII noștri în lucrare. 

O femeie ne-a spus: „Mă rog pentru voi când spăl vasele“. Am fost uluiți, întrebându-ne 
ce legătură era între noi și vase. Mai târziu am aflat că fotografia noastră de rugăciune era 
deasupra chiuvetei, lângă alte fotografii de acest fel, și că femeia avea obiceiul să se uite la 
fotografii și să se roage în timp ce spăla. 

O altă femeie ne-a spus că fotografia noastră era pe ușa frigiderului și că, adesea, se 
ruga pentru noi când își lua ceva din frigider. 

L-am lăudat pe Dumnezeu pentru acești luptători credincioși în rugăciune care ne 
susțineau din spate pe noi și lucrarea noastră. 

Laudă-L pe Dumnezeu pentru familiile care se roagă 
În experiența mea, am văzut că Dumnezeu nu cheamă doar persoane individuale să se 

roage pentru misionari sau pentru lucrări cum este a noastră. El pune rugăciuni de acest fel și 
pe inima unei întregi familii. 

Întotdeauna am fost primiți cu ospitalitate, de familii în călătoriile noastre. Adesea, am 
văzut că intrând în contact cu familiile și ajungând să ne cunoaștem, noi le-am încurajat de fapt 
și pe ele să devină membre în echipa noastră. Suntem recunoscători multor familii, părinți și 
copii care s-au rugat pentru noi și ale căror rugăciuni au jucat un rol vital în creșterea lucrării. 
Timpul și spațiul nu-mi îngăduie să dau decât un exemplu. 

I-am întâlnit prima dată pe Herman și Doris Bass în 1965 și, în timp, am ajuns să-i 
cunoaștem bine pe ei și cei trei copii ai lor (Pam, Stephen și Belinda) care erau destul de mici 
atunci. Ei toți au început să fie interesați de lucrarea noastră și întreaga lor familie a început să 
se roage pentru noi în mod regulat. Mai târziu, după ce copiii lor s-au căsătorit și și-au întemeiat 
propriile lor familii, ei au continuat cu toții să se roage pentru noi și chiar să ne sprijine lucrarea 
financiar. În plus, Herman și Doris ne-au vizitat pe noi și lucrarea noastră și, prin ei, am început 
o lucrare în biserica lor și în împrejurimile zonei unde trăiesc ei. 

Sunt multe familii în care atât părinții, cât și copiii s-au implicat în lucrarea noastră și îl 
lăudăm pe Dumnezeu pentru fiecare familie în parte și pentru rolul important pe care l-au avut 
în „echipa noastră“. 

Laudă-L pe Dumnezeu pentru bisericile care se roagă 
Am considerat întotdeauna foarte important să vizităm bisericile ori de câte ori era posibil 

și să împărtășim cu ele lucruri privitoare la lucrarea noastră. Suntem mulțumitori că multe 
biserici au devenit și ele membre ale echipei. Astfel, lucrarea noastră datorează mult 
rugăciunilor și sprijinului financiar al acestor biserici. 

Pentru a fi mai scurt, nu voi alege decât un exemplu. 
Odată, cu mulți ani în urmă, vorbeam în fața unui grup de prieteni de la CEF în Roanoke, 

Virginia. Un pastor din acel grup a venit și a vorbit cu mine după aceea. Mi-a spus că este 
interesat de lucrarea noastră și m-a întrebat dacă este posibil ca biserica lui să se implice în 
vreun fel în lucrare! Simțea că celor din biserica lui le-ar plăcea să investească în ceea ce 
facem noi. A aranjat pentru mine o întâlnire cu comitetul de misiune al bisericii lui și în urma 
acesteia, Shenandoah Baptist Church a început să se roage pentru noi și să ne sprijine 
financiar. 

Ei mențin tot timpul legătura cu noi – atât prin scrisori, cât și prin vizite și știm că se roagă 
pentru noi cu toată biserica cel puțin odată pe săptămână. Mai sunt și grupuri de rugăciune în 
biserică și acestea se roagă pentru noi regulat. Pastorul Dr. Robert Alderman și câțiva din 
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membrii bisericii lui ne-au vizitat pe noi la sediul organizației noastre, iar noi, la rândul nostru, le-
am vizitat biserica și am vorbit de câteva ori în fața congregației. Ei ne văd pe noi și lucrarea 
noastră ca parte a lucrării lor și noi, la rândul nostru, considerăm că este un privilegiu să fim 
parte a lucrării lor de misiune. 

Astfel de biserici și rugăciunile lor pentru noi și lucrarea noastră au jucat un rol vital în tot 
ceea ce s-a întâmplat de-a lungul atâtor ani. Și noi îl lăudăm pe Dumnezeu pentru fiecare astfel 
de biserici în parte. 

Laudă-L pe Dumnezeu pentru grupurile de rugăciune 
Suntem de asemenea recunoscători grupurilor de oameni care se roagă concret pentru 

noi și lucrarea noastră. 
De exemplu, un „grup celulă“ se întâlnește în fiecare săptămână în casa lui Dick și Gail 

Shields în Maine, New York – și se roagă pentru noi atât în comun, cât și individual. De 
asemenea, țin regulat legătura cu noi, iar noi, la rândul nostru, le trimitem noutățile și cererile de 
rugăciune. Dorința lor de a se ruga și implicarea lor a însemnat foarte mult pentru noi. 

Rugăciunea este vitală 
Când oamenii se roagă, Dumnezeu binecuvântează lucrarea la care tu și eu suntem 

angajați: 
 Multă rugăciune – multă binecuvântare 
 Puțină rugăciune – puțină binecuvântare 
 Lipsa rugăciunii – lipsa binecuvântării 

Pavel și-a dat seama de acest lucru și de aceea le cerea așa de des oamenilor, familiilor 
și bisericilor să se roage pentru el. El știa că era doar o parte dintr-o echipă mult mai mare și că 
lucrarea lui depindea în mare măsură de „membrii echipei“ care se rugau pentru el și pentru 
ceea ce face: 

 I-a rugat pe oameni ca Filimon să se roage pentru el (Filimon 22). 
 A cerut unor biserici ca biserica din Roma să se roage pentru el (Romani 15:30-

32). 

Lecția pe care am învățat-o 
Lecția pe care am învățat-o este evidentă. Nu îndrăznesc să mă angajez în lucrarea 

creștină de unul singur. Lucrarea mea nu poate progresa și nu poate fi binecuvântată decât 
dacă oamenii se roagă – individual, ca familie sau ca biserică. 

De aceea, te încurajez să-ți faci timp, înainte de a începe o anumită lucrare și chiar când 
ești implicat în ea, să găsești oameni care să se roage pentru tine și pentru ceea ce faci tu. Și 
când ai găsit astfel de oameni, spune-le să se considere ca făcând parte din echipa ta – și tine 
legătura în mod regulat cu ei. Și, mai presus de toate, trimite-le cererile tale de rugăciune.  

Rezumat 
 Consideră-te membru al echipei. 
 Fă-ți o echipă a ta. 
 Ține tot timpul legătura cu acești oameni. 
 Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru fiecare din ei în parte.  
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Capitolul 14: Profunzimea în lucrare  
Trebuie să facem tot posibilul să facem o lucrare bună 

 
În capitolul doisprezece, am scris despre importanța de a face bine ceea ce facem. Când 

oamenii văd o lucrare bine făcută, atunci ei își formează o imagine bună despre noi și lucrarea 
noastră, iar imaginea aceasta este foarte importantă. Când imaginea noastră este bună, vor fi 
atrași mai mulți lucrători și lucrarea va fi sprijinită de mai mulți oameni. 

Am vorbit despre importanța acestei imagini lucrătorilor de la CEF Europa, la o conferință 
europeană acum câțiva ani. 

Într-o seară am vorbit despre importanța unității și a unui spirit blând. În seara 
următoare, am vorbit despre creștere și viziune. Subiectul celei de-a treia seri a fost 
profunzimea și o lucrare bună. Am spus atunci că dacă în lucrarea noastră aceste lucruri vor fi 
evidente, atunci vom avea o imagine bună! 

Cred că subiectul profunzimii în lucrare este de foarte mare importanță și, de aceea, aș 
vrea să reproduc aici un fragment din ceea ce am predicat în acea a treia seară. 

„În dorința noastră de a ne extinde lucrarea și de a prezenta Evanghelia cât mai multor 
copii, este esențial să nu sacrificăm profunzimea și calitatea în lucrare. Nu vrem să fim acuzați 
de superficialitate în lucrare. Uneori am fost acuzați de o astfel de superficialitate în trecut și 
trebuie să mărturisim că, nu de puține ori acuzația a fost îndreptățită. Noi dorim ca lucrarea 
noastră să fie cu adevărat profundă.“ 

Ce vreau să spun prin profunzime? 

Profunzime în mesajul evanghelic pe care îl predicăm 
Trebuie să ne asigurăm că mesajul nostru este scriptural și nicidecum superficial. Noi 

trebuie tot timpul să ne punem patru întrebări cu privire la mesajul Evangheliei noastre: 
 Este mesajul nostru evanghelic bazat pe natura și atributele lui Dumnezeu? 
 Este mesajul nostru evanghelic bazat pe o înțelegere corectă a păcatului și 

consecințelor lui? 
 Este mesajul nostru evanghelic centrat pe persoana și lucrarea lui Isus Cristos? 
 Îi provoacă mesajul nostru pe copii la pocăință și credință?  

Copiii nemântuiți au două nevoi esențiale: 
 Trebuie să li se ierte toate păcatele, adică trebuie să fie justificați. 
 Trebuie să aibă o viață și o natură nouă. Ei trebuie să fie regenerați. 

În consecință, provocarea care se face la evanghelizarea copiilor nemântuiți are 
două aspecte:  

 Vrei să ai păcatele iertate?  
 Vrei să fii diferit și să întorci spatele păcatului?  

Mântuirea este doar prin credință, prin încrederea în Isus Cristos, însă o astfel de 
credință include întotdeauna pocăința. 

Profunzime în metodele pe care le folosim 
Sunt două întrebări esențiale pe care trebuie să le punem (mai ales cu privire la 

prezentarea lecțiilor biblice): 
 Sunt metodele mele de calitate? 
 Sunt metodele mele simple? 

Este posibil ca folosirea cuvintelor „simplu“ și „de calitate“ să ți se pară, la prima vedere, 
o contradicție. Aceste cuvinte par să se bată cap în cap. Dar nu este așa. Este adevărat că 
simplitatea înseamnă uneori superficialitate și că ceva de calitate poate fi foarte complicat. Însă 
adevărata simplitate și calitatea nu sunt dușmani. Noi putem face o lucrare, simplă și în același 
timp, de calitate. 
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De exemplu, noi am elaborat o metodă de predare a lecțiilor biblice care, credem noi, 
este în același timp simplă și de calitate. 

 Predăm un singur adevăr tuturor copiilor – adevărul central al pasajului pe care se 
bazează lecția. Apoi aplicăm acel adevăr central în două moduri: 
 Pentru a evangheliza copiii nemântuiți.  
 Pentru a-i ajuta pe copiii mântuiți să crească spiritual.  

Această metodă este simplă și necomplicată. 
 Folosind această metodă, putem să predăm bine acel adevăr și să îl aplicăm 

fiecărui copil din grup. Această metodă se bazează pe principii de predare de 
calitate și ar trebui să-l ajute pe fiecare copil să înțeleagă. 
De aceea, noi credem că această metodă este de calitate.  

De asemenea, noi mai credem că un copil care vine la noi și vrea să fie mântuit trebuie 
să fie consiliat cu grijă, și că tot cu grijă, trebuie să fie crescuți și copiii mântuiți. 

Profunzime în lucrarea pe care o exercităm 
Întrebările cheie pe care trebuie să le punem cu privire la lucrarea noastră sunt: 

 Este lucrarea mea o lucrare spirituală, desfășurată prin puterea Duhului Sfânt? 
 Este lucrarea mea o lucrare carnală desfășurată prin puterea firii? 

Lucrarea noastră, profunzimea și consecințele ei nu depind de programul nostru, de 
metodele sau materialul de care dispunem, nici de cât de talentați suntem. 

Toate acestea depind de Duhul Sfânt. Mântuirea este a Domnului. 
Ce căutăm noi în lucrarea noastră? 

 Nu doar decizii, ci ucenici. 
 Nu doar justificare, ci și regenerare. Amândouă trebuie să meargă împreună. 

Mai presus de toate, noi căutăm „roadă care rămâne“ (Ioan 15:16). Lucrarea noastră 
evanghelistică se măsoară prin aceia care mai sunt cu Domnul și după șase luni sau doi ani. 
Trebuie nu doar să numărăm noii convertiți, ci și să-i cântărim. Ar trebui să fim tot atât de 
interesați, dacă nu chiar și mai interesați de calitate și nu doar de cantitate. 

Trebuie să ne grăbim să le prezentăm copiilor Evanghelia și să-i îndemnăm să-L 
primească pe Cristos, dar, în același timp, trebuie să fim atenți să nu facem presiuni asupra 
copiilor. Și mai ales trebuie să ne rugăm ca aceștia să răspundă din inimă îndemnurilor Duhului 
Sfânt. 

Vom avea mai puține probleme în lucrarea de creștere a noilor convertiți dacă Duhul 
Sfânt Și-a făcut lucrarea în inimile copiilor. O evanghelizare incorectă sau neînțeleaptă face 
lucrarea de creștere dificilă sau chiar imposibilă. 

Rezumat 
Pentru a ne asigura că lucrarea noastră are profunzime, trebuie să ne punem trei 

întrebări esențiale: 
 Este mesajul nostru scriptural? 
 Sunt metodele noastre simple (și de calitate)? 
 Este lucrarea noastră spirituală?  

Răspunsul afirmativ la aceste întrebări este un indicator al faptului că lucrarea noastră 
are PROFUNZIME.  
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Capitolul 15: Cei ce dau – primesc  
Trebuie să ne consolidăm lucrarea misionară 

 
Titlul unui capitol următor al acestei cărți va fi „Condițiile extinderii lucrării“ și în el voi 

împărtăși ceea ce am învățat cu privire la cum să extindem o lucrare. 

Un miracol modern 
Nu exagerez când spun că dezvoltarea organizației CEF în Irlanda este un miracol 

modern. Dumnezeu a făcut ceva special în micuța Irlandă de Nord, ceva absolut unic. Să vă 
explic. 

Așa cum am explicat ceva mai devreme în carte, eu și soția mea am avut privilegiul să 
începem lucrarea CEF în Irlanda în prima parte a anului 1950 și să fim directori naționali ai 
organizației în țara noastră natală timp de patrusprezece ani. A fost o perioadă de început, o 
perioadă în care am progresat lent, însă constant. Dumnezeu a ridicat bărbați și femei dedicate, 
gata să dea totul pentru a le spune copiilor Evanghelia. De exemplu, Herbie Greer a fost primul 
nostru administrator și își petrecea multe ore pe săptămână cu munca lui, în ciuda faptului că 
era bătrân și foarte bolnav. În puținii ani în care ne-a slujit, el a dat tot ce a avut organizației 
CEF. Domnișoara Lillian Sharpies era o misionară în vârstă, pensionată, care și ea a fost 
călăuzită de Dumnezeu să-și folosească experiența pentru a ne ajuta în acele zile de început și 
a muncit mult cu noi la birou și în lucrarea de popularizare a organizației timp de câțiva ani, 
începând de la sfârșitul anului 1950. 

Am împărțit Irlanda de Nord în treisprezece regiuni (acum sunt patrusprezece), fiecare 
din ele având un comitet și un director local. De asemenea, era un birou național în care, 
bineînțeles, noi eram directori naționali. Au fost organizate peste o sută de cluburi Vestea Bună 
și multe întâlniri în aer liber în care mulți copii au auzit Evanghelia. Erau doar patru lucrători 
dedicați – doi la biroul național, unul răspundea de lucrarea de popularizare și cel de-al patrulea 
era evanghelist de copii. Restul, inclusiv noi, lucram în timpul liber ca voluntari. 

În vara lui 1964, Dumnezeu ne-a călăuzit pe mine și pe soția mea astfel încât ne-am 
dedicat total lucrării CEF. Noi intenționam să ne dedicăm cu totul funcției de directori naționali 
în Irlanda, dar cei din fruntea CEF ne-au propus să fim directori CEF în Europa. Am acceptat 
propunerea, ne-am mutat în Elveția și am început să ne ocupăm de lucrarea de la CEF Europa. 
Am încredințat conducerea CEF Irlanda asistenților noștri, David și Mollie McQuilken, ei urmând 
să fie directori naționali în Irlanda pentru următorii treizeci de ani. 

În acei treizeci de ani, lucrarea a crescut vizibil. Sub conducerea lui David și Mollie au 
fost puse noile temelii ale lucrării care s-a extins în mod minunat. 

Nu uita că vorbim aici de o ţărişoară de un milion și jumătate de locuitori. Multe orașe din 
lume au o populație mai mare decât această țară. Și totuși, în timpul acelor treizeci de ani ce au 
urmat, Dumnezeu a binecuvântat lucrarea de acolo în chip minunat, astfel încât a ajuns cea mai 
mare lucrare a CEF pe plan național din lume – bineînțeles, în proporție cu mărimea populației 
ei. Este minunat să vedem rezultatele: 

 Acum sunt aproape o sută de lucrători CEF dedicați din Irlanda de Nord. 
 Sunt peste trei sute de cluburi Vestea Bună. 
 De-a lungul verii, în țară se țin sute de cluburi de cinci zile. 
 Se țin numeroase școli (sau cluburi) biblice de vacanță – mai ales la biserici. 
 A fost cumpărat un hotel ca centru pentru tabere și, pe lângă acesta s-a construit 

și un al doilea centru. 
 Se desfășoară o intensă activitate de pregătire a lucrătorilor. 
 În fiecare an, 0.11% din copii aud Evanghelia. 
 Lucrarea este acceptată și sprijinită de majoritatea bisericilor și denominațiunilor 

evanghelice. 
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 În plus, mai este un alt factor cheie pe care îl voi sublinia mai târziu și care 
constituie tema principală a acestui capitol. 

Când David și Mollie s-au pensionat în 1994, Dumnezeu a continuat să binecuvânteze 
lucrarea sub noua conducere a lui Henry și Madelein Berry. Creșterea constantă a lucrării este 
o dovadă în plus că Dumnezeu binecuvântează lucrarea CEF. 

S-ar putea naște întrebarea – de ce lucrarea CEF din această țară a crescut așa cum a 
crescut? Sunt câteva răspunsuri la această întrebare prezentată în capitolul optsprezece. Acest 
capitol se ocupă doar de unul din ele. Cred că momentul de cotitură a avut loc la începutul 
anilor '60, cu ocazia a două evenimente majore – o vizită și o campanie de evanghelizare pe 
litoral. În acele momente, nu ne-am dat seama de importanța acestor evenimente, dar uitându-
ne înapoi în timp, putem înțelege mai bine ce s-a întâmplat și consecințele acestor evenimente. 

O vizită importantă 
Deși lucrarea noastră CEF din Irlanda începuse în 1950, nu aveam decât foarte puține 

contacte cu sediul CEF din SUA. Am învățat ce să facem citind revista CEF sau alte materiale 
ale CEF. Nimeni de la sediu nu ne vizitase sau nu verificase ce făceam și nici nu ceruse niciun 
raport. Nu cred că și-au dat seama că în Irlanda de Nord era o lucrare mare și prosperă. 

Și în 1963, am primit o vizită deosebită care avea să influențeze întreaga noastră lucrare 
viitoare. 

Domnul Raymond Florence și soția lui, Wanda, erau noii directori de misiune ai CEF Inc. 
În această funcție, ei erau și liderii lucrării de misiune în lume. Ei înșiși fuseseră misionari mulți 
ani în Burundi. Domnul Raymond avea să ne propună, un an mai târziu, să fim directori 
regionali ai CEF în Europa. 

Ei își planificaseră să viziteze aproape toate țările unde Child Evangelism Fellowship era 
implicat în lucrare, inclusiv Irlanda. Au asistat la întâlnirile în aer liber cu copiii, la cursurile de 
pregătire a învățătorilor și la întâlnirile de comitet. Ei ne-au spus că, de la numirea lor, noi am 
fost prima lucrare pe care au vizitat-o. 

Domnul Florence a descris acea vizită în Irlanda de Nord în autobiografia lui, intitulată 
„God Made My Garden Grow“. 

„După un zbor de o noapte, am ajuns în Irlanda de Nord care a constituit primul punct de 
staţionare în lungul nostru itinerar european. Această primă vizită avea să fie, într-un fel, cea 
mai memorabilă vizită. Lucrarea de acolo a avut un caracter indigen încă de la începutul ei, cu 
doisprezece ani în urmă. A fost un mod foarte încurajator de a începe călătoria noastră prin 
care aveam intenţia să verificăm ce progrese s-au făcut dincolo de ocean. În cele şase luni cât 
a durat călătoria, nu am mai avut experiență atât de plăcută. 

Sam și Sadie Doherty erau directori în Irlanda și compania lor a fost o binecuvântare, 
lăsându-ne în memorie amintiri plăcute. Am fost însoțiți de ei peste tot și nu am pierdut nimic – 
orele de copii, sesiunile de pregătire, vizitarea birourilor, audierea programelor de radio etc. 

Am fost pur și simplu uimiți de gradul de extindere al lucrării și de numărul mare de 
oameni competenți.“ 

Ultima seară în Irlanda au petrecut-o acasă la noi. Domnul Florence a alcătuit un raport 
cu privire la această vizită și a început să-mi pună multe întrebări. Se părea că toate 
răspunsurile mele au fost satisfăcătoare până când a ajuns la ultima întrebare: 

„În ce fel este implicat CEF Irlanda în lucrarea misionară în alte țări?” 
Am fost obligat să răspund: 
„În niciun fel.“ 
„Atunci câte din cele o sută cluburi Vestea Bună au conturi în bancă pentru a strânge 

bani pentru misionari CEF?“ 
Am fost din nou obligat să răspund: 
„Niciunul.“ 
„Dar ați trimis în afara țării tineri ca misionari CEF?“ 
Și a trebuit să răspund că nici nu mă gândisem la asta. 
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Nu mi-a spus prea multe, însă m-a sfătuit să mă gândesc serios la dezvoltarea laturii 
misionare în cadrul CEF Irlanda pentru a vesti Evanghelia și copiilor din alte țări. Aceasta, 
considera el, era partea slabă a lucrării noastre. 

Dumnezeu a vorbit inimilor noastre cu privire la acest lucru și ne-a convins de nevoia de 
a ne implica în misiune. M-am întâlnit cu comitetul și le-am împărtășit colegilor mei ceea ce mi-a 
spus domnul Florence și ei au fost de acord că trebuie făcut ceva în această privință. Și 
aproape imediat am făcut un prim pas. Dezvoltarea acestei laturi avea să constituie un punct de 
cotitură în lucrarea organizației CEF și unul din principalii factori ai dezvoltării ulterioare a 
lucrării. 

Primii pași 
Comitetul național împreună cu mine am crezut de cuviință să înființăm un comitet de 

misiune, în responsabilitatea căruia să intre planificarea, organizarea și inițierea unei lucrări de 
misiune în exterior a CEF Irlanda. 

Comitetul a fost format repede și includea câțiva membri ai comitetului național, pe mine 
și alți câțiva interesați de misiune. În urma întâlnirilor și a hotărârilor noastre au fost făcuți câțiva 
pași: 

 S-a hotărât crearea de conturi pentru misiune în fiecare club Vestea Bună în 
vederea sprijinirii viitorilor misionari ai CEF Irlanda. 

 S-a hotărât inițierea unui program de provocare a tinerilor irlandezi de a deveni 
misionari CEF și strângerea unor fonduri care să asigure finanțarea pregătirii lor în 
școli biblice în vederea lucrării de misiune. Primul tânăr care a mers la o școală 
biblică să se pregătească pentru a fi misionar CEF a fost Roy Harrison care, mai 
târziu, împreună cu soția lui, au devenit misionari în Franța. Apoi, au fost asistenții 
noștri în timpul celor șaisprezece ani cât am fost directori europeni ai CEF. Astăzi, 
ei sunt succesorii noștri în această funcție. 

 S-a hotărât invitarea misionarilor CEF în Irlanda pentru a lansa provocarea pentru 
câmpul de misiune – mai ales la conferințele CEF desfășurate cu ocazia Paștelor. 
Așa că Mona Sperling, Kay Belloni și Edie Ostergard (Franța), Arthur și Agnes 
Hofmann (Elveția), Henry și Minnie Eskelund (Danemarca), Christine Chester 
(Anglia) și Violet Lopes (Portugalia) au venit ani la rând și au fost folosiți de 
Dumnezeu pentru a vorbi multor inimi despre nevoile copiilor din alte țări. Fred 
Orr, tatăl meu spiritual, misionar timp de ani de zile în Brazilia, invitat în calitate de 
învățător biblic la mai multe conferințe, întotdeauna lansa o chemare pentru 
recrutare de misionari. 

 Comitetul de misiune, noi și ceilalți implicați în lucrarea CEF, am început să ne 
rugăm ca Dumnezeu să vorbească inimilor oamenilor din Irlanda și, în special, 
celor implicați în lucrarea CEF și să le pună pe inimă copiii din alte țări. Voiam să 
vedem misionari CEF din Irlanda plecând în alte țări și ne-am rugat ca acest lucru 
să se întâmple curând. 

 Am început un curs săptămânal de pregătire într-o sală a CEF care avea loc în 
fiecare marți seara pentru cei care simțeau că Dumnezeu îi călăuzește la 
dedicarea totală în lucrare (în țara natală sau peste hotare); și în jur de 
doisprezece tineri au participat în mod regulat la acest timp de două ore pe 
săptămână. 

Primii misionari 
Nici noi, nici alții nu și-au dat seama că primii lucrători irlandezi care urmau să devină 

misionari CEF eram noi înșine! 
Când domnul și doamna Florence erau în Irlanda în 1963, m-au întrebat dacă vreau să-

mi las meseria de profesor de liceu și să mă dedic cu totul lucrării CEF din Irlanda. După multă 
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rugăciune, am ajuns la convingerea că așa trebuie să facem și în vara anului 1964, am mers în 
SUA la institutul de 3 luni. 

În timpul celor trei luni cât a durat cursul, am vorbit din nou cu domnul Florence care ne-a 
întrebat dacă n-am vrea să părăsim lucrarea CEF din Irlanda pentru a fi directori ai CEF 
Europa. Peste câteva săptămâni am acceptat propunerea și am trimis vorbă celor de la CEF 
Irlanda că vom preda conducerea asistenților noștri, David și Mollie McQuilkcn și că vom părăsi 
Irlanda pentru a începe lucrarea în Europa. 

Așa că noi am făcut primii acest pas! Nu ne așteptaserăm când, cu câteva luni în urmă, 
am început să ne rugăm pentru misionarii irlandezi! 

Cineva observa că nu la multă vreme după ce Domnul Isus le-a cerut ucenicilor Lui să-L 
roage „pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui“ (Matei 9:38), chiar ei (adică 
cei pe care El i-a îndemnat să se roage) aveau să fie primii lucrători la secerișul Lui (Matei 
10:1)! 

Nu peste mult timp, am fost urmați de alții: 
 Sally Strain s-a dus să lucreze cu CEF la biroul național CEF din Franța. 
 Paul și Audrey Reid au mers la Institut în SUA pentru a se pregăti pentru lucrarea 

cu CEF din Spania. 

Extinderea 
Latura misionară a CEF Irlanda s-a extins rapid în anii care au urmat și mulți bărbați și 

femei din Irlanda de Nord și-au părăsit țara natală ca misionari pentru CEF pentru a prezenta 
Evanghelia copiilor din alte țări (în special Europa): 

 Terry Flannigan (și soția lui din Anglia, Wilma) au mers în Italia și apoi în Marea 
Britanie. 

 John și Joan Nixon, David și Margaret Adamson, Joe și Mabel Kennedy, Janice 
Dobbie (cu soțul ei scoțian, Jim), Winifred McNabb, Mabel Dobbin, Henry și 
Madeline Berry, Jennifer Evans și Pearl Morrison au mers în Republica Irlanda, o 
țară separată de Irlanda de Nord, considerată de creștinii nord irlandezi ca un 
câmp de misiune pentru că populația ei este 91,6 % romano-catolică. 

 Roy și Ruth Harisson și Jim și Valerie Archer au mers în Franța. 
 Ida Johnston a mers în Laponia, Norvegia. 
 Albert Flaherty, Des și Trudy Harris, Roy și Anne Graham, Arnold și Pamela 

Cooke, Beth Presho și Amy Watson au mers în Marea Britanie. 
 Victor și Marie Watson au mers în Europa de Est. 
 Bill și Rachel Johnston, Janice Kelly, Billy French, Isobel Metcalfe, John și Irene 

Barfoot, Tommy și Ruth Stringer și mulți alți lucrători au mers în Elveția, la sediul 
CEF Europa. 

Aceștia au fost urmați în decurs de câțiva ani de mulți alții: 
 David și Rosie Edwards, Valerie Swanston, Christine Goudy, Phil McCartney și 

Rodney Moody au mers în Republica Irlanda. 
 Yvonne Brown a mers în Norvegia. 
 Eric și Alberta Freel, Andy și Marina Burns, Roy și Ann Porter, Jeffrey și Lily Weir 

și Rhoda Gilfillan au mers în Marea Britanie și în insula Man. 
 Jennifer Haaijer (și soțul ei olandez, Chris) au mers în Ucraina. 
 Tom și Margaret Somerville, Roberta Stevenson și Linda Corry au mers în 

România. 
 Raymond Show a mers în Albania cu soția lui olandeză, Wilna.  
 Alan și Dorothy Graham au mers în Zimbabwe (după ce au slujit zece ani în 

Republica Irlanda). 
 Albert Lofthouse a mers în Danemarca. 
 Jill Gowan a mers în Germania. 
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 Gary Cousins, Sarah Morrison, Tanja Meenagh și Suzanne Jones au mers să 
lucreze la Kilchzimmer. 

La începutul acestui val de plecări în misiune ni s-a spus că misionarii CEF nu vor putea 
să fie sprijiniți financiar din Irlanda de Nord – mai ales prin sistemul „promisiunii prin credință“. 
Totuși, sprijinul a venit, iar noi suntem uimiți de cât de multe inimi a atins Dumnezeu în Irlanda 
de Nord. Și, cu cât pleacă mai mulți misionari, sprijinul se tot mărește. 

Misionarism de primă calitate 
Suntem foarte mulțumitori de toți acești oameni deosebiți, tineri (și, uneori, în vârstă) pe 

care Dumnezeu i-a chemat să-și părăsească țara natală, Irlanda de Nord, pentru a merge în 
alte țări să trăiască acolo și să le vestească Evanghelia copiilor. John și Joan Nixon, Ida 
Johnston și Tom și Margaret Somervielle ilustrează calitatea acestor misionari.  

 Când eram profesor la liceu, i-am avut ca elevi pe John și Joan Nixon, pe când 
aceștia erau adolescenți. Prin mine și prin unele întâlniri de tineret inițiate de mine, 
au ajuns ei să se cunoască, să se îndrăgostească și să se căsătorească! 
Cred că John a fost cel mai bun elev pe care l-am avut în școală! A avut mari 
succese în lumea afacerilor și, am înțeles, avea mari șanse de a deveni directorul 
uneia dintre cele mai mari companii din Irlanda de Nord. 
Dar Dumnezeu a pus pe inimile lui John și Joan copiii. Ei au venit la mine și m-au 
întrebat dacă ar fi vreo posibilitate să lucreze cu copiii. Eu le-am propus să predea 
o dată pe săptămână la un Club Vestea Bună în regiunea Belfast și ei au predat 
timp de câțiva ani. 
Nu voi uita niciodată întâlnirea dintr-o seară din timpul unei conferințe de Paște a 
CEF Irlanda, când John și Joan stăteau pe primul rând cu lacrimile curgându-le pe 
obraz și spunând că Dumnezeu le-a vorbit personal. Ei erau convinși că El îi 
cheamă în lucrarea de misiune în Irlanda pentru a le vesti copiilor Evanghelia. 
John și-a părăsit slujba lui atât de bună, și-a vândut casa și, împreună cu soția lui, 
a mers la școala biblică. 
Au mers ca misionari pionieri în orașul Cork din Republica Irlanda pentru a le 
prezenta copiilor Evanghelia și au stat acolo peste treizeci de ani. Au avut o 
misiune foarte grea și au trebuit să îndure multă împotrivire și persecuție – uneori 
chiar fizică; dar au fost perseverenți până în ziua de astăzi. 
Erau așa de puțini creștini în Cork, încât nici nu au putut să inițieze Cluburi Vestea 
Bună în case de creștini. Așa că au cumpărat a rulotă și, în fiecare săptămână, 
timp de ani de zile, John a ținut singur douăzeci de Cluburi Vestea Bună în diferite 
părți ale orașului – trăgând rulota după el din loc în loc, în fiecare după-amiază și 
seară și la sfârșit de săptămână. Aceste rulote au avut mult de suferit de-a lungul 
anilor. S-a aruncat cu pietre în ele, roțile au fost dezumflate și chiar și John a 
trebuit să sufere multe abuzuri. Însă ei au perseverat. Mulți copii care au auzit 
Evanghelia, au auzit Cuvântul lui Dumnezeu și unii din ei au fost mântuiți. 

 Cu mai mult de douăzeci de ani în urmă, predam evanghelizarea copiilor la o 
școală biblică din Scoția. După terminarea cursului o studentă din Irlanda de Nord 
a venit la mine și mi-a spus: 

 Dumnezeu m-a chemat să vestesc Evanghelia copiilor din Laponia. 
Laponia? Unde vine asta? Aproape am zâmbit când Ida Johnston mi-a spus acest 
lucru. Peste câțiva ani, Ida mi-a scris, reamintindu-mi că Dumnezeu a chemat-o în 
Laponia, „țara soarelui de la miezul nopții“ aflată în nordul îndepărtat al Norvegiei, 
dincolo de Cercul Polar de Nord, pentru a le vesti Evanghelia copiilor de acolo. 
Aceasta fusese viziunea ei în toți acești ani și acum voia să meargă acolo ca 
misionară CEF. Prin urmare, Ida a lucrat acolo în principal singură în ultimii 
cincisprezece ani, bătând drumuri înzăpezite să ajungă la comunitățile izolate din 
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nordul Scandinaviei, conducând întâlniri cu copiii și privind cum Dumnezeu 
lucrează în inimile copiilor laponi. 

 Tom Somerville era director de bancă, având cu mult peste patruzeci de ani când 
Dumnezeu l-a chemat pe el și pe soția lui, Margaret, să se dedice total lucrării de 
misiune în România. Și-a părăsit slujba atât de bine plătită, și-a vândut casa și a 
lucrat în România șapte ani. Au fost martori ai binecuvântării deosebite pe care 
Dumnezeu a revărsat-o peste această țară care fusese comunistă atâția ani. 
Astăzi, după cei șapte ani în care Tom a condus lucrarea acolo, CEF din România 
are aproape treizeci de lucrători români permanenți, un sediu mare și nou în Sibiu, 
sute de Cluburi Vestea Bună, o impresionantă lucrare prin tabere și, pe lângă 
acestea, multe sute de credincioși români sunt învățați cum să le prezinte copiilor 
Cuvântul lui Dumnezeu.  

Într-adevăr, Dumnezeu a chemat mulți oameni înzestrați și capabili din Irlanda de Nord 
pentru a prezenta Evanghelia copiilor din alte țări. 

Consecințele 
Dar, ce s-a întâmplat cu CEF în Irlanda de Nord, dacă atâția oameni importanți și capabili 

și-au părăsit câmpul de lucru din propria țară mergând în alte țări? 
Unii poate cred că acest exod a fost o catastrofă pentru țara lor natală. Însă s-a întâmplat 

exact contrariul. Pe măsură ce au plecat lucrători spre alte țări, în aceeași măsură, Dumnezeu a 
chemat lucrători permanenți în lucrarea CEF din Irlanda de Nord. Și aceștia din urmă au fost la 
fel de pregătiți și de capabili ca cei ce au plecat. 

Priviți această statistică: 
Astăzi sunt aproape o sută de lucrători CEF permanenți nord irlandezi – la o țară cu o 

populație de un milion și jumătate de locuitori (dintre care aproape cincizeci la sută sunt 
romano-catolici). Aproape jumătate din acești o sută de lucrători CEF au fost misionari CEF în 
afara granițelor. Puţin mai mult de jumătate sunt lucrători CEF dedicați în propria lor țară. 

Cu cât CEF a dat mai mult, în ceea ce privește lucrătorii, cu atât a primit mai mult. 

Partea financiară 
Misionarii CEF din Irlanda de Nord trebuie să-și „strângă“ fonduri din Irlanda de Nord 

înainte de a putea merge pe câmpul de misiune, și ei au făcut aceasta. Credincioșii din Irlanda 
de Nord au dat și ei cu generozitate pentru a sprijini proiecte speciale ale CEF în alte țări cum 
ar fi clădirea sediului din România, achiziționarea unei clădiri pentru biroul național al CEF din 
Rusia sau cumpărarea de mobilă și utilaje necesare unei tipografii pentru sediul European al 
CEF din Elveția. 

În plus, lucrătorii CEF din alte țări au venit în Irlanda de Nord pentru a se pregăti și a 
câștiga experiență în lucrare și pentru a strânge fonduri pentru lucrarea din țara lor. Deci, alți 
bani care merg din Irlanda de Nord în afară, pentru ajutorarea lucrătorilor din țări ca Mauritius, 
Olanda, Republica Irlanda, Marea Britanie, Slovacia, România, Franța, Ucraina, Macedonia, 
Rusia și Grecia. 

Dar, ce se întâmplă cu banii necesari organizației CEF din Irlanda Nord pentru sprijinirea 
lucrării din această țară și pentru susținerea lucrătorilor permanenți de aici? Oare această 
revărsare de fonduri necesare susținerii propriilor misionari, finanțării unor proiecte speciale și 
ajutorării lucrătorilor din alte țări au secat CEF de resursele lui financiare? Nu! 

CEF Irlanda de Nord este una dintre cele mai bine sprijinite filiale CEF din lume și, în 
ciuda faptului că mai mult de cincizeci la sută din banii care intră în fondul organizației CEF 
Irlanda de Nord sunt destinați lucrării CEF din alte țări, toate nevoile lucrării din țara noastră au 
fost împlinite până acum. Cei din Irlanda de Nord au putut să-și sprijine nu doar toți „lucrătorii de 
acasă“ din punct de vedere financiar, ci și construcția a două centre uriașe de conferințe și 
organizare a taberelor, în care se desfășoară majoritatea lucrărilor din timpul verii. 
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Înțelegi acum de ce inițierea laturii misionare în cadrul organizației noastre, după 
viziunea soților Florence în 1963, a adus atâtea beneficii lucrării din Irlanda de Nord și a 
constituit un punct de cotitură în lucrare? 

Un principiu biblic 
Ceea ce am subliniat eu, este o perfectă ilustrare a unui principiu biblic. Cu cât îi dăm 

mai mult lui Dumnezeu, cu atât primim mai mult de la El. Unii oameni și unele organizații văd 
numai lucrarea lor și nevoile lor (așa cum am făcut noi până în 1963) și, din această cauză, se 
lipsesc de binecuvântarea lui Dumnezeu. Ei trebuie să-și dea seama că, pe măsură ce îi ajută 
pe alții, ei înșiși vor fi ajutați și lucrarea lor se va extinde. Dacă nu vedem decât propria noastră 
lucrare și propriile noastre nevoi și vrem ca toți banii să se reverse spre acea lucrare, fără a mai 
da nicăieri, rezultatul este stagnare. Aceasta este problema Mării Moarte din Israel. În ea se 
varsă ape, dar ea nu mai curge nicăieri – și rezultatul este moartea. 

De asemenea, văd o altă ilustrare excelentă a acestui principiu în Statele Unite ale 
Americii și în bisericile ei evanghelice. Am fost mirat când am văzut cum creștinii americani și 
bisericile americane au trimis misionari în toată lumea și cum aceștia și-au dat cu generozitate 
din bărbații și femeile lor și cum au sprijinit din punct de vedere financiar câmpurile de misiune 
din multe țări. Și cred că această dorință a lor de a misiona și această generozitate au avut 
drept consecință sănătatea spirituală și creșterea multor biserici din SUA și au făcut ca această 
țară să bucure de prosperitatea de care se bucură. 

Lecțiile pe care le-am învățat 
Lecția pe care am învățat-o este evidentă și aproape că nu mai trebuie s-o repet. Cu cât 

dăm mai mult, cu atât primim mai mult. 
Când David McQuilken era director al CEF Irlanda, iar eu director al CEF Europa, el m-a 

invitat să vorbesc tuturor lucrătorilor dedicați din Irlanda. L-am întrebat dacă se supără dacă îi 
provoc să părăsească lucrarea CEF din Irlanda pentru a se alătura filialelor CEF din alte țări 
unde era mult mai multă nevoie de lucrători. „Bineînțeles că nu“, a răspuns el. „Mă voi bucura 
dacă Dumnezeu îi cheamă să meargă. Du-te și provoacă-i la acest lucru.“ Și am făcut-o! 

Vreau să-i provoc pe cei ce citesc această carte. Nu-ți fie teamă să le vestești 
Evanghelia copiilor din alte țări. Nu te îngrijora că vei pierde bani și lucrători. Îndeamnă-ți 
propria inimă și inimile colaboratorilor tăi să meargă după cum îi călăuzește Dumnezeu. Nu vei 
pierde nimic vestindu-le Evanghelia copiilor din alte țări. Nu poți să dai mai mult decât îți dă 
Dumnezeu. 

Dă – și ți se va da. 

Rezumat 
Nu-ți concentra gândirea, eforturile și banii asupra lucrării tale. „Ridică-ți ochii și privește 

holdele.“ Când vei vedea problemele lor și vei contribui la rezolvarea acestora, Dumnezeu îți va 
binecuvânta lucrarea şi-ţi va purta de grijă și în problemele tale. 
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Capitolul 16: Cel mai bine este să investești  
Trebuie să recrutăm, să pregătim și să folosim tineri pentru lucrare 

 
Cu toții dorim ca lucrarea noastră cu copiii să crească. Am împărtășit cu tine în capitolul 

anterior un motiv important al dezvoltării organizației Child Evangelism Fellowship în Irlanda – 
înfăptuirea viziunii lucrării misionare. Acest capitol se ocupă cu analiza unui al doilea motiv 
important. 

Probleme și soluții 
Voi, care căutaţi să vestiţi Cuvântul cât mai multor copii, aveţi două mari responsabilităţi: 

 Să găsiţi colaboratori care să lucreze cu voi în această lucrare. Acest lucru nu 
este întotdeauna uşor, căci, adesea, cei care ar fi nişte buni colaboratori şi 
ajutoare de nădejde sunt deja foarte ocupaţi şi atât de implicaţi în alte lucrări şi 
împovăraţi de atâtea responsabilităţi, încât nu mai pot prelua şi alte sarcini. 

 Să pregătiţi alţi oameni pentru lucrarea cu copiii. 
Una din probleme este că cei pe care cauţi să-i pregăteşti sunt adesea lucrători 
experimentaţi cu copiii, refractari de regulă la schimbări în ceea ce fac – indiferent 
cât de mult sau cât de bine încerci să-i înveţi. 

Cred că singura soluţie la ambele probleme de mai sus este implicarea tinerilor în lucrare 
– acei tineri între, să zicem, cincisprezece şi douăzeci şi cinci de ani. 

De aceea, încă de când am început această lucrare, scopul meu a fost să implic cât mai 
mulți tineri în lucrarea noastră cu copiii: 

 Să găsesc și să recrutez tineri  
 Să pregătesc tineri 
 Să folosesc tineri pentru a le transmite copiilor Cuvântul 

Această strategie poate rezolva problema găsirii lucrătorilor și a realizării unei lucrări 
eficiente de pregătire. 

 În primul rând, mulți tineri creștini, deși doresc să-L slujească pe Domnul, nu au 
posibilitatea să facă acest lucru în bisericile lor. Ei nu sunt încă implicați în alte lucrări, nu 
au încă atâtea responsabilități și au timp (și adesea și voință) să se implice în lucrarea cu 
copiii. Ei sunt un „izvor nedeschis“ pentru lucrare, un izvor, o sursă adeseori neglijată. De 
asemenea, tinerii pot vedea că lucrarea cu copiii este foarte potrivită pentru ei. Copiii îi 
vor asculta mai cu plăcere pe ei decât pe adulţi. Adulţii tind să fie mai critici faţă de copii, 
din pricina vârstei lor fragede. Însă copiii nu văd în asta o problemă. 

 Pentru că nu au fost implicați prea mult în lucrarea cu copiii, tinerii sunt foarte deschiși 
unui program de pregătire. De obicei, este mai ușor să pregătești „începători“ ca aceşti 
tineri decât oameni deja experimentaţi în această lucrare. 

Şi, în consecinţă, am văzut că pregătirea şi folosirea tinerilor în lucrarea noastră este o cheie 
cu care deschizi multe uşi. 

 Ei sunt de un real ajutor în actuala lucrare cu copiii. 
 Sunt o investiţie pentru viitor. Începând să lucreze cu copiii încă din tinereţe şi 

continuând această lucrare, ei pot deveni nişte lucrători foarte capabili. 

Bangor 1962 
Deși m-am gândit încă de la începutul lucrării mele în 1950 să pregătesc și să folosesc 

tineri, doar în 1962 am început să văd mai clar posibilitățile și potențialul unei astfel de lucrări. În 
consecință, un alt punct de cotitură al lucrării CEF Irlanda a fost anul 1962 care avea să 
influențeze întreaga activitate viitoare. 

În vara anului 1962 am fost invitați să desfășurăm o campanie de evanghelizare de șase 
săptămâni pentru copii, în aer liber, în Bangor, pe atunci cea mai importantă stațiune litorală a 
Irlandei de Nord. Am acceptat această invitație. Eu și Sadie am fost liderii acestei campanii care 
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mi-a ocupat aproape toată vacanţa de vară la care aveam dreptul ca profesor. I-am invitat și pe 
alții să vină să mă ajute și mulți au răspuns acestei chemări. Aproape toți care au venit au fost 
tineri. Așa că, în fiecare săptămână a acestei campanii am avut o echipă în jur de zece-
doisprezece tineri. Stăteam într-o casă mare care ne fusese împrumutată, mâncam împreună 
ceea ce găteau Sadie și una din lucrătoarele noastre permanente de la CEF, ne rugam și 
evanghelizam împreună. 

 În fiecare dimineață aveam rugăciune și studiu biblic cu grupuri de copii mântuiți. 
Aceste grupuri erau conduse de tineri și după aceste activități urmau jocuri 
organizate de tineri. 

 După-amiaza aveam un serviciu ținut în aer liber într-o mică arenă sau amfiteatru 
lângă mare. Aveam în jur de 200-250 de copii în fiecare după-amiază (plus părinți 
și spectatori). Duminica după-amiaza, numărul celor prezenți era de 500-600. 
Fiecare serviciu dura cel puțin o oră și jumătate sau două ore – cântări, întrebări 
din Biblie, povestiri despre misionari, lecții biblice și multe altele. Unii tineri au 
participat sub conducerea mea la aceste întâlniri. Și unii copii s-au încrezut în 
Domnul. 

 În fiecare seară aveam servicii în aer liber, pe faleză, pentru evanghelizarea 
tinerilor și adulților, timp în care tinerii cântau și prezentau mărturii personale. 

Tinerii din cele șase echipe erau foarte interesați, entuziaști, doritori și se implicau foarte 
mult în lucrare. Dumnezeu a binecuvântat cele șase săptămâni de evanghelizare într-un mod 
deosebit. El nu doar a mântuit și a binecuvântat copii, ci a lucrat și în inimile tinerilor. Mai târziu 
unii dintre ei s-au alăturat organizației CEF sau altor misiuni, ca lucrători permanenți. 

În același timp, Dumnezeu ne-a dat nouă personal o viziune clară a potențialului acestor 
tineri. A fost o viziune de care nu ne-am mai despărțit și care avea să aibă consecințe minunate 
și veșnice. 

Evident, nu am fost primii care am văzut potențialul acestor tineri din slujba lui Cristos. 
Multe alte misiuni, ca de exemplu Operation Mobilization văzuseră deja acest potențial și îl 
puseseră deja în practică. De asemenea, o serie de alte filiale ale CEF – mai ales în Ontario, 
Pennsylvania de est și California – văzuseră și ele potențialul tinerilor și îi pregăteau și-i 
foloseau ca misionari de vară. 

Irish CEF Youth Council 
Vedeam tot mai clar potențialul acestor tineri și ne-am spus: „Trebuie să continuăm acest 

lucru. Trebuie să găsim o modalitate să păstrăm acești tineri și alții ca ei – pentru a-i implica 
într-o lucrare cu copiii.“ 

Și, în perioada cât am mai fost directori naționali pentru Irlanda, am luat câteva hotărâri 
importante: 

 Am pus bazele a ceea ce noi am numit CEF Youth Council (Consiliul de tineret al 
CEF). Aceasta era o organizație de tineri în cadrul CEF, cu propriul comitet de 
tineret care organiza odată pe lună o întâlnire CEF pentru tineri și avea multe alte 
activități. În jur de o sută cincizeci de tineri participau regulat la aceste întruniri 
lunare.  

 Am inițiat un curs săptămânal de pregătire pentru acei tineri care simțeau că 
Dumnezeu îi cheamă la o slujire permanentă – și în jur de douăzeci au frecventat 
acest curs. Mai apoi, toți aceștia au devenit lucrători permanenți – aproape toți în 
cadrul organizației noastre. În cadrul acestui curs erau stimulați și cei ce erau 
interesați de misiune, așa cum am explicat în ultimul capitol. 

 Am organizat campanii de evanghelizare în aer liber în zilele de sâmbătă în 
cartierele mai mari sau în zonele rurale câte un sfârșit de săptămână, la care au 
participat și echipe de tineri. Scopul nostru a fost ca fiecare copil din aceste 
comunități să audă Evanghelia.  
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 Ne-am planificat o vacanță de o săptămână – slujire în aer liber în insula Man. Au 
fost implicați treizeci de tineri. Dimineața aveam studiu biblic, după-amiaza se 
petrecea în cadrul cluburilor de 5 zile, iar serile le petreceam în părtășie. Și 
Dumnezeu a binecuvântat această misiune specială. 

 Am invitat tinerii să vină și să ne ajute dacă vor la munca de birou – și ei au făcut 
aproape în întregime dificila și monotona muncă de expediere a scrisorilor de 
rugăciune. 
În plus, ei au înființat și, timp de ani de zile, au publicat propria lor revistă. 

Care au fost rezultatele? 
 Tot mai mulți tineri s-au implicat ca lucrători voluntari în CEF – slujindu-le copiilor 

ca învățători în Cluburi Vestea Bună, ca misionari de vară etc. Prin urmare, 
jumătate sau mai mult de jumătate din cei prezenți la conferințele CEF și 
programele de pregătire, erau tineri. Lucrul acesta a dat organizației CEF o 
imagine bună și atrăgătoare. 

 Mulți dintre acești tineri au devenit lucrători permanenți și lideri în cadrul 
organizației CEF și mulți din actualii lucrători permanenți ai CEF Irlanda provin din 
acel „Youth Council“. 

 Toți tinerii au fost ajutați și încurajați în viața lor spirituală, umblarea lor cu Domnul 
și, de asemenea, în lucrarea cu biserica lor locală. 

Un exemplu 
În timpul campaniei din Bangor, de care am vorbit puțin mai înainte, am observat un 

tânăr care a venit la toate întâlnirile. El locuia chiar în Bangor și a lucrat în echipa noastră toate 
cele șase săptămâni. Avea optsprezece ani și era extrem de timid. Când i se vorbea, roșea și 
stătea întotdeauna în spate. Numai după ce am discutat îndelung cu el l-am putut face să dea o 
mărturie scurtă într-o seară în cadrul unei întruniri în aer liber. 

 După ce campania a luat sfârșit, m-a însoțit la multe adunări de copii și apoi chiar a 
participat la ele. El a devenit unul dintre cei mai importanți lucrători din Youth Council. În cele 
din urmă, acest tânăr mi-a spus că va merge la o școală biblică să se pregătească pentru a le 
sluji copiilor. Acolo a întâlnit-o pe soția lui și, împreună au slujit Domnului ca misionari CEF în 
Italia, apoi în Marea Britanie și mai apoi în echipa de la CEF Europa.  

Acel tânăr era Terry Flannigan care, împreună cu soția lui, Wilma, sunt lucrători dedicați 
împreună cu mine în această lucrare de scriere a acestei serii de manuale pentru pregătirea 
lucrătorilor cu copiii – ca administratori și ca instructori pentru învățătorii copiilor. Dumnezeu i-a 
luat timiditatea cu ani de zile în urmă și l-a făcut, împreună cu soția lui, potrivit pentru această 
lucrare. 

Nu crezi că lucrarea cu tineretul reprezintă o bună investiție? 

Irish CEF Youth Challenge 
În anii care au urmat (sfârșitul anilor '60 și în anii '70), numărul tinerilor implicați în 

lucrarea CEF Irlanda s-a menținut la un nivel bun și multe din activitățile Youth Council au 
continuat la nivel local. 

Dar pe la mijlocul anilor '80 au avut loc niște schimbări cu privire la lucrarea cu tineretul. 
Nu s-a pierdut din vedere tineretul și potențialul tinerilor, însă erau în curs de studiere noi 
posibilități de extindere a lucrării în favoarea tinerilor, și, prin ei, în favoarea copiilor. Liderii 
organizației CEF Irlanda vedeau, de asemenea, tot mai mult, nevoia copiilor din perioada 
adolescenței. Acești „copii“ erau prea în vârstă pentru Cluburile Vestea Bună și erau „pierduți“ 
în timpul adolescenţei pentru organizaţia CEF şi pentru slujba lui Dumnezeu. 

Aşa că s-a decis extinderea lucrării CEF asupra tinerilor astfel ca să fie împlinite două 
scopuri: 

 Primul scop, la fel ca în Youth Council, a fost găsirea, recrutarea, antrenarea și 
folosirea tinerilor care să fie implicați în lucrarea CEF pentru copii. Însă s-a propus 
ca acest lucru să fie făcut pe scară mult mai mare și mai largă. 
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 Cel de-al doilea scop a fost să avem în vedere copiii care nu mai mergeau la 
Clubul Vestea Bună de-a lungul adolescenței lor, cel puțin până la integrarea într-
o biserică locală. 

Doi lucrători permanenți, David și Ruth Irvin, au fost numiți în 1987 să conducă această 
lucrare extinsă în favoarea tineretului (care a fost rebotezată Youth Challenge), și care, în 1996, 
a fost unită cu celălalt departament al lucrării de tineret de către David Crutchley. Numirea 
acestor doi lucrători permanenți a constituit un pas important înainte și, sub conducerea lor, 
lucrarea lor în favoarea tineretului a fost binecuvântată de Dumnezeu. 

Lucrarea Youth Challenge și programul ei au dovedit că sunt de o inestimabilă valoare 
lucrării CEF Irlanda și au avut un rol important în dezvoltarea organizației din ultimii ani. 

Întrebări și răspunsuri 
Pentru că acest concept de implicare a tinerilor în lucrarea cu copiii este nou pentru unii 

dintre cititori, voi formula câteva întrebări importante și voi da răspunsul la ele. 
 Care este scopul lucrării Youth Challenge? 

 Lucrarea are cinci scopuri principale: 
 Să îngrijească de copiii care sunt prea mari pentru Clubul Vestea Bună. 
 Să-i ajute pe acești adolescenți să crească spiritual (sau să-i ajute să se încreadă 

în Cristos dacă nu sunt mântuiți). 
 Să-i pregătească pe aceștia și să-i folosească pentru a le vesti Evanghelia 

copiilor. 
 Să recruteze dintre ei viitori lucrători permanenți pentru CEF și alte organizații. 
 Să vestească, prin ei, Evanghelia altor adolescenți care nu au auzit-o niciodată. 

Deși scopul nostru principal în CEF este de a lucra cu copii, iar în Youth 
Challenge de a-i ajuta și a-i sprijini pe aceia cărora le-am vestit Evanghelia când 
erau copii, sunt întotdeauna oportunități de a le vesti Evanghelia și altor 
adolescenți care nu au auzit de ea. 

 Cum este organizat Youth Challenge în Irlanda?  
Sunt două niveluri: 
 Junior Youth Challenge este pentru copii între unsprezece și cincisprezece ani. 

Cluburile Vestea Bună furnizează în mod direct aceste grupuri de adolescenți. 
Întâlnirile au loc în general odată la două săptămâni. Mai multe Cluburi Vestea 
Bună oferă copii unui club Junior Youth Challenge. 

 Senior Youth Challenge este pentru adolescenții de la șaisprezece ani în sus. 
Aceste grupuri se întâlnesc odată pe lună și adolescenții din aceste grupuri provin 
din mai multe cluburi Junior Youth Challenge,  

În consecință, lucrarea cu copiii a CEF în Irlanda este organizată pe trei nivele, fiecare 
dintre ele oferind copiilor nivelului următor:  
Clubul Vestea Bună —> Junior Youth Challenge —> Senior Youth Challenge. 
În Irlanda de Nord peste 1000 de tineri sunt implicați în prezent doar în Youth 
Challenge. Sunt trei sute cincizeci de Cluburi Vestea Bună, cincizeci de cluburi Junior 
Youth Challenge și treisprezece cluburi Senior Youth Challenge. 

 Sunt și alte activități pentru acești tineri? 
Da. Este important să le oferim tinerilor posibilități de a avea părtășie și în afara 
întâlnirilor organizate. 
 Ieșiri sâmbăta pentru practicarea unor sporturi și jocuri. 
 Conferințe la sfârșit de săptămână. 
 Tabere pentru adolescenți și pentru cei de peste douăzeci de ani. 
 Cursuri de pregătire pentru misiune pe durata verii. 
 Corul Youth Challenge. Acest lucru a fost foarte eficient în Irlanda de Nord unde s-

a format un cor de peste o sută de tineri care desfășoară o lucrare importantă.  
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Este, evident, un fapt recunoscut că tinerii atrag alți tineri și că, odată înființată o 
lucrare Youth Challenge, tot mai mulți tineri sunt atrași în ea de tinerii deja 
implicați. 

 Care sunt rezultatele lucrării Youth Challenge în Irlanda? 
 Această lucrare are multe rezultate minunate: 
 Tinerii sunt ajutați să crească spiritual. 
 Mulți tineri sunt prezenți la conferințe și la cursuri de pregătire. 
 Tinerii sunt implicați în Cluburi Vestea Bună fie ca învățători, fie ca ajutoare de 

învățători. 
 Au fost tineri care au activat ca misionari în timpul verii și care au predat în 

această perioadă la cluburi de 5 zile. 
 Tinerii slujesc în biserica locală, mai ales la Școala Duminicală. 
 Tinerii devin lucrători dedicați în țara lor sau peste hotare. 
 Aș putea da multe alte exemple de astfel de copii din Irlanda de Nord care au fost 

mântuiți pe când erau copii în Clubul Vestea Bună, au intrat apoi în Junior Youth 
Challenge şi Senior Youth Challenge şi au devenit, în cele din urmă, lucrători 
permanenţi în cadrul CEF. Astfel se formează un „cerc complet“! În acest fel ne 
creștem noi lucrătorii! 

Cred că acest capitol ți-a arătat că unul din „secretele“ cheie sau caracteristicile unei 
lucrări dinamice este recrutarea, pregătirea și folosirea tinerilor în cadrul ei. 

Aceasta este investiție. Este bine să investim astfel. Însă, ca în investirea banilor, este 
nevoie de răbdare. Rezultatele nu vin imediat. 

Polonia 
Un alt exemplu al acestui principiu poate fi văzut în Polonia. Mi-am început lucrarea în 

1968 și a continuat timp de treizeci de ani. Evident, nu a fost o lucrare permanentă. În primul 
rând, eu eram directorul CEF Europa și aveam multe alte responsabilități. În al doilea rând, 
Polonia era comunistă și ar fi fost imposibil să locuiesc și să muncesc acolo în mod permanent. 
Dar, în general, am putut face două, trei și chiar patru vizite în fiecare an, de câte una sau două 
săptămâni. 

De la început, am simțit că lucrarea mea trebuie să se concentreze pe pregătirea 
învățătorilor polonezi, pentru ca aceștia să poată, la rândul lor, să le prezinte Evanghelia copiilor 
din țara lor. 

Făcând aceste cursuri cu durata de o săptămână în fiecare an, am observat că tot mai 
mulți tineri veneau la aceste cursuri – unii chiar și de treisprezece, patrusprezece ani. Și erau 
întotdeauna mulți adolescenți de toate vârstele. Așa că am început să întrevăd posibilitatea de 
a pregăti acești tineri pentru lucrarea cu copiii. Această „lucrare cu tinerii“ s-a dezvoltat astfel 
încât, la multe dintre aceste cursuri de pregătire, aproape toți cei prezenți erau tineri. Și tinerii 
au atras alți tineri. 

În consecință, peste ani și ani, am fost martorii unor rezultate minunate: 
 Tinerii creștini polonezi au crescut spiritual și au ajuns să cunoască doctrinele 

Cuvântului lui Dumnezeu. La fiecare curs de pregătire aveam studii biblice serioase la 
care tinerii participau cu maximum de interes și concentrare. 

 Tinerii creștini polonezi s-au implicat în lucrarea cu copiii: 
 Predând în cadrul Cluburilor Vestea Bună. 
 Ținând întâlniri în aer liber pentru copii. 
 Predând la Școala Duminicală. 

 Tinerii creștini polonezi au devenit lucrători creștini permanenți 
Dumnezeu a binecuvântat lucrarea aceasta în mod deosebit si a arătat valoarea și 

importanța de a investi în tineri. 
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Un ultim gând 
Este evident că, dacă muncim cu tinerii, trebuie să-i abordăm pe aceștia într-un mod 

deosebit. Nu cred că este necesar să lăsăm la o parte înțelepciunea sau să devenim clovni. Am 
observat că tinerii manifestă interes și se implică dacă sunt îndeplinite niște condiții: 

 Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie prezentat într-un mod inteligibil și relevant. CEF 
Irlanda a realizat (pentru lucrătorii CEF si liderii celor de la Junior Youth Challenge) 
mai multe serii de lecții biblice cu imagini și lecții biblice doctrinare, destinate în 
special tinerilor. 

 Persoana care îi conduce și îi învață pe acești tineri trebuie să fie răbdătoare cu ei, 
să-i înțeleagă (în special când au slăbiciuni și probleme) și nu ar trebui să-i judece cu 
asprime. 

 Ei trebuie să fie cu adevărat provocați și încurajați să se implice într-o lucrare. De 
multe ori, noi îi subapreciem pe tineri și capacitățile lor și, în consecință, îi pierdem. 

 Ei trebuie să știe cât de mult sunt apreciați și iubiți de liderii lor. 
Unul dintre cele mai frumoase complimente pe care le-am primit vreodată a fost când un 

grup numeros de adolescenți și tineri polonezi, mi-au oferit la sfârșitul cursului un tricou 
inscripționat de ei înșiși. Pe față era scris “I love teenagers“ („Eu îi iubesc pe adolescenți“), iar 
pe spate “Teenagers love me“ („Adolescenții mă iubesc“). 

Ce încurajare a fost acest lucru pentru mine! 

Rezumat 
Dacă vrei ca lucrarea ta să crească, trebuie să investești în tineri: 

 Să-i recrutezi 
 Să-i pregătești 
 Să-i folosești 

Acest lucru îți va întări lucrarea din prezent și va fi o bună investiție pentru viitor. 
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Capitolul 17: Nevoia de pionieri  
Trebuie să înaintăm în necunoscut 

 
Încă din copilărie am fost fascinat de relatările expansiunii înspre vest a coloniștilor din 

Statele Unite la începutul existenței acestui stat. Cred că atunci am auzit pentru prima dată 
cuvântul „pionier“. Aceștia erau oameni curajoși care au mers de multe ori cu familiile lor în 
zone în care nu a mai călcat până atunci nici un colonist. Viețile lor erau marcate de pericol, 
frământare și teamă de necunoscut. 

Ce înseamnă un pionier? 
Pionierul este omul care pășește în necunoscut; cineva care nu știe ce se va întâmpla; 

cineva care de multe ori, nu este sigur de unde o să primească ceea ce are nevoie. Însă viața 
unui pionier este provocantă și captivantă – și plină de satisfacții. Deși poate părea ciudat, este 
satisfăcător să mergi undeva unde nu a mai fost nimeni și să faci ceva ce nu a mai făcut nimeni. 

După ce am devenit creștin la vârsta de douăzeci și doi de ani și după ce am intrat în 
slujirea creștină, am început să văd cuvântul „pionier“ și conceptul de „pionierat“ într-o nouă 
lumină; și m-am pomenit implicat într-o „lucrare de pionierat“. Era ceva care avea să dureze, 
într-un fel sau altul, cincizeci de ani de atunci încolo. 

Dumnezeu îi cheamă pe unii slujitori ai Lui la o lucrare consacrată, să preia o lucrare 
care a fost inițiată de altcineva. Într-o astfel de lucrare, în general, este un sentiment de 
siguranță când cineva se acomodează cu colaboratorii lui, care deja sunt de atâta timp în 
lucrare sau când se implică într-o slujire inițiată și extinsă de alții. 

Însă Dumnezeu îi cheamă pe alți slujitori de-ai Lui să fie pionieri – să înceapă o lucrare, 
un proiect sau o slujire nouă. Pionierul în slujba lui Dumnezeu nu știe ce se va întâmpla, nu știe 
de unde îi vor veni resursele sau colaboratorii. Nici măcar nu știe dacă următorul pas în 
necunoscut va fi un succes. Tot ce știe este că Dumnezeu l-a chemat să iasă și să meargă 
înainte – și el se supune, chiar dacă mai are temeri. În același timp, pionierul se simte captivat 
și este entuziasmat. Este un sentiment deosebit de satisfacție în a începe ceva singur și în a 
vedea acel ceva crescând practic din nimic. (Evident, persoana chemată în cadrul unei lucrări 
inițiate de alții are și ea posibilitatea de a face muncă de pionierat, căutând să dezvolte noi 
aspecte ale slujbei la care a fost chemat.) 

Calitățile unui pionier 
Ce calități întrunește un bun pionier în slujba lui Dumnezeu? Uneori, el este cea mai 

nepotrivită persoană pe care ți-ai putea-o imagina – timid, introvertit, plin de frământări și 
temeri. Dar când Dumnezeu cheamă, El îi și dă, celui pe care îl cheamă, dorință și putere de a 
„ieși“ și a merge înainte. 

Domnul J. Irvin Overholzer era un pastor de vârstă mijlocie din California, având o familie 
numeroasă. Era timid, rezervat, nicidecum un predicator talentat. Dar Dumnezeu l-a chemat la 
lucrarea de amploare mondială de evanghelizare a copiilor. Dumnezeu l-a chemat să fie pionier 
– și el s-a supus. A ieșit din slujba pastorală și a început, prin credință, o lucrare care avea să 
ajungă, în cele din urmă, până la marginea pământului și avea să implice multe mii de 
evangheliști de copii. El a fost fondatorul organizației Child Evangelism Fellowship, misiunea cu 
care am lucrat eu și soția mea în ultimii treizeci de ani și, prin lucrarea acestei misiuni, multe 
milioane de copii din lume au auzit Evanghelia. Și totul a început, omenește vorbind, cu 
lucrarea de pionierat a unui păstor de vârstă mijlocie, nebăgat în seamă. 

În general, un pionier trebuie să aibă patru calități: 
 Trebuie să fie un om cu VIZIUNE 

El vede ce alții nu văd sau nu vor să vadă. El visează visuri pe care alții nu le pot 
înțelege. El vede posibilități și rezultate, în timp ce alții văd probleme și dificultăți. 

 Trebuie să fie un om HARNIC 
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Pionieratul nu a fost ușor la începutul existenței Statelor Unite ale Americii. A fost 
nevoie de „sânge, sudoare și lacrimi“. Pionierii au trebuit să îndure greutăți de 
nedescris. Boala și moartea îi pândea mereu. Singurătatea era o realitate 
omniprezentă. Au fost necesare multe săptămâni, multe luni și mulți ani de muncă 
grea să fie curățați copacii, să se construiască locuințe și să fie pregătit pământul 
pentru recoltă. 
Așa este și în slujba lui Dumnezeu. Pionierul trebuie să fie pregătit să îndure 
greutăți și separare de prieteni, uneori chiar și de familie. Trebuie să fie pregătit să 
sufere dacă este necesar, și să poată să suporte critica. Aceasta din urmă este 
probabil cea mai dificilă dintre toate, mai ales când ea vine din partea colegilor 
creștini și a colaboratorilor lui care nu văd sau nu înțeleg viziunea pionierului. Nu 
este deloc simplu să fii pionier. 

 Trebuie să fie un om al RUGĂCIUNII 
Pentru că a fost chemat să facă ceva atât de dificil și atât de imposibil, el trebuie 
să apeleze la resurse pe care nu le posedă. Trebuie să depindă de Altcineva; 
trebuie să depindă de Dumnezeu. De aceea, trebuie să-și petreacă mult timp 
căutând ajutorul și călăuzirea lui Dumnezeu pentru ceea ce face și să se roage 
pentru resursele de care are nevoie. Fără rugăciune el va fi înfrânt și zdrobit. 

 Trebuie să fie un om al CREDINŢEI 
Este o credință care privește imposibilul și strigă „se va face“. Chiar și când zilele 
sunt negre, iar critica și împotrivirea sunt la culme, omul credinței își poate ridica 
ochii la Dumnezeu spunând: „Doamne, tu m-ai chemat să fac aceasta; și cred că 
Tu mă vei ajuta și îmi vei da sănătate și resurse pentru a împlini ceea ce m-ai 
chemat să fac“. 

Chemarea lui Dumnezeu la pionierat 
Dumnezeu m-a chemat la lucrarea de pionierat la câteva luni după ce m-am încrezut în 

Cristos. Eram cea mai nepotrivită persoană pentru a fi un pionier: 
 Aveam douăzeci și doi de ani. 
 Știam foarte puține despre Biblie. 
 Nu aveam nicio școală biblică. 
 Nu eram pregătit pentru lucrarea cu copiii la care mă chemase Dumnezeu. 
 Nu aveam pe nimeni să mă direcționeze sau să mă ajute (numai de la o distanta 

foarte mare). 
Scriu acestea doar să te ajut, dragul meu cititor, să-ți dai seama că Dumnezeu este Cel 

ce decide ce trebuie să facem și că El alege adesea pe cei mai nepotriviți oameni ca să-Și facă 
voia. Prin urmare, El ia toată gloria și lauda și nu bietul vas neajutorat pe care El, prin bunătatea 
Lui, îl alege și îl înzestrează cu tot ce are nevoie. 

Fondator și director național al Child Evangelism Fellowship în Irlanda 
Dumnezeu ne-a chemat pe mine și pe soția mea să inițiem lucrarea CEF în țara noastră, 

Irlanda, aceasta urmând să fie lucrarea noastră de pionierat pentru următorii patrusprezece ani. 
Mă cutremur când mă gândesc la câte greșeli am făcut și la naivitatea de care am dat 

dovadă (și de care îți poți da seama din exemplele care urmează). Totuși, Dumnezeu, în harul 
Lui suveran, a condus El Însuși aceste lucruri, iar noi am avut bucuria de a vedea lucrarea 
crescând și pe mulți copii irlandezi atinși de Cuvânt și mântuiți. 

 Ca tânăr și naiv director CEF, mergeam cu bicicleta căutând locuri unde să 
înființez Cluburi Vestea Bună. Mi-am pus „ochelarii CEF“ care m-au făcut să văd 
fiecare casă, sală sau școală ca posibil sediu al clubului și pe orice om pe care-l 
întâlneam ca posibil învățător la Clubul Vestea Bună. Nu aveam nici pregătire, nici 
experiență în această organizație, dar Dumnezeu a găsit cu cale, în ciuda naivității 
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mele, să ridice bărbați și femei din diferite părți ale țării care să aibă dorința de a 
se implica în lucrarea de vestire a Evangheliei copiilor din Irlanda. 

 Am știut de la bun început că lucrătorii CEF au responsabilitatea de a se implica în 
lucrarea de vestire a Evangheliei în aer liber. Dar așa ceva pur și simplu nu 
puteam face. Pe de o parte, nu mai văzusem niciodată cum se face acest lucru și 
nu știam ce să fac. Pe de altă parte, problema era că eram prea timid să încep să 
lucrez în aer liber cu copiii, în văzul tuturor – mai ales în zona unde locuiam, 
deoarece eu eram în același timp și profesor la un liceu din localitate. 
Totuși, știam că trebuie s-o fac! 
Apoi am găsit răspunsul. CEF avea o conferință în Tara Galilor la care am fost 
invitat. În programul conferinței era inclusă și prezentarea Evangheliei în aer liber 
unor copii. Așa că mi-am propus să-mi încep lucrarea în aer liber în Ţara Galilor 
unde nu mă cunoștea nimeni (ca să nu fiu stânjenit). Am mers la conferință, însă a 
plouat tot timpul cât am fost acolo și întrunirea în aer liber a fost anulată. Parcă 
Dumnezeu mă trimitea înapoi în Lurgan unde locuiam, și-mi spunea: „Vreau să 
începi lucrarea aici unde te cunoaște toată lumea“. 
Îmi amintesc încă de prima întrunire ce a avut loc într-o zonă verde, deschisă, nu 
departe de locuința mea. Îmi aduc aminte și cât eram de timid; dar și de bucuria 
pe care am avut-o de a-L fi ascultat pe Dumnezeu și privilegiul pe care l-am avut 
de a transmite Cuvântul lui Dumnezeu și mesajul Evangheliei unui grup de 
aproximativ treizeci de copii. 
Acea întâlnire a fost prima din MULTELE întâlniri în aer liber pe care urma să le 
organizez în întreaga țară și din multele, multele alte întâlniri organizate de 
lucrătorii CEF în Irlanda.  
Nu am putut să mă debarasez niciodată de timiditatea mea; însă Dumnezeu mi-a 
dat har și ajutor pentru această lucrare – lucrare prin care aveau să fie mântuiți 
mulți copii. 

 Cea mai mare surpriză din viața mea am avut-o când am primit o invitație de a 
vorbi cu ocazia Zilei Copiilor în cadrul serviciului de duminică al uneia dintre cele 
mai mari biserici din Belfast. Am fost surprins, căci știam că biserica era liberă. Nu 
era fundamentalistă în crezul ei și evident nici nu desfășura o lucrare de 
evanghelizare. Nici nu știu cum am primit o astfel de invitație. Trebuie să 
mărturisesc că am fost foarte timid în primele douăzeci de minute când m-am 
văzut în fața unei biserici arhipline. Mi-am ales ca subiect „Cerul“, folosindu-mă de 
„Cartea fără cuvinte“ și de povestea pe flanelograf având același subiect. Am 
accentuat că singura modalitate de a fi mântuit și de a intra în cer este să te 
încrezi în Isus Cristos ca Mântuitor personal – și că și copiii trebuie să-L 
primească în inimile și viețile lor. Toți erau foarte atenți, în biserică domnind o 
liniște absolută. 
Cu inima bătând puternic, am ajuns la sfârșitul lecției. Mă întrebam cum să închei, 
având în vedere felul bisericii în care mă aflam. De obicei, îi îndemnam pe copii să 
se încreadă în Cristos și apoi le spuneam să vină la mine la sfârșit pentru 
consiliere dacă vor să facă acest lucru și nu știu cum să procedeze. Dar știam că 
nu pot face acest lucru în această biserică. Așa că am făcut ceva ce n-am mai 
făcut până atunci și cred că nici de atunci încoace. Le-am cerut copiilor care voiau 
să fie mântuiți să repete o rugăciune după mine! Le-am spus copiilor prezenți 
acolo: 
„Dacă este vreun copil aici care ar vrea să fie mântuit și ar vrea să știe că merge 
în cer, atunci, dragul meu, poți să-I ceri Domnului Isus să vină în inima ta și în 
viața ta chiar acum. Dacă dorești poți să te rogi Domnului Isus spunând aceste 
cuvinte după mine.“ Și am început să rostesc rugăciunea: 
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„Doamne Isuse“, m-am rugat eu și am așteptat câteva secunde pentru a da 
posibilitate oricărui copil care ar fi dorit să fie mântuit să repete aceste cuvinte în 
tăcere, în inima lui. Dar imaginați-vă ce surprins și șocat am fost când am auzit 
vocea unui copil răsunând în acea biserică tăcută. 
„Doamne Isuse“, s-a rugat o fetiță după mine.  
„Am păcătuit.“ 
„Am păcătuit.“ 
„Și vreau să mă încred în Tine ca Domn și Mântuitor.“ 
„Și vreau să mă încred în Tine ca Domn și Mântuitor.“  
„Vino în inima mea și mântuiește-mă.“ 
 „Vino în inima mea și mântuiește-mă.“  
„Chiar acum.“ 
 „Chiar acum.“ 
„Amin.“ 
„Amin.“ 
Ce binecuvântare a fost acea dimineață de duminică pentru acest naiv evanghelist 
de copii – când Dumnezeu a binecuvântat în acest neobișnuit, dar minunat fel. 
Nu am văzut-o și nici nu am întâlnit-o niciodată pe fetița care s-a rugat. Nu am 
putut decât s-o încredințez Domnului. Nu am mai fost niciodată invitat în acea 
biserică! 

 Am organizat prima noastră întâlnire publică în Belfast, capitala țării noastre, 
pentru a face cunoscută lucrarea Child Evangelism Fellowship. La sfârșit am avut 
și un timp special pentru a analiza unele sugestii și pentru a răspunde unor 
întrebări. Aproape imediat după încheierea întâlnirii cineva a sugerat: „De ce nu 
începe un curs săptămânal de pregătire a învățătorilor aici în Belfast?“ Iar eu m-
am gândit în sinea mea: „Ce idee bună, dar cine să-l predea?“ Eu niciodată nu 
participasem la un astfel de curs, darămite să-l și predau. Dar cineva din acel grup 
s-a ridicat și s-a oferit ca voluntar să facă acest lucru cu condiția ca eu să-l 
organizez. O cunoșteam bine pe femeia care se oferise și știam că poate să facă 
acest lucru. Am fost încântat. De abia așteptam să particip la curs și să învăț mai 
multe despre cum să-i învăț pe copii și cum să-i evanghelizez! 
Cursul a fost organizat în zece zile de luni consecutive. Dar, cu două săptămâni 
înainte de a începe cursul, am primit o scrisoare de la doamna care se oferise să-l 
predea. Mi-a spus că misiunea unde lucra a numit-o într-o altă lucrare, în altă 
localitate și că nu mai putea să predea cursul. 
Ce puteam să fac? Nu mai era nimeni să facă acest lucru și cursul fusese deja 
anunțat. Mai era o singură „soluție“ – să-l predau eu! 
Timp de două săptămâni am studiat toate cărțile pe care le-am găsit cu privire la 
evanghelizarea copiilor și după care am luat notițe detaliate (pe care încă le mai 
am). Pur și simplu am învățat acele notițe pe de rost și în fiecare luni seara 
predam acele lucruri grupului de învățători! Aproape treizeci de persoane au 
frecventat cursul în fiecare săptămână. Toți ascultau cu atenție! Și eu la fel! Era 
prima dată când participam la un curs de pregătire și eram curios să aud ce se 
spune! Singurul lucru pe care nu l-am îngăduit a fost punerea întrebărilor la sfârșit. 
Am făcut tot posibilul să scot toată lumea afară din sală imediat după terminarea 
cursului! Nu mă simțeam deloc în stare să răspund la întrebări sau să intru într-o 
discuție. Totuși, Dumnezeu a binecuvântat acele cursuri – nu datorită mie, ci în 
ciuda mea. 
Unul dintre cursanți a fost Helen Cairns. Prin aceste cursuri Dumnezeu i-a vorbit ei 
și soțului ei cu privire la implicarea în lucrarea cu copiii. Ei au început să predea la 
unul din primele Cluburi Vestea Bună ale CEF din Irlanda, au început să facă 
lucrare în aer liber cu copiii și au fost membri fondatori ai primului nostru comitet 
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naţional (Jim a fost ani de zile preşedinte). Timp de aproape cincizeci de ani au 
fost implicați în organizația CEF și, de asemenea, au fost susținători activi ai 
lucrării. Jim a aranjat pentru noi să avem spațiul pentru birourile necesare lucrării 
actuale în una din fabricile pe care le-a fondat el. De asemenea, el a fost 
sprijinitorul cel de nădejde al lucrării de tipărire-publicare încă de la început. Și 
totul a început de la primul curs de pregătire. 

 Singura modalitate de a preda lecții biblice copiilor, pe care o cunoșteam, era 
folosirea tablei și a planșelor de flanelograf – care într-un spațiu interior erau de 
foarte mare ajutor copiilor. Când am început să-i evanghelizez pe copii în aer liber, 
am continuat să folosesc flanelograful. Dar Irlanda este renumită pentru vânturile 
și furtunile ei. Am pierdut mult timp fugind după Petru, Avraam, Neemia, care au 
început să plutească prin aer. Copiii i-au urmărit și ei cu multă plăcere. Au fost 
ocazii când chiar și tabla și șevaletul au fost zburate de vânt! Numai mai târziu, 
când am aflat de metoda de prezentare a lecției biblice cu ajutorul cartonașelor cu 
imagini sau cu planșe, s-a rezolvat problema. 

 Ploaia constituie de asemenea o problemă când prezinți copiilor din Irlanda 
Evanghelia în aer liber. De multe ori începeam o întâlnire în aer liber cu mulți copii 
– și venea ploaia. Ce să fac? Copiii nu voiau să plece și nici eu. La început, decât 
să trimit copiii acasă, mai bine continuam dacă ploaia nu era așa puternică – dar 
părinților nu le-a plăcut asta. Apoi, mi-a venit o idee! Întotdeauna aduceam o 
prelată mare impermeabilă cu mine ca să stăm împreună cu copiii sub ea. Așa că 
atunci când venea ploaia, le ceream copiilor să se ridice și câțiva dintre noi 
întindeau prelata ca să facă un acoperiș. Le spuneam apoi copiilor să stea sub 
prelată. Le plăcea foarte mult. Săreau unii peste alții și nu mai vedeam decât o 
agitație de mâini, picioare și corpuri. Nu a fost o idee bună! Și am văzut să singura 
soluție era fie să-i trimit pe copii acasă, fie să am un alt loc de întâlnire – acoperit. 

Acele zile de început au fost, evident, niște zile de aventură, iar noi am început să 
învățăm din greșeli și să ne depășim lipsa de experiență pe parcurs. 

Dar în acești patrusprezece ani s-au pus temeliile lucrării CEF în Irlanda. Această 
perioadă nu a fost o perioadă ușoară. Pionieratul nu este niciodată ceva ușor. La început, 
nimeni nu știa cine suntem, nici care este misiunea cu care lucrăm. Mulți erau suspicioși față de 
noi și ceea ce făceam noi. Mulți se îndoiau că este posibil ca acești copii de care ne ocupam noi 
și mai ales cei mai mici dintre ei să creadă în Isus Cristos și să fie mântuiți. A fost necesar mult 
timp și multă muncă pentru a răsturna aceste bariere și a semăna încredere în publicul creștin – 
mai ales în pastori. Dar la sfârșitul acestor patrusprezece ani, misiunea și lucrarea noastră erau 
deja acceptate și lucrarea era în plină dezvoltare. 

Astăzi, așa cum am mai spus, CEF Irlanda este, proporțional vorbind, una din filialele 
CEF cele mai mari și mai puternice din lume. Și mă simt privilegiat pentru că Dumnezeu m-a 
chemat pe mine și pe soția mea la această lucrare de pionierat. 

Directori regionali ai CEF Europa 
În 1964 eu și soția mea am acceptat invitația de a deveni directori CEF pentru continentul 

Europa. Lucrarea CEF din Irlanda stătea acum pe picioarele ei și am predat-o fără ezitare 
succesorilor noștri, David și Mollie McQuilken. 

Dar acum urma să începem o altă lucrare de pionierat și eram neliniștiți cu privire la 
acest lucru. Naivitatea și lipsa noastră de experiență au ieșit din nou la iveală în primii ani de 
lucrare, căci am fost confruntați cu situații noi și diferite – după cum reiese din ilustrațiile 
următoare. 

 Am crezut că este mai bine ca, în calitate de directori ai lucrării CEF Europa să 
locuim mai în centrul continentului. Ne-am uitat pe harta Europei și am hotărât să 
stabilim sediul organizației în Elveția. Auzisem că, pentru a locui în Elveția, străinii 
aveau nevoie de permis de rezidență și am solicitat un astfel de permis la 
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începutul anului 1967. Au trecut câteva luni, dar nu s-a întâmplat nimic. În vara 
acelui an am ținut și primul Leadership Training Institute timp de trei luni. A fost 
ținut la o școală biblică în Paris pe care o închiriasem pentru o vară. Înainte de a 
ține cursul, ne-am vândut casa în Irlanda, așteptând să primim permisiunea de a 
ne muta în Elveția după terminarea cursului de trei luni. Dar nu s-a întâmplat 
nimic. Astfel, când s-a terminat cursul, noi trei: eu, Sadie și Stephen, fiul nostru, 
am luat trenul din Paris spre Geneva, Elveția – ca să ne stabilim reședința acolo 
(însă fără a avea permise de rezidență). Am sosit la Geneva la ora patru după-
amiaza. Nu știam pe nimeni și nu știam nici măcar unde o să dormim la noapte. 
Sadie și Stephen au așteptat în gară până când eu am găsit o cameră la un hotel 
din apropiere. Am stat în acea cameră de hotel mai multe săptămâni. Am luat 
legătura cu autoritățile – dar nu a fost niciun răspuns. Am căutat în zadar un 
apartament. De fiecare dată când găseam unul, agentul imobiliar îmi cerea 
permisul de rezidență și trebuia să-i explic că încă nu îl aveam. În cele din urmă, 
un agent s-a lăsat înduplecat și, astfel, pentru următorii patru ani am stat într-un 
apartament al nostru în Geneva. Nu aveam încă mobilă. Ni s-a spus că toate 
lucrurile noastre din Irlanda sosiseră la vama din Geneva. Când am mers să le 
iau, cei de acolo mi-au spus că nu le pot lua dacă nu am permis de rezidență. Le-
am explicat că nu era vina mea că nu îl am și că solicitasem acest permis cu 
multe luni în urmă. Din nou, aceștia s-au lăsat înduplecați și am putut să ne luăm 
lucrurile făcând din apartamentul acela gol noua noastră casă. 
Am primit permisul de rezidență după șapte luni de stat în Elveția. Între data 
intrării noastre în Elveția și data de pe permis era o diferență de șapte luni! Un 
lucru foarte „ne-elvețian“. 

 Când mi-am început lucrarea în Polonia, mi-am dat seama că în acea țară 
credincioșii nu aveau nimic care să-i ajute în lucrarea cu copiii – nici manuale, nici 
materiale pentru lecțiile biblice, nici materiale vizuale. Așa că am hotărât să iau un 
număr mare de lecții pe flanelograf și manuale ca să le duc acolo. Polonia era 
încă o țară comunistă pe atunci și nu era niciodată ușor să treci granița într-o țară 
comunistă, mai ales dacă aveai cu tine teancuri de cărți. Mi-am încărcat mașina 
cu în jur de o sută patruzeci de seturi flanelografe. Eram singur în mașină și pe 
toate celelalte locuri era literatură. Am mai luat și treizeci de texte ale unor lecții 
biblice care fuseseră tipărite în limba cehă (foarte asemănătoare polonezei). Am 
simțit că era mai bine să ascund aceste texte. Așa că le-am ascuns sub cămășile 
din valiza mea cea mare. Plin de temeri, am ajuns la graniță la miezul nopții. Acolo 
era o priveliște care îți inspira groază. Totul era luminat de arcuri electrice și de 
reflectoare. Paznici înarmați scrutau zona din turnurile de veghe. Peste tot erau 
soldați. Și doar mașina mea era acolo. Șase soldați și-au concentrat atenția 
asupra mea – cinci bărbați și o femeie. Imediat mi-au văzut literatura și m-au 
întrebat ce este și cu ce scop am adus-o. Le-am explicat că vreau s-o donez 
prietenilor lor mei din Polonia. Au scos toată literatura din mașină, au pus-o jos și 
au luat câteva exemplare ca să fie examinate de căpitan. Între timp, femeia-soldat 
mi-a spus să-mi deschid valiza și, când deschis-o, și-a pus mâinile sub haine și a 
găsit textele lecțiilor biblice! Ea și ceilalți soldați s-au agitat foarte mult și m-au dus 
în clădirea grănicerilor. 
Am stat destul de mult timp acolo, temându-mă de urmări. După o bună bucată de 
vreme, soldații s-au întors, mi-au dat înapoi toată literatura pe care au luat-o 
pentru a o examina (inclusiv textele) și mi-au spus să o încarc din nou în mașină – 
și să intru în Polonia. Cred că în viața mea nu am mai încărcat o mașină așa 
repede atunci. Am intrat bucuros în Polonia cu întreaga literatură. Nici acum nu-mi 
pot da seama cum de m-au lăsat să fac asta. Singura explicație este că 
Dumnezeu le-a atins inimile grănicerilor și acest lucru este foarte posibil să se fi 
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întâmplat ca urmare a rugăciunilor care erau înălțate spre Dumnezeu pentru mine 
chiar în acele momente. 

 Am găsit Kilchzimmer-ul în august 1971 și am avut siguranță în inimile noastre că 
acesta va fi sediul CEF Europa. Leadership Training Institute se desfășura într-o 
clădire închiriată a unei scoli biblice din Paris și aveam un orar foarte încărcat 
acolo. Stătusem patru ani în apartamentul nostru din Geneva. Acum eram hotărâți 
să plecăm din acest apartament și să ne mutăm mobila în Kilchzimmer (deși încă 
nu erau semnate toate actele). Din cauza orarului meu încărcat, mutarea nu putea 
fi făcută decât la sfârșit de săptămână. Așa că, după cursuri, vinerea, eu, fiul meu, 
Stephen și doi colaboratori (Roy Harrison, actualul director CEF și Jim Archer 
care, actualmente, este implicat împreună cu mine în lucrarea de scriere de cărți 
și manuale pentru lucrători) am mers două sute cincizeci de mile până în Elveția. 
Am ajuns la agenția imobiliară din Geneva tocmai când cei de acolo se pregăteau 
să închidă. Le-am spus că dorim să eliberăm apartamentul și ei m-au întrebat în 
ce dată. Așa că le-am spus: „În seara asta.“ Agenții au fost șocați. Era din nou o 
modalitate foarte „ne-elvețiană“. Dar au fost de acord – cu condiția să găsească 
un alt chiriaș (și au găsit). Ne-am luat cele trei mașini, plus un microbuz pe care îl 
închiriaserăm și, în timpul nopții, am împachetat toate lucrurile noastre și toată 
mobila în cele patru autovehicule și am ajuns la 5 dimineața, sâmbătă, la 
Kilchzimmer. Am pus totul într-o cameră la Kilchzimmer și am ajuns la Paris în 
aceeași seară. A fost un sfârșit de săptămână într-adevăr plin!  

Dar, în pofida naivității noastre și a lipsei noastre de experiență, Dumnezeu a 
binecuvântat lucrarea în timpul celor douăzeci și nouă de ani care au urmat și ea s-a 
dezvoltat în chip minunat. 

Când privesc în trecut, mă uimește modul în care Dumnezeu ne-a călăuzit, ne-a 
binecuvântat și ne-a împlinit fiecare nevoie în parte. Lui îi dăm toată gloria. 

Dar pentru noi a fost o adevărată lucrare de pionierat. 
 Erau deja patruzeci și cinci de lucrători CEF permanenți în Europa, când ne-am 

început noi lucrarea acolo, mulți dintre ei foarte capabili și având multă experiență, 
majoritatea mai în vârstă decât mine. Eu eram „copil“ pe lângă ei și urma să fiu 
primul lor lider! 

 Trăind până atunci în Irlanda, pe o insulă mai mult sau mai puțin izolată de 
continentul european, nu am vizitat Europa decât odată într-o excursie și a doua 
oară pentru a merge la o conferință a CEF Europa, în Portugalia. În consecință, nu 
știam prea multe despre Europa. Pe lângă asta, mă simțeam copleșit și de 
enormitatea continentului. În Irlanda de Nord erau doar un milion și jumătate de 
locuitori, pe când în Europa erau șapte sute de milioane. 

 Eram primii directori regionali numiți de CEF și cred că acest lucru era, într-un fel, 
un experiment. Nu ni se dăduse niciun sfat și nu ni se spusese nici ce aveam de 
făcut. Domnul Florence, directorul misiunii, mi-a spus să fac ce cred că este mai 
bine și să îl țin la curent cu tot ce fac! 

 Slujba noastră ca directori regionali nu era plătită. Am acceptat acest lucru făcând 
un pas prin credință, trebuind să ne încredem în Dumnezeu ca să ne dea banii 
necesari, în primul rând nouă înșine pentru întreținere și, în al doilea rând, pentru 
lucrare – mai ales pentru amenajarea unui birou și pentru călătoriile făcute în  
Europa. 

Sunt sigur că îți poți închipui emoțiile noastre. Totuși, noi eram siguri că Dumnezeu ne-a 
chemat la această lucrare de pionierat și nu puteam decât să ne supunem. În același timp, 
experimentam un sentiment de entuziasm și de provocare pe care cred că toți pionierii l-au 
avut. În astfel de cazuri se declanșează adrenalina și entuziasmul creşte. 

Timpul și spațiul nu-mi îngăduie să relatez în detaliu ce s-a întâmplat în următorii 
douăzeci și nouă de ani. Multe din lucrurile petrecute în acești ani sunt consemnate în alte părți 
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ale acestei cărți și în alte cărți. Dar Dumnezeu ne-a dat putere în acei ani să facem o lucrare de 
pionierat sau să ajutăm această lucrare în crearea unor proiecte și lucrări care au rămas până 
astăzi și care continuă să se extindă. 

 Întotdeauna am apreciat rolul comitetelor și, imediat ce am ocupat funcția de 
director, am fondat primul comitet CEF Europa care are reprezentanți ai filialelor 
CEF din fiecare regiune a Europei. 

 Când am frecventat Leadership Training Institute din SUA, mi-am spus că nu este 
necesar ca europenii să meargă până în America să se pregătească. Unul din 
primele mele scopuri după ce m-am întors în Europa a fost să inițiez European 
CEF Leadership Training Institute tot cu durata de trei luni. Nu toată lumea era 
convinsă că trebuie să facem acest pas. Dar m-au mai ajutat încă cinci alți 
misionari CEF la acel prim curs. Oricum, eu am predat multe din cursuri în cadrul 
institutului. Acest curs anual s-a dovedit un pas înainte pentru CEF Europa. De 
atunci, s-au ținut multe cursuri în Europa – nu doar la sediul CEF Europa, ci și în 
Portugalia, Spania, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Ucraina, Rusia și 
România – și până acum, aproximativ două mii cinci sute de studenți din toată 
lumea au absolvit acest curs. 

 Am socotit că una din principalele responsabilități în noua mea poziție era să 
vizitez lucrătorii implicați deja în organizația CEF din diferite părți ale Europei. Și, 
în următorii ani, mult din timpul meu mi l-am petrecut în călătorii – cu mașina, cu 
avionul, cu trenul și cu vaporul – în diferite părți ale Europei, pentru a-i ajuta și 
încuraja pe lucrători, și pentru a le înțelege greutățile. A fost o provocare mai ales 
să vizitez și să „ajut“ misionarii CEF care au fost în lucrare timp de mulți ani și 
aveau mai multă experiență și pricepere decât mine. Pentru aceasta a trebuit să și 
câștig încrederea unora dintre ei și sunt bucuros că am reușit s-o fac în scurt timp. 

 Am văzut că cea mai arzătoare nevoie a CEF Europa era găsirea și recrutarea de 
noi lucrători – în special lucrători europeni care să vestească Evanghelia copiilor 
din țările lor. În jur de patruzeci din cei patruzeci și cinci de lucrători permanenți în 
1964 erau din SUA și doar cinci erau europeni. De aceea mi-am făcut un scop din 
vizitarea și menținerea legăturilor cu cât mai multe școli biblice din întreaga 
Europă, pentru a prezenta studenților de acolo nevoile copiilor din Europa și 
pentru a-i provoca să se implice în lucrarea de slujire a lor. 

 Le-am scris multor directori de școli biblice întrebându-i dacă pot să vin să le 
vorbesc studenților. Unii au răspuns „Da“, alții „Nu“, iar alții nu au răspuns deloc. 
Însă cu timpul, prin vizite repetate, am izbutit să mențin o legătură constantă cu 
aproximativ treizeci de școli biblice, legătură care s-a dovedit a fi eficientă. 
Studenții de la aceste școli biblice au venit la cursurile Leadership Training 
Institute și un mare număr dintre ei a început să slujească permanent organizația 
CEF. Vizitarea școlilor biblice a fost o lucrare nouă pentru mine și una foarte 
interesantă – mai ales pentru că eu niciodată nu am absolvit o școală biblică!  
În 1993, când am făcut un raport asupra lucrării noastre după douăzeci și nouă de 
ani ca directori ai CEF Europa, numărul lucrătorilor permanenți CEF în Europa era 
de trei sute șaptezeci și cinci, în 1964, aveam patruzeci și cinci de lucrători 
permanenți, dintre care cinci erau europeni (și patruzeci din SUA și Canada). În 
1993, trei sute patruzeci din trei sute șaptezeci și cinci de lucrători permanenți 
erau europeni, iar numărul misionarilor din SUA și Canada era, în linii mari, 
același ca acum douăzeci și nouă de ani.  

 Primul nostru birou regional al CEF Europa a fost în unul din dormitoarele 
apartamentului nostru din Geneva și primul meu secretar dormea în acel birou.  
Am văzut nevoia de a avea un sediu adecvat pentru CEF Europa și, timp de câțiva 
ani, am căutat în toată Europa un loc potrivit. Povestea găsirii acestui loc la 
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Kilchzimmer și a renovării acelor clădiri a fost deja spusă în această carte 
(paginile 114-118). A fost primul sediu regional al CEF din lume. 

 Una dintre cele mai captivante lucrări de pionierat a fost răspândirea Evangheliei 
copiilor din Europa comunistă, care a început în 1966. Deși nu eram eu „pionierul 
principal“ în această lucrare, am fost mult implicat în ea. I-am încurajat pe cei ce 
erau implicați mai profund în ea și, de asemenea, am avut privilegiul și bucuria de 
a lua parte la această lucrare de pionierat chiar de la început – mai ales în 
Cehoslovacia și Polonia. 

 Am avut privilegiul de a face lucrare de pionierat în Polonia. Am relatat acest lucru 
la începutul acestei cărți (paginile 22 – 23). 

Învățătura dată de CEF Europa 
Acest titlu poate părea ciudat. Nu sună a lucrare de pionierat. Însă noi am văzut deja că 

pionier este cineva care inițiază sau pune bazele unui lucru. Poate fi o lucrare, un proiect sau, 
în acest caz, o schimbare de direcție. 

Mulți ani am predat și am urmat cu plăcere metoda prezentării unei lecții biblice pe care 
și noi, la rândul nostru, am învățat-o la cursurile de pregătire CEF și din literatura CEF, iar 
Dumnezeu a binecuvântat și a folosit această metodă în lucrarea mea. Această metodă consta 
într-un sistem de șase puncte, lucru pe care l-am analizat mai detaliat într-un capitol anterior al 
acestei cărți. 

Am fost tot mai puțin satisfăcut de acest sistem, însă am ezitat să-l înlocuiesc în 
învățătura mea – în primul rând, pentru că nu găsisem o metodă alternativă; și, în al doilea 
rând, mi-am dat seama că era deosebit de dificil să schimbi un sistem atât de adânc înrădăcinat 
în institutul și literatura noastră, care erau atât de bine acceptate. 

Am început apoi să văd o metodă mai bună și mai biblică de predare a lecțiilor biblice și, 
ca lider al CEF Europa, am simțit că este de datoria mea să o promovez. În același timp, am 
încercat să arăt slăbiciunea vechiului sistem și punctele tari ale noului sistem. Acest lucru poate 
fi foarte bine descris ca proiect de pionierat! 

Ca în toate lucrările de pionierat, au fost multe dificultăți. Nu toată lumea a fost de acord 
cu ce învățături dădeam acum (așa cum am subliniat în capitolele 3,4, și 14 ale acestei cărți). 
Dar, în cele din urmă, conducerea CEF și-a dat acordul cu privire la învățăturile pe care le 
dădeam noi și la ceea ce făceam. 

Am fost foarte mulțumit din următoarele motive: 
 Eu și cei ce au lucrat cu mine am putut găsi și promova o metodă biblică de 

prezentare a lecțiilor biblice, în acord cu principiile și învățătura organizației 
noastre. 

 Metodele pe care le-am introdus și promovat au fost folosite cu entuziasm de 
lucrătorii CEF din Europa și din alte părți ale lumii și Dumnezeu le-a binecuvântat. 

 Decizia luată de conducerea noastră a dovedit principiul flexibilității și a arătat că 
variația în metode și deosebirea dintre punctele de vedere sunt acceptate cu 
condiția ca ele să nu contravină principiilor misiunii. Acum era clar că unitatea și 
uniformitatea nu sunt unul și același lucru. Puteam să fim uniți fără a fi uniformi. 

Am fost deci foarte încântat de rezultatele acestui „proiect de pionierat“. 

Actuala lucrare de scriere a cărților 
După cum am explicat mai devreme în această carte, când am predat conducerea CEF 

Europa succesorilor noștri în 1993, Dumnezeu ne-a călăuzit spre lucrarea actuală – realizarea 
de manuale și materiale didactice necesare lucrătorilor cu copiii din toată lumea. 

Din nou, lucrul acesta a fost pentru noi o lucrare de pionierat: 
 Scrierea acestor cărți poate nu a fost un concept sau o idee nouă, dar a fost 

evident o nouă lucrare pentru noi. 
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 A fost ceva nou pentru noi să lărgim sfera lucrării, în loc să o limităm, ca mai 
înainte, la Europa. 

 Însă principalul „nou pas“ pentru noi a fost că Dumnezeu ne-a pus pe inimă să 
oferim aceste manuale și materiale didactice GRATIS tuturor acelora care ar 
putea să se folosească de ele în mod eficient. Deoarece nu aveam resursele 
necesare pentru a face posibil acest nou pas, însemna că trebuia să depindem de 
Dumnezeu pentru tot ce aveam nevoie. 

După cum am subliniat mai devreme, Dumnezeu a binecuvântat în mod minunat această 
lucrare de pionierat și a potrivit toate piesele „jocului de puzzle“. În toți anii mei de slujire nu 
cred că am văzut atât de multe ocazii în care Dumnezeu „să facă primul pas“, să ridice lucrători 
și să trimită toate cele necesare acestui proiect – și acestea chiar înainte ca noi să facem ceva 
în această privință! 

 Am primit permisie și aprobare din partea liderilor CEF din SUA ca acest proiect 
să facă parte oficial din lucrarea de misiune a CEF Inc. În același timp însă, ni s-a 
spus că banii de care vom avea nevoie, va trebui să ni-i procurăm noi. 

 Birourile ni s-au dat fără a plăti chirie și, în plus, aveam acces gratuit la telefon, fax 
și aparatul de fotocopiere. 

 Dumnezeu ne-a dat sumele considerabile de bani necesari acestei lucrări. 
 Dumnezeu a trimis toți lucrătorii necesari pentru acest proiect; și, pe măsură ce 

proiectul se dezvoltă, El trimite lucrători în plus. 
 Dumnezeu ne-a dat, prin harul Lui, mie și soției mele sănătate ca să putem 

continua această lucrare, cu toate că am trecut de vârsta pensionării. 
 Dumnezeu îmi dă capacitatea necesară pentru a face o lucrare pe care n-aș fi 

crezut-o posibilă. Nu m-am văzut niciodată ca scriitor sau ca cineva care să 
desfășoare o activitate sedentară într-un birou. Dar Dumnezeu mă ajută să fac 
acest lucru și cred că El îmi dă tot ce am nevoie pentru această nouă lucrare de 
pionieri la care m-a chemat. Tu poți fi cel mai bun judecător al acestui lucru! 

Lui Dumnezeu îi dăm toată gloria. 
„Da, DOMNUL a făcut mari lucruri pentru noi, și de aceea suntem de bucurie“ (Psalmul 

126:3). 

Un omagiu câtorva pionieri CEF 
Înainte de a încheia acest capitol, aș vrea să aduc omagii unor pionieri CEF ai lucrării de 

aici, din Europa, pe care i-am cunoscut și apreciat, cu care am lucrat mulți ani și de la care am 
învățat multe lucruri: 

 Trudy Kuhlman din SUA a făcut lucrare de pionierat CEF în Europa comunistă (mai 
ales în Cehoslovacia și România). Ea a întrunit toate calitățile necesare unui pionier: 
 A fost harnică. Ziua ei normală de lucru era de doisprezece până la cincisprezece 

ore. 
 Era neînfricată. Ea a trecut granițele unor țări care erau în întuneric și unde 

creștinii erau persecutați pentru că răspândeau Cuvântul copiilor. 
 Era optimistă. Întotdeauna vedea partea luminoasă a lucrurilor – chiar și când 

erau probleme. 
 Era o vizionară. Ea a văzut posibilitatea prezentării Evangheliei copiilor și a 

pregătirii învățătorilor în aceste circumstanțe dificile și a fost „ascultătoare vedeniei 
cerești“.  

Trudy nu a fost administratoare sau organizatoare, însă, ca lucrătoare pionier nu a 
avut colaboratori. 

 Gus Matero din SUA a făcut lucrare de pionierat în Uniunea Sovietică în timpul 
comunismului. Era un fost angajat al marinei americane, foarte calm, cu un curaj și o 
tenacitate demne de invidiat. A făcut multe, multe vizite în Uniunea Sovietică și, 
uneori, a și fost urmărit de KGB. Însă a reușit să le transmită Evanghelia copiilor și să 
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pregătească învățători pentru a face același lucru. Credincioșii din Uniunea Sovietică 
își amintesc cu plăcere de el. Acum țara este liberă, însă în timpul celor douăzeci și 
cinci de ani ai lucrării lui, el a ajutat mulți credincioși. Situația de acolo din Rusia nu 
îngăduia existența unei lucrări organizate și, oricum, Gus prefera să fie implicat într-o 
lucrare de pionierat. Și ce pionier a fost! 

 Multe femei necăsătorite au venit din America de Nord să facă lucrare de pionierat 
pentru CEF în diferite țări din Europa pe la sfârșitul anilor '40. 
Am fost uimit de modul în care Dumnezeu le-a chemat pe aceste femei din SUA și 
Canada, să vină în Europa, să facă lucrare în țări pe care nu le-au vizitat niciodată și 
folosind limbi pe care nu le cunoșteau. Fiecare din aceste femei a venit singură într-o 
țară străină și a început să facă lucrare începând de la zero. Aceste femei au fost într-
adevăr lucrătoare-PIONIER:  

 Mildred Droppa a venit în Cehoslovacia în 1947.  
 Minnie Larsen a venit în Danemarca în 1947.  
 Kay Belloni a venit în Franța în 1949. 
 Violet Lopes a venit în Portugalia în 1949. 
 Marie Tripp a venit în Olanda în 1949. 
 Agnes Martens a venit în Elveția în 1950.  

Am tot respectul pentru aceste surori necăsătorite, adevărate lucrătoare-PIONIER care 
au trăit ani de zile în acele țări, până când lucrarea CEF acolo a ajuns să fie ceea ce este 
astăzi. 

Aș vrea să închei capitolul citind pentru ele și pentru toți pionierii un verset biblic care îi 
descrie pe ei toți și care poate fi aplicat în cazul fiecăruia dintre ei: 

„Prin credință Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-L ia ca 
moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce“ (Evrei 11:8).  

Rezumat 
Dacă Dumnezeu te cheamă la o lucrare de pionierat sau să inițiezi un proiect de 

pionierat, mulțumește-I pentru ocazia pe care ți-a dat-o. Va fi dificil și vei avea poate temeri, dar, 
pentru că Dumnezeu ți-a dat această lucrare, El te va ajuta – și te va folosi într-un mod special.  
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Capitolul 18: Condițiile extinderii lucrării  
Trebuie să vedem cum poate crește lucrarea noastră 

 
Dacă un om de afaceri are șase magazine și descoperă că unul dintre ele este foarte 

prosper, însă celelalte nu aduc aproape niciun profit, în mod aproape sigur el își va pune 
întrebarea: „Cum de merge acest magazin așa de bine?“ Aceasta nu este o curiozitate 
neîntemeiată. Când acesta găsește răspunsul, el va dori să aplice ceea ce a aflat și în cazul 
celorlalte magazine ca și acestea să aducă profit.  

Același principiu poate fi aplicat și lucrării creștine, în speță lucrării celor ce sunt implicați 
în evanghelizarea și zidirea sufletească a copiilor. Dacă eu văd lucrarea unui alt evanghelist 
dezvoltându-se și prosperând, mă întreb: „Ce pot învăța de la el și de la lucrarea lui care să mă 
încurajeze și să mă ajute în propria lucrare?“ 

Principiul poate fi aplicat și lucrării din cadrul unei misiuni care are filiale în diferite țări. 
Dacă una sau două filiale se dezvoltă și funcționează bine, iar celelalte nu, cred că este de folos 
și necesar să aflăm, dacă este posibil, motivele sau „secretele“ acestei creșteri. Nu este vorba 
doar de curiozitate, ci de încrederea de a învăța lucruri care pot fi aplicate în acele situații în 
care nu este atât progres cât am dori.  

Child Evangelism Fellowship are filiale în peste o sută patruzeci de țări din lume. Cu 
multe din aceste grupuri nici nu am avut contact. Așa că nu știu cum merge lucrarea din acele 
țări. Dar știu de două filiale CEF care funcționează foarte bine și am încercat să aflu de la 
amândouă  „secretele“ creșterii lor. Sper ca aceste „secrete“ pe care le voi analiza în acest 
capitol să îți fie de ajutor în lucrarea, biserica sau misiunea ta și lucrurile pe care le vei afla și le 
vei pune în practică, să aducă dinamism în lucrarea ta.  

Cele două țări cu filiale CEF puternice și dinamice la care doresc să mă refer, sunt 
Brazilia și țara mea natală, Irlanda de Nord. Evident, îmi dau seama că nu toți factorii care au 
contribuit la succesul CEF în aceste două țări sunt aplicabili în fiecare țară. Însă cred că 
majoritatea lor sunt și că, din fiecare astfel de factor, putem deduce un principiu care să se 
potrivească la toate lucrările, bisericile și misiunile. 

O conducere bună 
Calitatea unei misiuni, unei biserici sau a unei organizații creștine depinde în mod direct 

de calitatea conducerii ei. 
CEF Brazilia există de peste cincizeci de ani și, mult timp, lider a fost Vassilios 

Constantinidis, tot un brazilian. Am auzit de la cei ce lucrează în Brazilia și nu au legătură cu 
CEF că Vassilios este unul din liderii creștini de frunte din țară. El a fost pentru CEF Brazilia 
timp de mulți ani un conducător înțelept și capabil. Primul lider al lucrării, înainte de Vassilios a 
fost Eunice Johnson din Canada – un lider foarte capabil și talentat care a condus organizația în 
primii ani. 

CEF Irlanda a avut trei lideri în ultimii cincizeci de ani. Eu am fost lider patrusprezece ani, 
David McQuilken treizeci de ani și Henry Berry este din 1994. Niciunul din noi nu ne-am văzut 
ca mari lideri. Dar am încercat, prin smerenie și multă muncă, să conducem cât mai bine 
lucrarea și am fost acceptați, iar Dumnezeu ne-a binecuvântat conducerea. 

Un alt lucru important este că, în ambele țări, conducerea a fost foarte stabilă. Cu alte 
cuvinte, conducerea nu s-a schimbat des. Odată ales un lider, acesta trebuie să STEA pe acea 
poziție dacă se dorește ca lucrarea să prospere. 

Când am vizitat SUA, am observat un lucru. În mod invariabil, într-un oraș în care liderul 
era de mulți ani în poziție, lucrarea CEF mergea bine, căci acesta câștigase încrederea 
bisericilor și a comunităților creștine din zonă. 

 PRINCIPIU: EXTINDEREA UNEI LUCRĂRI DEPINDE DE CONDUCEREA EI. 
 APLICAŢIE: ROAGĂ-TE CA DUMNEZEU SĂ VĂ DEA UN LIDER ÎNŢELEPT ŞI 

CAPABIL, CARE SĂ RĂMÂNĂ ÎN LUCRARE. 
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O bună imagine sau mărturie 
M-am referit deja la acest subiect în capitolul anterior. Dar trebuie să mă întorc la el, 

deoarece unul din principalii factori ai extinderii lucrării atât în CEF Irlanda de Nord cât și în CEF 
Brazilia este imaginea bună pe care o au bisericile și pastorii despre această lucrare. Nu vreau 
să spun „imagine“ în sensul unei încercări de a prezenta altora o imagine de suprafață care să 
ascundă realitatea. Când folosesc cuvântul „imagine“, mă refer la o mărturie reală, oferită de 
lucrare celor din afara ei. 

În ambele țări, CEF este acceptat și aprobat de principalele biserici și denominațiuni 
evanghelice, pentru că acestea au încredere în lucrători și în lucrarea pe care ei o fac și pentru 
că știu că se face o lucrare de calitate. Calitatea lucrătorilor, calitatea materialelor, calitatea 
metodelor și a ajutorului pe care îl dau lucrării bisericilor locale, oferă o bună imagine bisericilor. 

Aceeași imagine o au și creștinii în general în aceste două țări. 
În consecință, în ambele țări, în general, lucrarea este bine sprijinită din punct de vedere 

financiar (lucru foarte important pentru extindere) și are la dispoziție mulți lucrători, atât 
voluntari, cât și permanenți. 

 PRINCIPIU: EXTINDEREA UNEI LUCRĂRI DEPINDE DE IMAGINEA EI. 
 APLICAŢIE: EXAMINEAZĂ-ŢI LUCRAREA CU ATENŢIE SĂ VEZI DACĂ ESTE 

AŞA CUM TREBUIE ŞI VORBEŞTE CU LIDERI CREŞTINI, CU PĂSTORI ŞI ALŢI 
OAMENI DESPRE IMAGINEA PE CARE O AU EI DESPRE LUCRAREA TA. 

Lucrători de calitate 
Am stat de vorbă cu câțiva lucrători permanenți de la CEF Brazilia și, bineînțeles, îi 

cunosc foarte bine pe toți lucrătorii permanenți din Irlanda de Nord. Prima mea impresie (și care 
a rămas) în ambele țări este că sunt niște lucrători de înaltă calitate. Am observat la ei 
îndeosebi următoarele lucruri: 

 Sunt oameni spirituali care doresc să-L slujească pe Domnul și să le vestească 
Evanghelia copiilor. 

 Sunt lucrători capabili și bine pregătiți, cel puțin tot atât de capabili ca lucrătorii 
altei misiuni sau organizații. 

 Un mare număr de lucrători sunt tineri în ambele țări, eliminându-se astfel 
impresia că lucrarea este doar pentru cei bătrâni. 

 De asemenea, sunt și relativ mulți bărbați lucrători în ambele țări, eliminându-se 
impresia că lucrarea cu copiii este doar pentru femei. 

Evident că toate aceste condiții ale dezvoltării unei lucrări pe care le prezint sunt strâns 
legate una de alta. De exemplu, când imaginea lucrării este bună, sunt atrași lucrătorii de 
calitate și liderii de calitate. Și reversul problemei este, de asemenea și din nefericire, adevărat. 

Un alt lucru important în ceea ce privește lucrătorii permanenți în ambele țări, este că, în 
general, ei rămân în lucrare și personalul nu se schimbă mereu. Aceasta dă stabilitate lucrării 
și, în plus, îmbunătățește imaginea lucrării în ochii publicului creștin. Dacă lucrătorii tot vin și 
pleacă, se dă impresia de instabilitate și oamenii încep să se întrebe de ce se întâmplă acest 
lucru și, adesea, ajung la concluzia că ceva nu este în regulă. 

 PRINCIPIU: IMAGINEA ŞI EXTINDEREA UNEI LUCRĂRI DEPINDE DE 
CALIBRUL SPIRITUAL ŞI CAPACITATEA LUCRĂTORILOR PERMANENŢI. 

 APLICAŢIE: ROAGĂ-L PE DOMNUL SECERIŞULUI SĂ TRIMITĂ ASTFEL DE 
LUCRĂTORI ÎN LUCRAREA TA. 

Rolul comitetelor 
Unul din cei mai importanți factori în lucrarea și structura organizației CEF și în 

majoritatea bisericilor și organizațiilor misionare este locul ocupat de comitete. Un comitet 
constă într-un grup de bărbați și femei voluntari, nu lucrători permanenți, care au 
responsabilitatea de a direcționa un anumit aspect sau domeniu al lucrării. Acest grup se 
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întâlnește regulat (de obicei odată pe lună) pentru a lua decizii și a-i călăuzi pe lucrătorii 
permanenți implicați în lucrare. 

Cu alte cuvinte, noi credem că lucrarea nu trebuie să fie făcută doar de lucrători 
permanenți – și nu trebuie să fie condusă doar de lucrători permanenți. 

Am fost foarte impresionat de structura comitetelor CEF în Irlanda de Nord și cred că 
acest lucru se întâlnește și în Brazilia. 

Fiecare din cele patrusprezece teritorii CEF în Irlanda de Nord are un comitet (care se 
întâlnește lunar); este un comitet național care, în principal, constă din reprezentanții 
comitetelor locale (și se întâlnește odată la trei luni) și un comitet executiv constând într-un 
număr de membri aleși din comitetul național, care se întâlnește în fiecare lună cu directorul 
național pentru a se stabili mersul lucrării. 

Acești membri de comitet sunt implicați din plin în lucrarea CEF și sprijină concret 
lucrarea, sacrificând mult timp pentru ea. Într-adevăr, când un lucrător permanent părăsește 
lucrarea, comitetul îl înlocuiește în lucrare până când se găsește un alt lucrător permanent. 

Eu cred că membrii comitetului cu adevărat implicați sunt șira spinării în lucrare aici în 
Irlanda de Nord și le-am spus acestora constatarea mea de mai multe ori. 

 PRINCIPIU: CU CÂT ESTE MAI IMPLICAT UN COMITET ȘI MEMBRII LUI, CU 
ATÂT LUCRAREA SE EXTINDE MAI MULT. 

 APLICAŢIE: ROAGĂ-TE CA DUMNEZEU SĂ-ŢI DEA COLABORATORI 
VOLUNTARI CARE SĂ SLUJEASCĂ ÎNTR-UN COMITET ŞI APOI CAUTĂ 
OAMENI POTRIVIŢI. 

Lucrarea misionară 
O mare parte a acestei cărți vorbește despre cât este de important ca fiecare lucrător, 

fiecare lucrare și organizație să-și extindă activitatea și asupra oamenilor din alte țări care nu au 
auzit Evanghelia. La paginile 170-180 am explicat deja că dezvoltarea laturii misionare a 
organizației CEF Irlanda în 1963 (și extinderea ei în următorii ani), s-a dovedit a fi un punct de 
cotitură în lucrare și a constituit temelia viitoarei dezvoltări a organizației. 

Lucrul acesta este valabil și cu privire la CEF Brazilia în ultimii ani. Este minunat să vezi 
preocuparea lucrătorilor de la CEF Brazilia pentru copiii din alte țări, să vezi sumele mari de 
bani care se trimit de aici în anumite țări, ca să se poată vesti Evanghelia copiilor de acolo. Din 
Brazilia sunt trimiși și mulți misionari. 

În ambele țări, decizia de a se evangheliza copii din alte țări și dorința de a se investi atât 
personal calificat, cât și bani în acest scop, a dus la dezvoltarea și extinderea lucrării din țările 
donatoare. 

 PRINCIPIU: CU CÂT LUCRĂM MAI MULT PENTRU EVANGHELIZAREA 
ALTORA, CU ATÂT MAI MULT DUMNEZEU NE BINECUVÂNTEAZĂ ÎN 
LUCRAREA NOASTRĂ. 

 APLICAŢIE: CERE-I LUI DUMNEZEU SĂ-ŢI ARATE CE POŢI FACE PENTRU A 
LUCRA ÎN AFARA GRANIŢELOR ŢĂRII ŞI PENTRU A INVESTI ÎN ALTE ŢĂRI, 
ÎN ALŢI OAMENI ŞI ÎN ALŢI COPII. 

Sprijinul financiar bun 
Este evident că o lucrare nu se poate extinde dacă nu există bani pentru a o ajuta să 

crească. Este nevoie de bani pentru sprijinirea lucrătorilor, pentru producerea materialelor 
didactice, pentru plătirea chiriilor, pentru călătorii și în multe alte scopuri. Dacă banii sunt limitați 
și lucrarea va fi limitată. Vedem din nou că toate aceste condiții ale extinderii, sunt strâns legate 
una de alta. Bisericile și creștinii individuali sprijină în general financiar o organizație dacă 
imaginea acesteia este bună, dacă au încredere în lider și în calitatea lucrătorilor ei și dacă 
organizația este sprijinită de un comitet inter denominațional eficient. 

Ambele filiale CEF la care ne referim (Irlanda de Nord și Brazilia) sunt, în principal, bine 
sprijinite din punct de vedere financiar de către bisericile și creștinii din țările respective. Am fost 
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uimit văzând sumele mari de bani care au intrat în aceste două filiale și care au constituit 
temelia pentru o bună dezvoltare și extindere. În același timp, mulți bani din aceste țări au avut 
ca destinație și lucrarea misionară printre copiii altor țări și acești bani dăruiți au determinat 
primirea altor bani. 

 PRINCIPIU: O LUCRARE POATE CREŞTE NUMAI ATÂT CÂT ÎI PERMIT BANII. 
 APLICAŢIE: EXAMINEAZĂ-ŢI CU ATENŢIE LUCRAREA ŞI VEZI DACĂ NU 

LIPSEŞTE CEVA CARE ÎMPIEDICĂ PRIMIREA DE BANI NECESARI 
EXTINDERII. 

Mulți ani de investiție și muncă din greu 
Mulți dintre noi sunt nerăbdători. Vrem ca lucrarea noastră să crească, și să crească 

chiar astăzi. Dar nu aceasta este realitatea. Creșterea cere timp și acest timp este umplut cu 
muncă din greu, cu „sânge, sudoare și lacrimi“. 

Le-am spus de multe ori studenților de la Training Institute că primii douăzeci de ani ai 
unei lucrări sunt cei mai dificili și că numai după acești primi douăzeci de ani va începe lucrarea 
să se dezvolte cu adevărat. Toate generațiile de studenți au zâmbit când au auzit lucrul acesta. 
Ei au crezut că glumesc. Dar nu glumeam. Am văzut că acest lucru este adevărat de 
nenumărate ori. Lucrarea nu va creşte niciodată până când nu se pun bine temeliile. Și uneori 
este mai dificil să pui temelia decât să zidești pe ea. Este o lucrare foarte puțin spectaculoasă și 
plăcută și rezultatele evidente sunt foarte puține. Dar, în timp, se va vedea că merită efortul. 

Am ceva experiență în domeniu și nu vorbesc ce nu cunosc, pentru că am avut privilegiul 
să pun temeliile organizației CEF în Irlanda Nord. Am fost lider acolo în primii patrusprezece ani 
ai lucrării CEF în acea țară și dificultatea acestor ani a constat în stabilirea primelor contacte, în 
inițierea primelor lucrări, în găsirea primilor lucrători, în închirierea primelor birouri și chiar în 
comiterea primelor greșeli. 

A începe o lucrare pe care nimeni nu o mai știe nu e un lucru ușor. A-ți câștiga 
încrederea la început nu este ușor și cere timp. Dar este un lucru care trebuie făcut. Numai 
după acei primi patrusprezece ani de muncă grea și de perseverență, lucrarea CEF în Irlanda a 
început „să-și ia zborul“, să înflorească și să crească în adevăratul sens al cuvântului. 

Știu, din ceea ce am citit și am auzit, că același lucru s-a petrecut în Brazilia. În mare 
parte, și lucrarea de acolo este rezultatul muncii si ostenelii primului lider și primilor lucrători. 
Vassilios Constantinidis, director național în Brazilia timp de mulți ani a fost unul din acei primi 
lucrători. El a început să lucreze ca „băiat de birou“ pe când era adolescent, și Dumnezeu l-a 
făcut să înainteze în slujbă, pas cu pas, văzându-i dorința de a se angaja în dificila muncă de 
punere a temeliilor. 

Unitatea și armonia în lucrare 
Am lăsat acest lucru până la sfârșit – nu pentru că ar fi cea mai puțin importantă condiție 

a extinderii lucrării, căci ar putea fi chiar cea mai importantă. 
Este un principiu biblic recunoscut că Dumnezeu binecuvântează o lucrare în unitate, 

armonioasă și fără diviziuni. Citim în Psalmul 133: 
„Iată, ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună!“ (versetul 1). 
„Căci acolo dă DOMNUL binecuvântarea, viața pentru veșnicie“ (versetul 3b). 
O lucrare divizată, în care oamenii se înțeapă reciproc și în care nu este unitate, este o 

lucrare a cărei creștere este împiedicată, o lucrare sterilă, fără roade. Dar când creștinii văd că, 
în ciuda diferențelor, lucrătorii pot să lucreze și să trăiască împreună în armonie, rezultatul este 
binecuvântare și dezvoltare. Membrii unei orchestre cântă la diferite instrumente și, în multe 
cazuri, cântă pe note diferite. Însă rezultatul este o melodie plăcută, armonioasă. Dacă unii 
membri ai orchestrei nu cântă în acord cu ceilalți sau cântă pe alte note, ori în ritm diferit, 
rezultatul este un dezacord total. 

Poate principala caracteristică a lucrării CEF în Irlanda de Nord și Brazilia este că de-a 
lungul celor cincizeci de ani de existenţă a fiecăreia dintre organizații nu a fost nicio diviziune și 
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niciun dezacord. Evident, în ambele cazuri au existat diferențe de opinii și de puncte de vedere. 
Lucrul acesta este normal în orice lucrare. Însă în niciuna din organizații nu s-a iscat vreo 
problemă, vreo despărțire sau diviziune în lucrare; în consecință, Dumnezeu a binecuvântat-o. 

De asemenea, când bisericile și creștinii văd unitatea și armonia în lucrare, ei vor dori să 
o sprijine în rugăciune și din punct de vedere financiar. Din nefericire și reversul este adevărat. 
Dacă este dezacord și diviziune, creștinii își vor îndrepta interesul și sprijinul altundeva. 

 PRINCIPIU: DUMNEZEU BINECUVÂNTEAZĂ O LUCRARE ÎN UNITATE ŞI O 
FACE SĂ CREASCĂ. 

 APLICAŢIE: FĂ TOT POSIBILUL CA LUCRAREA TA SĂ FIE ÎNTEMEIATĂ PE 
RELAŢII PERSONALE BUNE ŞI FĂ-ŢI UN SCOP ÎN VIAŢĂ DIN UNITATE ŞI 
ARMONIE.  

Rezumat 
Tot ce am subliniat în acest capitol este rezultatul observației personale. Însă, cred eu, 

aceste rânduri sunt bazate și pe principii biblice. Noi vrem ca lucrările noastre individuale și 
lucrarea bisericii, a misiunii sau organizației noastre să crească. De aceea, ți-aș sugera să 
examinezi fiecare condiție de creștere în parte și să te întrebi: „Este aceasta adevărată cu 
privire la lucrarea mea, biserica mea, misiunea mea, organizația mea?“ Dacă este adevărată, 
laudă-L pe Dumnezeu pentru acest lucru. Dacă nu, trebuie să mai insiști asupra acelei 
probleme și să faci schimbările necesare. Dacă faci acest lucru, Dumnezeu te va binecuvânta și 
vei creşte. Dacă lucrarea este sufocată acum și nu creşte așa cum ar trebui, pune-ți aceste 
întrebări: 

 „Ce lipsește?“ 
 „Care din aceste condiții de creștere nu este îndeplinită cu privire la lucrarea 

mea?“ 
Pentru a găsi o soluție, cel mai bine este, în primul rând, să localizăm problema. Și dacă 

ceea ce am scris eu aici te ajută la aceasta, înseamnă că a meritat efortul de a alcătui acest 
capitol.  
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Capitolul 19: Este bine să râdem 
Trebuie să avem simțul umorului 

 
Este esențial ca lucrătorii cu copiii să aibă simțul umorului. Râsul, chiar și numai un 

zâmbet, este cel mai bun medicament atunci când lucrurile nu merg bine. Dacă iei lucrurile prea 
în serios și îngădui lucrării tale să devină o povară, te îndrepți spre dezastru. Umorul scade 
presiunea și te ajută să-ți menții echilibrul. 

Umorul în lucrare 
În timpul celor douăzeci și nouă de ani în funcția de director regional al CEF Europa, am 

savurat fiecare moment când am avut ocazia să le predau studenților și lucrătorilor cu copiii. Am 
fondat European CEF Training Institute în 1966 și l-am condus până în 1993; însă cel mai mult 
mi-a plăcut să le predau studenților de la Institut. De obicei, predam eu cursurile în zilele când 
mă aflam acolo. De asemenea, când predam în cadrul cursurilor de o săptămână în Polonia, 
predam și opt ore pe zi. 

Când un profesor stă mult timp în aceeași clasă, cu aceiași studenți, el trebuie să le 
deconecteze acestora mintea din când în când și să-i ajute să se relaxeze. Așa că, în timpul 
cursurilor de la Institut și din Polonia, începeam de obicei cu câteva minute de glume. 
Consideram că este foarte folositor să le spun una sau două glume irlandeze. 

Știi ce e aceea o glumă despre irlandezi? Oamenii de diferite naționalități spun adesea 
glume despre oameni de alte naționalități. Englezilor le place să spună glume despre irlandezi. 
Majoritatea acestor glume îi înfățișează pe irlandezi ca oameni simpli care fac totul pe dos! 
Nouă, irlandezilor, ne plac aceste glume despre irlandezi – cu condiția să le spunem despre noi 
înșine. 

Am observat că umorul din aceste glume este internațional. Într-adevăr, am descoperit 
că unele din aceste glume sunt și ele internaționale și că aceleași glume sunt uneori spuse 
despre alte naționalități în afară de cea irlandeză! 

Glume despre irlandezi 
Pe de o parte, umorul din glumele despre irlandezi este foarte simplu și direct. În același 

timp însă, el poate fi foarte subtil și nu întotdeauna ușor de înțeles – în special pentru cei ce nu 
ne înțeleg. Pentru exemplificare, să spun câteva glume despre irlandezi. 

 Intelectualul irlandez era deosebit de întristat pentru că i-a ars biblioteca și 
AMBELE cărți i-au fost distruse – dintre care pe una nici nu a apucat să o 
coloreze. 

 Elevii dintr-o școală irlandeză au observat că profesorul lor purta un ciorap 
albastru și unul roșu. Așa că aceștia i-au atras atenția profesorului. 

 Da, a spus acesta, știu. Mai am o pereche de ciorapi acasă exact la fel. 
 Cei mai buni zece ani din viața unui irlandez sunt anii din clasa întâi. 
 Un bărbat irlandez tocmai a devenit tată. Prietenii lui l-au întrebat? 

 Ce ai? 
Iar el a răspuns: 

 Vă las să ghiciți de trei ori. 
 Irlandezul a telefonat doctorului spunându-i că soția lui a înghițit un șoarece. 

 Ce să fac? a întrebat el. 
 Spuneți-i soției să stea pe pat și să-și deschidă gura. Și dumneavoastră 

țineți o bucată de brânză la gura ei ca să iasă șoarecele. Voi veni imediat. 
Când a sosit doctorul, irlandezul ținea o bucată de peste la gura soției lui. 

 V-am spus să țineți o bucată de brânză la gură, a spus doctorul. Cu 
peștele nu veți atrage niciodată șoarecele. 
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 Acum nu asta este problema, a răspuns irlandezul. Acum încerc să scot 
afară pisica ce a intrat după șoarece. 

 Irlandezul își călca o cămașă când, deodată, a sunat telefonul – și-a ars urechea. 
 În Irlanda plouă doar de două ori pe săptămână – odată trei zile și odată patru zile. 

Dacă poți vedea munții, o să plouă. Dacă nu-i poți vedea, plouă. 
Și aș mai putea continua. Însă timpul și spațiul sunt limitate. Să închei cu încă o glumă – 

să ne ajute pe noi, irlandezii „să râdem de noi înșine“?!? 
 Un irlandez vorbea cu un grup de oameni. El le-a spus: 

 Acum, o să vă spun o glumă despre englezi. 
Unul dintre oamenii prezenți acolo, a spus mânios: 

 Țin să te anunț că sunt englez. 
 Nicio problemă, a spus irlandezul. Voi vorbi mai rar, ca s-o înţelegi!  

„Doctorul“ Doherty 
Uneori, „viața reală“ poate fi tot atât de hazlie ca oricare glumă – despre irlandezi sau 

despre altceva. Și în ultimii cincizeci de ani am avut, din când în când, experiențe hazlii care m-
au ajutat (și cred că și pe alții) să râd și m-au încurajat să-mi dezvolt simțul umorului. 

Era în 1968. Ne-am planificat primul nostru curs de pregătire cu durata de o săptămână, 
în Cehoslovacia. Țara era încă sub comunism. Fusese cu un an înainte o revoltă împotriva 
comunismului și țara fusese invadată de armata rusească ce acum se afla în țară. Cursul urma 
să aibă loc la Hotelul Steaua Roșie în Hruba Voda (proprietate a partidului comunist local) și 
erau trei profesori care urmau să predea cursul: Arthur Hoffmann din Elveția, Trudy Kuhlman 
din SUA și eu. 

Drumul până la hotel a fost o experiență ciudată, pentru că soldații și tancurile rusești 
puteau fi văzute peste tot. Chiar și la barul hotelului unde ne aflam și unde se desfășura cursul 
erau mulți ruși. 

Înainte de începerea cursului, Trudy s-a îmbolnăvit și a trebuit să stea în pat. Apoi s-a 
îmbolnăvit și Arthur și, la fel, a trebuit să stea și el în pat. Acesta din urmă mi-a spus că aproape 
nu mai avea voce și că avea o problemă cu gâtul de mult timp care, din când în când, izbucnea. 
Nu avea niciun remediu împotriva ei. 

Am coborât în sala unde mă așteptau cei o sută treizeci de studenți din toată țara pentru 
prima întâlnire și le-am vorbit acestora despre problema lui Arthur. O tânără cehă a părăsit 
încăperea și s-a întors cu o sticlă mare cu un lichid galben și cu o lingură. Mi-a dat de înțeles că 
aceasta l-ar ajuta pe Arthur. Din nefericire, ea nu vorbea engleză și nici eu nu vorbeam cehă. 
Așa că am comunicat cum am putut prin semne! 

M-am dus înapoi la Arthur – cu medicamentul și cu lingura. Era în pat și se vedea clar că 
se simțea rău și avea dureri. Am umplut acea lingură mare cu lichidul acela galben și i-am spus 
lui Arthur să-și deschidă gura. El nu prea era conștient de ce se întâmplă și a deschis-o imediat. 
I-am dat să bea lichidul galben și apoi … 

Voi credeți în levitație (ridicare în aer a obiectelor de către ocultiști n.tr.)? Până atunci eu 
n-am crezut. Mi s-a părut că Arthur plutea în aer. Mi s-a părut că se ridică din pat – în agonie și 
cu strigăte de durere. S-a apucat de gât și se întorcea când pe o parte, când pe alta de durere. 

Ce făcusem? Ce s-a întâmplat? 
Am coborât repede scările în sala unde erau studenții și am căutat-o pe tânăra care mi-a 

dat „medicamentul“. De această dată, am găsit un translator care să mă ajute să înțeleg ce 
spune. 

I-am spus, prin translator, ce s-a întâmplat și ea m-a întrebat ce am făcut. Când i-am 
spus, s-a îngrozit. 

 Acesta nu era medicament, mi-a spus ea. Acel lichid galben nu era pentru consum. 
Este un dezinfectant și inhalant. Eu am spus să puneți o lingură într-un lighean de 
apă caldă și Arthur să inhaleze aburii. Asta i-ar fi fost de ajutor. 
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Am urcat scările din nou, întrebându-mă ce s-a întâmplat și ce să fac: 
Mai trăiește Arthur? 
Cum să-i spun soției lui din Elveția ce i-am făcut? 
Să-l îngropăm în Cehoslovacia sau să-i luăm trupul în Elveția? 
Când am intrat în cameră, așteptând-mă la ce era mai rău – ce surpriză! Arthur stătea pe 

marginea patului zâmbind. Vorbea normal. 
 Sunt bine. Mă simt bine la gât. Mi-am revenit la normal. 
Și, poate nu veți crede, sunt treizeci de ani de atunci, dar vechea problemă cu gâtul lui 

Arthur nu s-a mai repetat! 
Nu știu ce s-a întâmplat. Probabil acel lichid a ars pur și simplu acel ceva care provoca 

acea problemă. Însă eu și Arthur am râs de multe ori când ne aminteam de acea seară. 
În acea zi am devenit doctor și „am practicat medicina“. Dacă aveți vreo problemă cu 

gâtul, spuneți-mi! Poate o să găsesc o altă sticlă de lichid galben care să vă vindece sau să vă 
omoare! 

Predicatorul cel ciudat 
Pe la începutul anilor '60, am fost invitat să predic într-o duminică seara la o mică 

biserică de țară în Irlanda de Nord. Era întuneric când am ajuns la biserică. Am vorbit cu liderii 
bisericii și aceștia mi-au spus să conduc întregul serviciul divin. 

Biserica era plină de bărbați, femei și tineri din împrejurimi. Am anunțat o cântare de 
laudă la începutul serviciului. Pe la jumătatea primei strofe, mi-am amintit că am o scrisoare în 
mașină pe care o primisem de la un misionar CEF cunoscut și sprijinit de biserică. Așa că m-am 
hotărât să ies din biserică și să aduc scrisoarea ca s-o citesc în fața membrilor ei. 

Le-am zâmbit oamenilor, care cântau din toată inima și m-am îndreptat spre o ușă 
laterală. De acolo am intrat într-o cameră mică, de unde am ieșit apoi afară la mașină. Am luat 
scrisoarea și m-am întors în biserică. Cântarea încă nu se terminase. În timp ce treceam prin 
camera cea mică, înainte de a intra în sala propriu-zisă a bisericii, am observat că cineva 
lăsase lumina aprinsă în cămăruță. Așa că, fiind econom din fire, am stins lumina. Când am 
deschis ușa care dădea spre sală, am observat că stinsesem și lumina din sala bisericii. Era 
întuneric beznă. Totuși, oamenii cântau tot cu voce tare, ca și cum lucrul acesta s-ar întâmpla în 
fiecare duminică seara. 

„Doamne“, m-am gândit eu, „ce-am făcut“? 
Am aprins din nou lumina și am urcat din nou pe platforma de unde plecasem, 

continuând să cânt împreună cu acești oameni bine-crescuți de la țară – care nici nu clipiseră în 
tot acest timp. După ce m-am așezat și am început să cânt, am început să-mi închipui ce 
gândesc acești oameni (pentru că ei nu știau încă nimic despre scrisoare). 

„Ce predicator ciudat! Anunță prima cântare, apoi zâmbește și iese pe ușa din spate a 
bisericii. Stinge luminile și apoi le aprinde din nou – ca să zâmbească din nou și să-și continue 
cântarea. Nu am mai văzut un astfel de predicator! “ 

În timp ce mă gândeam la reacția lor, m-am așezat pe scaunul din spatele amvonului, mi-
am pus capul între palme și am râs încet câteva clipe înainte de a continua serviciul (Probabil ei 
credeau că mă rog!). 

Și, poate nu mă veți crede, am mai fost chemat să predic. Poate sperau să vadă din nou 
un spectacol! 

Camera albastră 
Eu și Sadie ne-am căsătorit în martie 1950. Prima dată am locuit la o depărtare de trei 

mile de Lurgan, orașul în care eram profesor. Eram niște tineri creștini și, în afară de biserica 
evanghelică locală de care ne alipisem, mai frecventam și adunările de rugăciune și serviciile 
de evanghelizare ale unei misiuni nu departe de noi. 
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Misiunea invitase un vorbitor mai deosebit pentru o săptămână și, în ultimul moment, 
familia la care urma să fie găzduit s-a îmbolnăvit și nu l-a mai putut primi. Liderul misiunii ne-a 
întrebat dacă nu am putea noi să-l găzduim în acea săptămână, iar noi am acceptat cu bucurie. 

Problema era că aveam doar două dormitoare mobilate și părinții noștri spirituali, Fred și 
Ina Orr stăteau cu noi și ocupau cel de-al doilea dormitor. 

Ce să facem? 
Am hotărât ca Sadie și Ina să doarmă în dormitorul nostru și domnul Dinsmore să 

doarmă în camera în care stăteau de obicei Fred și Ina. Singura problemă era – unde o să 
dormim eu și Fred? Nu mai aveam paturi – și nici nu mai aveam cum să facem rost de unul. 

Așa că eu și Fred am dormit în fiecare noapte în camera de zi. Fred dormea pe canapea 
și eu pe două scaune puse unul lângă altul. Însă noi nu puteam dormi până când domnul 
Dinsmore nu se retrăgea pentru culcare, iar noi trebuia să fim „în picioare“ înainte ca el să 
apară dimineața devreme, cum avea obicei. Nu voiam să-și dea seama că ne-ar deranja cu 
ceva vizita lui. 

Ultima dimineață era să se transforme în catastrofă! Atât eu, cât și Fred dormeam de zor 
când am auzit pașii domnului Dinsmore pe scări. În câteva secunde am fost în picioare, ne-am 
pus hainele de pat în spatele perdelei groase, albastre, din colțul camerei, am luat scaunele și 
ne-am așezat în fața unui cămin în care nu ardea focul, toate astea înainte ca domnul Dinsmore 
să intre în cameră. 

 Oricât aș încerca, a spus el, nu mă pot trezi dimineața mai devreme decât voi doi. 
Noi am zâmbit, dându-ne seama că nu ne-a descoperit secretul. Ne-a părut bine că nu s-

a uitat după perdeaua albastră! De aceea, de atunci încolo, eu și Fred am numit acea cameră 
„camera albastră“. 

Plini! 
Am organizat primul curs de pregătire pentru Europa de est în 1967. Am invitat și câțiva 

lucrători cu copiii din Cehoslovacia, la centrul de conferințe din Salzerbad, Austria, timp de două 
săptămâni. Era posibil ca ei să vină, întrucât era o perioadă de relativă libertate în 
Cehoslovacia. Optzeci și cinci de lucrători cu copiii au venit pentru acele două săptămâni – și a 
fost un timp de binecuvântare deosebită. 

Peste șase luni, Victor Watson, membru al echipei CEF European Outreach și cu mine 
ne-am hotărât să mergem în Cehoslovacia în urma acestui curs pentru a vizita câțiva studenți. 

Într-una din zile ne-am planificat să vizităm trei studenți – doi după-amiaza și unul seara. 
Cu primul student am avut o părtășie foarte bună. În timpul vizitei am fost invitați la o masă 
specială, pregătită pentru noi, de care ne-am bucurat foarte mult. Când am plecat de acolo am 
fost sătui – în toate privințele. Cred că îți imaginezi surprinderea noastră când, în timpul celei 
de-a doua vizite am fost poftiți la o altă masă pregătită special pentru noi cu multă dragoste și 
osteneală. Nu am vrut să ne jignim gazdele spunându-le că de abia terminasem de mâncat. 
Așa că „am savurat“ o altă masă îmbelșugată. La căderea serii am pornit să facem cea de-a 
treia și ultima vizită a acelei zile. Probabil îți imaginezi ce s-a întâmplat! 

După ce am vorbit o vreme cu cel de-al treilea student, ni s-a spus că a fost pregătită o 
masă pentru noi – și am fost conduși într-o altă cameră unde era o masă frumos aranjată. Le-
am mulțumit gazdelor noastre și am luat loc. Victor s-a uitat la mine și a rostit încetișor: 

 Nu mai pot mânca. Este imposibil. 
L-am lovit încetișor pe sub masă, șoptindu-i: 
 Trebuie! 
Așa că am mâncat cea de-a treia masă copioasă în acea zi – consecutiv. Cea de-a treia 

a fost cu totul deosebită. Primul fel a fost o supă subțire și gustoasă de legume, apoi gazda a 
intrat cu o gâscă (cu garnitură), după care a urmat și desertul. 

M-am bucurat foarte mult că am putut să ascundem faptul că deja mâncasem și eram 
plini, pentru că am descoperit mai apoi că ultima familie avusese două gâște și că una o 
tăiaseră special pentru noi. 
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Am fost foarte mișcați de generozitatea acestor trei familii și am fost mulțumiți că nu le-
am rănit în vreun fel sentimentele refuzând să mâncăm ceea ce ei au pregătit cu atâta 
dragoste. 

Îmbrăcat pentru ocazie? 
În perioada cât am fost directori naționali ai CEF Irlanda am locuit în partea de est a 

Belfastului, capitala Irlandei de Nord. Părinții lui Sadie locuiau în sudul orașului. 
Într-o după-amiază de sâmbătă, eu și Sadie, împreună cu fiul nostru Stephen, ne-am dus 

la părinții lui Sadie, unde am planificat să petrecem restul zilei lucrând în grădină. În consecință, 
am luat cele mai vechi haine pe care le-am găsit – un jerseu vechi, niște pantaloni vechi 
spălăciți și niște bocanci. 

După ce am terminat lucrul în grădină, părinții lui Sadie ne-au sugerat să rămânem și 
peste noapte – iar noi am fost de acord. A doua zi era duminică, și, evident, aveam obiceiul să 
mergem la biserică duminică dimineața. Aveam numai hainele cu care lucrasem în grădină. 
Dacă aș merge mai devreme și m-aș așeza pe rândul din spate, nimeni nu mi-ar observa 
jerseul meu vechi, pantalonii spălăciți și bocancii – iar la sfârșit, o să mă grăbesc să ies printre 
primii. 

Așa am și făcut: am ajuns printre primii, ne-am așezat pe rândul din spate, fiind sigur că 
nimeni nu mă cunoaște (nici măcar pastorul)! Era timpul să înceapă serviciul divin și 
predicatorul a mers la amvon. Din nefericire, nu era pastorul. El predica în alt loc în acea zi. Era 
un predicator străin, vizitator – cineva pe care îl cunoșteam bine și care și el mă știa bine. M-am 
lăsat cât am putut de jos în scaun și când ne-am ridicat să cântăm, am încercat să-mi ascund 
fața în cartea de cântări. 

După ce s-a rugat la începutul serviciului divin, predicatorul vizitator s-a scuzat 
congregației: 

- Îmi pare rău că vocea mi-este atât de slabă astăzi. Am fost răcit săptămâna aceasta și 
nu trebuie să-mi suprasolicit vocea. Următorul punct în program este un scurt cuvânt adresat 
copiilor și, pentru că eu nu mă simt prea bine, cred că trebuie să rog pe altcineva să facă acest 
lucru în locul meu. Îl văd pe vechiul meu prieten, Sam Doherty, în spatele sălii. O să-1 rog să 
vină la amvon să vorbească pentru următoarele zece minute. Mulțumesc, Sam. 

Cred că drumul acela până la amvon mi s-a părut cel mai lung din viață! Am făcut tot ce 
am putut să mă port normal. Dar m-am întrebat adesea ce au crezut cei din biserică despre 
evanghelistul de copii îmbrăcat într-un jerseu vechi, cu pantaloni peticiți și cu bocanci! Amintirea 
acelei dimineți de duminică mi-a provocat de multe ori râsul. 

Pierdut și găsit 
În perioada în care am fost director al CEF Europa, mi-am petrecut mult timp călătorind 

prin Europa pentru a ajuta și încuraja marea familie de lucrători CEF. 
Fusesem cu un cuplu misionar în Suedia, iar următoarea mea oprire era în Copenhaga, 

Danemarca. Așa că am schimbat trenul în Gothenburg pentru a merge spre Copenhaga. Era în 
plină iarnă și totul era alb, însă soarele strălucea și îmi plăcea să privesc peisajul alb strălucitor 
de afară. 

După o vreme, m-am hotărât să merg în vagonul restaurant să beau o cafea. Mi-am lăsat 
aparatul de fotografiat, geanta, paltonul și vesta în compartiment și m-am dus în vagonul 
restaurant. Mi-am băut cafeaua și am continuat să admir frumusețile Suediei. După ce trenul a 
oprit odată sau de două ori, am vrut să mă întorc în compartimentul meu. Dar când am ajuns la 
capătul vagonului restaurant, ușa spre următorul vagon nu se deschidea. 

L-am căutat pe conductor și l-am întrebat unde era cealaltă jumătate a trenului. El mi-a 
răspuns că, la ultima stație, trenul s-a despărțit în două, jumătatea mea fiind în drumul spre sud, 
spre Copenhaga. El mi-a spus că anunțase acest lucru. Însă pentru că eu nu înțelegeam 
suedeza, nu știam ce se întâmplase. 



50 de ani de lucrare și încă mai învăț 
Sam Doherty 

 

150 
 

L-am mai întrebat unde se îndreaptă această garnitură a trenului și mi-a spus – „spre 
nord“. Și m-a informat că următoarea stație era peste o oră. 

Așa că mă îndreptam spre nord, în timp ce geanta mea, aparatul de fotografiat, paltonul 
și vesta mergeau spre sud. Conductorul mi-a spus că va telefona la Copenhaga și va spune 
cuiva de acolo să încerce să-mi găsească lucrurile. 

- Între timp, a spus el, puteți sta și admira peisajul până când ajungem la următoarea 
stație. 

Altceva nici nu aveam de făcut. Când am ajuns în următoarea stație, a venit conductorul 
și m-a luat din tren (fără palton și vestă) și m-a pus în alt tren spunându-mi să stau acolo (și să 
nu mă mișc) până când trenul avea să ajungă în Copenhaga! 

Așa am făcut! Am văzut partea hazlie a acestei întâmplări. 
Poate nu mă veți crede, când am ajuns în Copenhaga, geanta, hainele și aparatul de 

fotografiat mă așteptau! 

Ia privește acolo jos! 
Prima dată am vizitat SUA în vara anului 1964, împreună cu soția mea, pentru a participa 

la cursul de trei luni al Leadership Training Institute. După terminarea cursului, am vizitat câteva 
orașe din SUA pentru a predica în biserici și a vizita câteva grupuri CEF. Aveam nevoie de o 
mașină pentru aceste călătorii. Așa că mi-am luat o mașină veche cu cinci sute de dolari, de 
care m-am folosit în tot acest timp. 

Într-o seară, după ce am vorbit la o biserică din Cincinnati, Ohio, mă întorceam la familia 
la care urma să locuiesc. Cincinnati este un oraș deluros și, când am părăsit orașul, am urcat 
pe o șosea foarte înclinată. În vârful dealului am privit afară pe geamul mașinii și am văzut că 
priveliștea orașului Cincinnati noaptea îți lua răsuflarea. Am oprit și m-am hotărât să fotografiez 
orașul. 

Aparatul de fotografiat era în portbagajul mașinii. Așa că am mers spre spatele mașinii și 
am deschis portbagajul să iau aparatul. Am ridicat ușa portbagajului și apoi am trântit-o să se 
închidă. Dar în timp ce plecam, mașina a început să pornească înapoi pe pantă în jos. 
Observasem că frânele mașinii nu erau prea bune și trântitul ușii de la portbagaj probabil le 
eliberase. Văzând că mașina o pornește în jos, mi-am pus umărul în spatele mașinii ca să nu 
mai alunece în jos. 

Și am stat așa! M-am uitat pe șosea în jos și am văzut un șir lung de mașini și știam că, 
dacă mă mișc de lângă mașină, ea se va duce în jos provocând un adevărat dezastru. 

Ce să fac? Țineam mașina din umăr – dar nu puteam și nu îndrăzneam să mă mișc. Am 
stat vreo câteva minute bune așa, căutând să găsesc o soluție – deși, în același timp, vedeam 
comicul situației. 

În cele din urmă, am găsit soluția. Zece metri mai jos era parcată o altă mașină. Așa că 
am venit în jos, centimetru cu centimetru, ținând mașina din umăr până când am ajuns la 
cealaltă mașină. Am lăsat încetișor ca mașinile să se atingă bară în bară – sperând ca cealaltă 
să aibă frâne mai bune decât a mea. Avea, într-adevăr; mașina mea s-a oprit – apoi m-am urcat 
în mașină și m-am dus mai departe. Trebuie să mărturisesc că mi-a pierit cheful de fotografiat! 

Mai mișcă-te! 
Lucrul pe care am să vi-l povestesc acum nu mi s-a întâmplat mie. Dar s-a întâmplat și i 

s-a întâmplat unui prieten de-al meu, colaborator la CEF Irlanda. 
Cu ani în urmă, CEF Irlanda a cumpărat un hotel într-o stațiune de pe litoral numită 

Kilkeel (pe care l-am extins și pe care îl folosesc ca centru de conferințe și mai ales pentru 
taberele de copii). 

Fiecare grup de copii venea pentru o săptămână. În ziua de vineri a fiecărei săptămâni 
este un eveniment special, numit „vânaţi-l pe lucrător“. Toţi lucrătorii părăsesc tabăra şi se 
maschează. Ei rămân undeva la vedere, în oraş, pentru că nu au voie să se ascundă. Peste 
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treizeci de minute, copiii părăsesc centrul taberei încercând să-l găsească pe fiecare membru 
mascat al echipei de lucrători. Așa cum îți poți închipui se pot întâmpla lucruri foarte hazlii. 

Așa că, într-o vineri, prietenul meu și ceilalți membri ai echipei au plecat, încercând să nu 
fie găsiți de grupul de copii care avea să apară în curând ca să-i caute. 

Prietenul meu a avut o idee ingenioasă. S-a îmbrăcat în cel mai bun costum și a mers la 
proprietarul unui magazin mare din oraș în care se găseau tot felul de haine. În vitrină, erau 
câteva manechine frumos îmbrăcate în costume și în haine care erau de vânzare. El i-a spus 
proprietarului cine este și ce făcea în tabără. I-a explicat că vor veni niște copii să-l caute și l-a 
întrebat dacă n-ar putea să stea în vitrină, în văzul tuturor, printre manechine. Proprietarul 
magazinului a râs și i-a dat voie. 

Așa că prietenul meu s-a urcat în vitrină și a stat acolo nemișcat, părând un manechin. 
Copiii i-au găsit pe toți ceilalți lucrători, dar pe el nu. Au trecut prin fața vitrinei de câteva 

ori, dar nu s-au gândit să privească înăuntru. 
În timp ce stătea în vitrină, prietenul meu a văzut un cuplu tânăr plimbându-se de mână. 

Era evident că erau foarte îndrăgostiți. Se uitau în toate vitrinele – hotărându-se probabil ce să 
cumpere pentru nuntă și pentru noua lor casă. 

S-au oprit chiar în fața vitrinei unde stătea prietenul meu, uitându-se la toate 
„manechinele“. Tânărul și-a întors privirea și, chiar în acel moment, tânăra l-a privit drept în ochi 
pe prietenul meu. El n-a putut rezista tentației. I-a făcut cu ochiul. Ea s-a uitat încă odată și 
prietenul meu i-a făcut din nou cu ochiul. Ea s-a întors la logodnicul ei și i-a spus ce a văzut. 
Tânărul s-a uitat și el la prietenul meu care, între timp, „împietrise“ din nou. Apoi, cei doi au 
început să se certe – ea spunând că manechinul făcuse cu ochiul, el spunându-i că visează. Și 
s-au îndepărtat certându-se. 

Prietenul meu spera să nu le fi stricat planurile de căsătorie! 

Fii atent! 
Cât am fost directori ai CEF Europa am locuit într-un apartament al sediului nostru 

european din Kilchzimmer, Elveția. Aveam mulți vizitatori din alte țări care veneau să vadă 
lucrarea de la CEF Europa. 

Într-un an, pastorul unei biserici din Florida și soția lui ne-au vizitat timp de trei zile și ne-
am bucurat de părtășia pe care am avut-o cu ei. Când au trebuit să plece, mi-au spus că trebuie 
să ia rapidul până la Viena. Eu urma să iau avionul din Zȕrich în acea dimineață, trebuind să 
ajung pentru a preda un curs în Polonia. Le-am spus deci că îi voi duce eu la cea mai apropiată 
gară, Aarau, de unde puteau să ia rapidul spre Viena. După aceea, urma să-mi continui drumul 
până la Zȕrich cu mașina, ca să prind avionul spre Polonia. 

Dis-de-dimineață i-am dus la Aarau. Dar nu am putut găsi niciun loc de parcare. Era 
imposibil – și trenul urma să sosească în câteva minute. Am riscat parcând pe trotuarul din fața 
gării, gândindu-mă că nu se va întâmpla nimic în câteva minute. 

Apoi, am observat două lucruri: 
În primul rând, că pastorul avea dureri la spate. În acest caz, i-am spus că voi lua eu 

bagajele din spate și i le voi duce eu până în compartiment. După ce i le-am luat, am observat 
că valiza era foarte grea; probabil că pe jumătate era plină cu cărți. 

În al doilea rând, când am ajuns în gară, am aflat că trenul o să aibă o întârziere de zece 
minute (ceva foarte ciudat pentru Elveția). Dar am hotărât să aștept sosirea trenului ca să-i pun 
pastorului valiza în compartiment. Speram ca mașina să nu pățească nimic și politia să nu o 
observe. De asemenea, în graba de a ajunge la tren, nu încuiasem mașina și toate bagajele 
mele pentru Polonia și aparatul de fotografiat erau înăuntru. 

A sosit și trenul. Am sărit în tren cu valiza aceea grea, m-am grăbit să ajung în 
compartimentul lor rezervat – ei fiind în spatele meu, și, în timp ce puneam valiza pe plasa cu 
bagaje, trenul a pornit!! Era un tren rapid; următoarea stație era în Zȕrich (peste patruzeci de 
minute) și eu mă aflam în acest tren, iar mașina mea era descuiată în fața gării din Aarau și, pe 
deasupra, mai trebuia să prind și avionul spre Varșovia! 
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Era o situație interesantă. Tot ce puteam să fac era să încredințez situația Domnului și să 
mă încred în El ca să-mi dea o soluție viabilă în această situație. 

Peste patruzeci de minute am sosit în Zurich și m-am grăbit să ajung pe un alt peron să 
iau următorul tren spre Aarau. Când am ajuns din nou acolo, am ieșit repede afară și mi-am 
găsit mașina încă acolo, cu bagajele neatinse, neavând nicio problemă cu politia. Mulțumit, am 
plecat la aeroport și am ajuns la timp pentru a lua avionul spre Varșovia. 

O experiență captivantă și, când privesc înapoi, destul de comică – deși, pe moment, nu 
mi-a venit să râd. 

Rezumat 
Am încercat să învăț importanța și valoarea cultivării simțului umorului – mai ales când 

lucrezi cu copii. Nu știu cum aș fi putut supraviețui fără el! 
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Capitolul 20: Prietenul adevărat la nevoie se cunoaște  
Trebuie să avem prieteni adevărați 

 
Una din cele mai mari binecuvântări în viața și slujba creștină este să ai un prieten, un 

prieten deosebit – un prieten adevărat. Poți fi prietenos cu mulți oameni, dar ai nevoie cel puțin 
de un prieten adevărat, deosebit. Un astfel de prieten trebuie să fie de același sex cu tine, 
pentru ca prietenia să fie ferită de orice atașament sau legătură romantică. Acest prieten trebuie 
să nu facă parte din cercul tău familial. 

Un om faimos a fost odată întrebat de ce a fost fericit în viață și el a răspuns: „Am avut 
un prieten“. 

Prietenia – un principiu biblic 
Biblia ne vorbește de valoarea unui prieten: 

 Prietenia este bună: 
„Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor“ 
(Eclesiastul 4:9). 
 Prietenia aduce încurajare în momente de tristețe: „Căci dacă se întâmplă 

să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade, fără să 
aibă pe altul care să-l ridice!“ (Eclesiastul 4:10). 

 Prietenia sprijină în slăbiciune: 
„Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum 
are să se încălzească dacă e singur?“ (Eclesiastul 4:11). 

 Prietenia protejează în caz de atac: 
„Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă; și funia 
împletită în trei nu se rupe ușor“ (Eclesiastul 4:12). 

 Prietenul iubește: 
„Prietenul adevărat iubește oricând, și în nenorocire ajunge ca un frate“ (Proverbe 
17:17). 

 Prietenul este apropiat: 
„Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care 
tine mai mult la tine decât un frate“ (Proverbe 18:24). 

 Prietenul corectează: 
„Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș 
sunt mincinoase“ (Proverbe 27:6). 

Prietenia – exemple biblice 
 Domnul Isus Și-a trimis ucenicii în lucrare DOI CÂTE DOI. 

„Atunci a chemat la Sine pe cei doisprezece și a început să-i trimită doi câte doi 
dându-le putere asupra duhurilor necurate.“ (Marcu 6:7).  
El cunoaște valoarea prieteniei, de aceea i-a trimis pe ucenici să lucreze câte doi: 

 Ei aveau să se completeze reciproc. 
 Ei aveau să se ajute reciproc. 
 Ei aveau să se corecteze reciproc. 

 Adesea și Pavel a lucrat în echipă și este evident că pe unii din echipă i-a prețuit 
nu doar ca și colaboratori, ci și ca prieteni. Lucrul acesta este evident în special în 
epistolele adresate prietenului lui apropiat, Timotei. 

 Poate cel mai bun exemplu de prietenie din Biblie este prietenia apropiată dintre 
David și Ionatan. 
În 1 Samuel 18 i s-a întâmplat ceva lui David care urma să aibă un efect profund 
și durabil asupra lui și asupra vieții lui viitoare. El a găsit un prieten deosebit, un 
prieten adevărat. Aceasta a fost începutul unei prietenii minunate. Inimile lui David 
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și Ionatan au fost legate de atunci încolo. Pe atunci, David era tânăr, avea în jur 
de nouăsprezece ani, neexperimentat, un fost cioban, conștient de condiția lui, și 
poate puțin sălbatic. Ionatan era mai în vârstă decât David, un om capabil, curajos 
și experimentat. El era faimos, neînfricat și rafinat. David știa că Ionatan era 
moștenitorul tronului care îi fusese promis lui. Lui Ionatan îi părea bine că David 
va fi următorul împărat. Saul, tatăl lui Ionatan, s-a împotrivit mult acestei prietenii. 
Era deci, într-un fel, o prietenie în niște circumstanțe nepotrivite. Dar era din ce în 
ce mai evident că Dumnezeu îi unise și le legase inimile celor doi. Prietenia dintre 
acești doi bărbați este mișcătoare. Era o dragoste curată, altruistă, întotdeauna în 
exprimare, constantă și de nezdruncinat. Ce privilegiu pentru David să aibă un 
prieten ca Ionatan – și pentru Ionatan să aibă un prieten ca David. Slujitorii lui 
Dumnezeu au nevoie de prieteni adevărați. 

Ai nevoie de un prieten 
Ai un prieten adevărat? Ţi-ar plăcea să ai un prieten adevărat ca Ionatan – un prieten 

demn de încredere, credincios, altruist, cineva căruia i te poți destăinui și pe care poți conta? 
 Fii tu însuți prietenos – altminteri, nu vei avea niciodată prieteni. „Cine își face 

mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ține mai mult la 
tine decât un frate“ (Proverbe 18:24). 

 Cere-I lui Dumnezeu să-ți dea cel puțin un prieten (poate mai mulți) sau roagă-te 
ca El să cimenteze prietenia care deja a început. 

 Dacă Dumnezeu îți dă un prieten, ajută-l, încurajează-l, sprijină-l, încrede-te în el 
și fii credincios față de el. 

 Corectează-l dacă este necesar și acceptă la rândul tău să fii corectat de el. 
„Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș 
sunt mincinoase“ (Proverbe 27:6). 

 Nu te limita la această prietenie. Fă-ţi şi alţi prieteni. 
 Nu uita că prietenul tău cel mai bun este Domnul Isus Cristos (Ioan 15:15 și 16). 

Experiența mea personală în prietenie 
Sunt foarte mulțumitor că în ultimii cincizeci de ani de viață și slujire creștină, Dumnezeu 

mi-a dat nu doar unul, ci chiar mai mulți prieteni apropiați și dragi. Sunt recunoscător pentru 
fiecare din ei în parte. Mi-au fost de mare ajutor și m-au încurajat de multe ori. 

Timpul și spațiul sunt limitate pentru a scrie despre fiecare din ei. Dar, ajungând la 
sfârșitul cărții și uitându-mă înapoi la cei cincizeci de ani care au trecut, sunt deosebit de 
recunoscător pentru profunda prietenie cu David McQuilken de care m-am bucurat în aproape 
toți acești ani. 

David era un prieten apropiat în sensul deplin al cuvântului. Era adevărat, credincios, 
cinstit și te puteai baza pe el. Lui îi puteam împărtăși orice și cred că și el la fel. Adesea, 
împărtășeam nedumeriri personale și probleme cu privire la lucrare și puteam întotdeauna să 
ne bazăm unul pe altul pentru sprijin, încurajare și sfat. În atâția ani de prietenie, nu a fost 
niciodată vreo neînțelegere, niciun dezacord între noi – niciodată. Nici măcar o urmă din toate 
acestea. 

L-am întâlnit prima dată pe David în 1951, când aveam douăzeci și patru de ani și eram 
în al doilea an de profesorat. David a venit să predea la aceeași școală și în curând a început și 
prietenia noastră. În acea perioadă, încă nu era căsătorit și un an de zile a locuit cu mine și 
Sadie până când s-a căsătorit cu Mollie. El a demonstrat încă de la început interes pentru 
evanghelizarea copiilor și a participat cu entuziasm la lucrarea CEF predând în cadrul Cluburilor 
Vestea Bună și ajutându-mă în cadrul misiunilor pentru copii, a cursurilor de pregătire și a 
conferințelor. În anii care au urmat, am lucrat tot împreună și am continuat să ne adâncim 
părtășia și relația. 
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În 1964, când Dumnezeu ne-a călăuzit pe mine și Sadie să ne angajăm pe deplin în 
lucrarea CEF și am mers în SUA pentru pregătire, David a preluat conducerea CEF Irlanda cât 
timp am fost plecați. Și când ni s-a propus să devenim directori regionali pentru Europa și am 
acceptat invitația, l-am întrebat pe David dacă nu vrea să rămână în continuare director național 
al CEF Irlanda și el a fost de acord. El și Mollie urmau să rămână în această poziție de 
conducere aproape treizeci de ani, iar Dumnezeu le-a binecuvântat slujba, CEF Irlanda 
extinzându-se și dezvoltându-se minunat. 

Eu și Sadie ne-am mutat în Elveția pentru a fi mai în centrul continentului în favoarea 
lucrării pe care o aveam acum. Dar prietenia noastră a continuat – prin scrisori, telefon și scurte 
întâlniri de câte două-trei ori pe an. 

ÎI laud pe Dumnezeu pentru prietenia și părtășia pe care am avut-o cu David timp de 
peste patruzeci și cinci de ani. 

Pe la sfârșitul anului 1995, la scurtă vreme după ce David a cedat succesorului său 
conducerea CEF Irlanda, s-a îmbolnăvit și, în lunile următoare, sănătatea i s-a deteriorat treptat. 
În lunile mai și iunie 1996, David știa deja că în curând avea să meargă acasă, la Domnul. 

Ce mărturie a avut! Avea o pace desăvârșită; el știa și repeta încontinuu: „Acum nu mi-e 
teamă de nicio condamnare“. Nu-i era teamă de moarte absolut deloc. În timp ce stăteam lângă 
patul lui, mi-a amintit de un refren pe care noi îl cântam cu copiii la întâlniri, cu mulți ani în urmă. 
Stând acolo pe patul unde și avea să moară, el a cântat refrenul acelui cântec, vers după vers, 
în același timp mimând semnele prin gesturile făcute de obicei de copii când cântau refrenul: 

„Departe, dincolo de Iordan 
Acolo ne vom întâlni. O, ce minunat! 
Departe, dincolo de Iordan, pe acel tărâm frumos ne vom întâlni. 
Dacă ajungi acolo înaintea mea 
Așteaptă-mă, căci și eu vin. 
Departe, dincolo de Iordan, pe acel tărâm frumos ne vom întâlni.“ 
M-a întrebat dacă aș vrea să predic la înmormântarea lui și i-am răspuns că voi predica. 
După aceasta, m-am dus în Polonia pentru niște întruniri importante. Când am vorbit 

acolo la o mare conferință creștină, le-am spus sutelor de oameni prezenți despre David și 
iminenta lui plecare la Domnul. Le-am spus despre pacea pe care o avea, pentru că știa că 
toate păcatele i-au fost iertate și fusese justificat cu mulți ani în urmă. Le-am spus că David a 
fost un om care știa și să trăiască și să moară. Dumnezeu a vorbit multor inimi prin această 
descriere pe care am făcut-o despre David și pacea lui în fața morții. 

Între timp, David i-a spus doctorului că vrea să mai fie în viață când mă întorc din Polonia 
pentru ca să vorbesc la înmormântarea lui. Astfel, doctorul a făcut tot ce i-a stat în putință să-i 
prelungească viața până mă întorc din Polonia. Când am sosit în Irlanda, m-am dus să-l văd 
pentru ultima dată pe acest pământ, înainte de a ne întâlni din nou „departe, dincolo de Iordan“. 
Nu peste mult timp, David a mers în pace și liniște la Domnul pe care L-a iubit atât de mult și L-
a slujit cu atâta credincioșie. 

Am vorbit la înmormântarea lui și acum voi cita cuvânt cu cuvânt un fragment din ceea ce 
am spus sutelor de oameni adunați acolo pentru a-i da un ultim omagiu lui David. 

„Eu și David am fost prieteni foarte apropiați timp de patruzeci și cinci de ani. Am fost 
cum nu se poate mai apropiați. Când am vorbit cu el în ultima săptămână, am căzut amândoi 
de acord că prietenia noastră a fost ca cea a lui David și Ionatan. Biblia spune că sufletele lor 
erau unite în dragoste. 

Eram de aceeași vârstă, aveam aceeași concepție de viață, aceleași convingeri teologice 
și aceeași dragoste pentru copii. 

Am avut părtășie împreună, ne-am rugat împreună, am vorbit, am discutat, ne-am jucat 
și am muncit împreună în toți acei ani și nu a fost niciodată nici cel mai mic val în relația 
noastră. 

Îl laud pe Dumnezeu că mi-a dat un prieten ca David. Viața mea a fost mai bogată 
datorită lui și viața lui m-a schimbat în continuu. 
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David a fost cu adevărat un om după inima lui Dumnezeu, un om al lui Dumnezeu, iubit 
de toată lumea. Era unul dintre cei mai evlavioși oameni pe care i-am cunoscut și era un 
privilegiu pentru mine de fiecare dată când aveam părtășie cu el în toți acești ani.“ 

Când mulțimea s-a adunat în jurul gropii unde trebuia să fie depus sicriul lui David, am 
cântat toți împreună cuvintele care au însemnat atât de mult pentru David: 

„Departe, dincolo de Iordan, Acolo ne vom întâlni. O, ce minunat! 
Departe, dincolo de Iordan, pe acel tărâm frumos ne vom întâlni. 
Dacă ajungi acolo înaintea mea, Așteaptă-mă, căci și eu vin. 
Departe, dincolo de Iordan, pe acel tărâm frumos ne vom întâlni.“ 
Și Dumnezeu a vorbit multor inimi. 
Îl laud pe Dumnezeu pentru David și pentru privilegiul unei adevărate prietenii. Am 

nădejdea că și ție îți va da Dumnezeu un prieten deosebit ca să te încurajeze și să te ajute. 

Întrebări vitale 
Pentru că ne apropiem de finalul acestei cărți și mai ales acum la sfârșitul acestui capitol, 

aș vrea să pun patru întrebări fiecărui cititor: 
 1. „Ești tu sigur că vei merge în cer dacă vei muri astăzi?“ 
 2. „Ai pace în inimă când te gândești la moarte?“ 
 3. „Poți tu spune, la fel ca David, «Nicio condamnare, nicio judecată, Isus Cristos 

este Mântuitorul meu și eu mă odihnesc în El?»“ 
 4. „Vei merge tu «pe acel tărâm frumos»?“ 

Întregul tău viitor de aici de pe pământ și din veșnicie depinde răspunsurile tale. 
Dacă nu poți răspunde „Da“ la toate aceste întrebări, te poți încrede în Isus Cristos ca 

Domn și Mântuitor chiar acum. Poți să-ți pleci chipul, să-ți închizi ochii și să te rogi: 
„Doamne Isuse, am păcătuit și Te-am supărat. Nu vreau să mai trăiesc așa. Vreau să mă 

întorc de la păcat și chiar acum să mă încred în Tine. Doamne Isuse, te primesc ca Mântuitor al 
meu. Te rog schimbă-mă, iartă-mi toate păcatele ca să fiu sigur că mă duc în cer și că nu voi fi 
niciodată judecat și condamnat de Tine. Îți mulțumesc, Doamne Isuse, că m-ai schimbat și m-ai 
iertat. Ajută-mă să trăiesc pentru Tine. Amin“ 
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Capitolul 21: Ajutor! 
Trebuie să știm cum să depășim problemele 

 
Am citit de curând undeva că ultimul capitol al unei cărți trebuie să fie cel mai important și 

trebuie să rezume și să reunească toate temele capitolelor anterioare. 
În consecință, în acest capitol aș dori să împărtășesc cu tine probabil cea mai importantă 

lecție pe care am învățat-o și care, cred eu, ar putea fi foarte valoroasă pentru cititorii mei. În 
același timp, această lecție este, mai mult sau mai puțin un rezumat și o concluzie firească 
pentru toate lecțiile analizate până acum în această carte. De asemenea, este lecția pe care am 
împărtășit-o cel mai adesea studenților de la institutul nostru și, de-a lungul anilor, lucrătorilor de 
la CEF Europa. 

Aș vrea să împărtășesc cu tine lecțiile pe care am încercat să le învăț cu privire la 
problemele pe care le întâmpinăm în viețile și lucrările noastre – și la modalitatea de abordare a 
acestora. Acest subiect a fost tratat în mod detaliat în prima carte a acestei serii de manuale 
intitulată „Problemele unui lucrător cu copiii și soluția lui Dumnezeu“; voi încerca să rezum, într-
o măsură mai mare sau mai mică, conținutul acelei cărți în acest capitol. Dacă nu ai această 
carte, o poți comanda de la AMEC. 

Problemele cu care ne confruntăm 
Cu toții recunoaștem existenta și realitatea problemelor în viețile și lucrările noastre: 

 Ce probleme ar putea apărea? 
 Probleme personale  
 Probleme financiare  
 Probleme familiale  
 Probleme de sănătate  
 Probleme cu oamenii  
 Probleme cu noi înșine 

 Care este cauza acestor probleme? 
 Unele ni le producem noi înșine.  
 Unele sunt cauzate de alți oameni. 
 Altele sunt rezultatul lucrării noastre. 
 Altele sunt rezultatul atacurilor satanice.  
 În cazul multora, nu se cunoaște cauza sau aceasta nu este evidentă. 

Un singur lucru minunat este sigur: Dumnezeu controlează aceste lucruri, iar 
problemele cu care ne confruntăm fie au fost trimise de Dumnezeu, fie au fost 
îngăduite de El. Dacă ar exista și o a treia posibilitate, Dumnezeu nu ar fi suveran. 

 Cum putem să rezolvăm aceste probleme, cum să avem pace în timp ce ele sunt 
asupra noastră și să avem biruință asupra lor? 

Aceasta este întrebarea cheie. 

Răspunsurile pe care încercăm noi să le dăm 
Evident că noi încercăm să rezolvăm sau, într-un fel, să depășim problemele. Nu vrem 

să fim controlați sau copleșiți de ele. 
 Vorbim cu oamenii despre ele, sau ne facem planuri pentru a le putea depăși; 

ascultăm predici sau citim cărți pe această temă și, mai ales, ne rugăm cu privire 
la ele. Dar, de prea multe ori, situația nu se îmbunătățește și noi continuăm să ne 
simțim învinși. 

 Alteori, ne îngrijorăm, ne luptăm, ne cuprinde amărăciunea și ne retragem din 
lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu. Și aceste reacții numai înrăutățesc 
situația. 
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Dar este o problemă cheie – din care decurg toate celelalte probleme pe care le-am 
enumerat. La acea problemă, mai mult decât la oricare alta, trebuie găsită o soluție. 

Principala noastră problemă – și aceasta se aplică tuturor, scriitor și cititor deopotrivă – 
este că suntem prea mult centrați asupra propriei persoane – asupra problemelor noastre, 
sănătății noastre, lucrării noastre, viitorului nostru. Și cu cât ne concentrăm mai mult asupra 
propriei persoane și asupra problemelor noastre, cu atât ele devin mai mari și insurmontabile. 

Aceasta este experiența mea. Este ea și a ta? Există vreun răspuns? 
Eu cred că există un răspuns – dar trebuie să fie răspunsul lui Dumnezeu, nu al nostru. 

Soluția lui Dumnezeu 
Modul în care ne rugăm, ne închinăm, evanghelizăm, trăim și tratăm problemele, depinde 

de viziunea și imaginea noastră despre Dumnezeu! 
Dumnezeu vrea ca noi să facem trei pași simpli: 

 El vrea ca noi să-L VEDEM așa cum se revelează El în Cuvântul Lui. Înainte de a-
l chema pe Isaia în lucrarea lui profetică, El i S-a revelat. „În anul morții 
împăratului Ozia, am văzut pe Domnul …“ (Isaia 6:1). 
Dumnezeu i-a revelat lui Isaia suveranitatea Lui (versetul 1), sfințenia Lui (versetul 
3) și puterea Lui (versetul 4). Dumnezeu știa că Isaia va întâmpina probleme în 
lucrarea lui (versetele 9-13) și că cea mai bună pregătire în vederea înfruntării 
acelor probleme era să-L vadă așa cum este El în realitate. 

 El vrea să-L CUNOAŞTEM tot mai mult pe baza a ceea ce am văzut. În Daniel 
11:32 citim: „Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor 
rămânea tari și vor face mari isprăvi“. Cu cât îl cunoaștem mai mult, cu atât vom fi 
mai tari – și mai activi. 
Și Petru subliniază faptul că, pe măsură ce creștem în cunoașterea lui Dumnezeu, 
creștem în har (pentru a face față problemelor) și în pace (reacția potrivită în fața 
problemelor). „Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și 
a Domnului nostru Isus Cristos!“ (2 Petru 1:2). 

 Harul acela care se înmulțește ne va ajuta să facem față problemelor. 
 Pacea aceea care se înmulțește ne va ajuta să reacționăm la problemele 

noastre într-un mod potrivit. 
 El vrea ca noi să ne CONCENTRĂM asupra Lui și nu asupra propriei noastre 

persoane, ori asupra altora. Isaia scrie în capitolul 26:3 al cărții lui „Celui cu inima 
tare Tu-i chezășuiești pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine“. El a învățat 
această lecție. Fixându-și și concentrându-și mintea asupra lui Dumnezeu, Isaia s-
a bucurat de pace. 

Soluția lui Dumnezeu este să ne schimbăm întreaga filozofie și întregul mod de gândire 
și să devenim teocentrici în loc de egocentrici. 

Cu cât îl vedem mai clar pe El, cu cât îl cunoaștem mai intim și cu cât ne concentrăm mai 
direct asupra Lui (și nu asupra problemelor noastre), cu atât trecem mai biruitori peste 
probleme. Este un paradox; este greu de înțeles, însă este adevărat. 

Cu cât mă concentrez mai mult asupra lui Dumnezeu și nu asupra problemelor mele, cu 
atât ele vor părea mai puțin dificile. Fie El îndepărtează problemele, fie – și asta se întâmplă cel 
mai adesea – îmi dă putere să le rezolv. Cu cât mă concentrez mai mult asupra problemelor 
mele, cu atât ele devin mai mari și am mai puțină putere să le fac față.  

Soluția la problemele noastre nu vine peste noapte sau imediat. Este un proces – un 
proces de o viață. Dar noi trebuie să începem de astăzi să facem trei lucruri: 

 Să-L vedem așa cum este El în realitate. 
 Să-L cunoaștem tot mai mult. 
 Să ne concentrăm asupra Lui tot timpul, în special atunci când vin probleme. 
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Scopurile pe care trebuie să le avem 
În lumina a ceea ce am analizat, este probabil evident că trebuie să avem trei scopuri: 

 Să-L vedem pe Dumnezeu așa cum Se revelează EI pe Sine în Cuvântul Lui. 
Când citim din Biblie, trebuie să ne punem întrebarea: „Ce mă învață acest verset 
sau pasaj despre Dumnezeu?“ Sunt câteva adevăruri cheie despre Dumnezeu pe 
care trebuie să le vedem, să le înțelegem și să le credem: 

 Dumnezeu este suveran (vezi capitolul 5). Trebuie să ne fie foarte limpede 
că El controlează în mod absolut tot ceea ce se întâmplă (Isaia 6:1).  

 Dumnezeu este înțelept. El știe ce face. El are un plan pentru viețile și 
lucrările noastre și tot ceea ce El ne trimite sau îngăduie să ni se întâmple, 
lucrează împreună pentru împlinirea și desăvârșirea acelui plan (Romani 
8:28). 

 Dumnezeu este Tatăl nostru ceresc iubitor. El ne vrea binele și nu va 
îngădui să ni se întâmple decât acele lucruri care sunt spre binele nostru – 
chiar dacă noi nu le putem înțelege (Matei 6:26, 32). 

 Dumnezeu este credincios și niciodată nu ne va părăsi (vezi capitolul 11) (1 
Tesaloniceni 5:24). 

 Să-L cunoaștem pe Dumnezeu tot mai mult. 
Acesta este cel de-al doilea pas logic. Ceea ce învățăm despre Dumnezeu din 
Cuvântul Lui trebuie să ne ducă și să ne încurajeze la o relație mai apropiată de 
El. Trebuie să citim în liniște Cuvântul Lui, să vedem adevărurile revelate despre 
El, să medităm asupra acestor adevăruri, să vorbim cu Dumnezeu despre ele și 
să ne închinăm Lui pe baza lor, să-L ascultăm când ne vorbește prin Cuvântul Lui 
– și să ne bucurăm de părtășia cu El: 

 Această intimitate mereu crescândă cu Dumnezeu a fost și rugăciunea 
Domnului Isus pentru noi (Ioan 17:3). 

 Cunoașterea tot mai profundă a Mântuitorului a fost țelul și rugăciunea lui 
Pavel (Filipeni 3:10).  

 Biblia ne făgăduiește că aceia care „vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor 
rămânea tari și vor face mari isprăvi“ (Daniel 11:32b). 

 Să ne concentrăm asupra Lui când vin problemele. 
Atunci când vin problemele, reacția noastră imediată nu ar trebui să fie învinuirea 
altora, sau împărtășirea problemei cu alții, îngrijorarea sau amărăciunea. În loc să 
facem toate acestea, trebuie să învățăm să ne concentrăm imediat asupra lui 
Dumnezeu, să ne gândim la El, la suveranitatea, înțelepciunea, dragostea și 
credincioșia Lui. 
„Doamne, Tu știi asta.“ 
„Tată ceresc, Tu ai îngăduit să se întâmple aceasta.“ 
„Doamne, Tată, Tu înțelegi ce se întâmplă, chiar dacă eu nu înțeleg.“ 
Deci: 
„Îmi pun mâna în mâna Ta, Tată ceresc, și mă încred în Tine – chiar și în 
întuneric.“ 
Aceasta este soluția. 

Ce trebuie să facem 
Vrei să începi o nouă etapă în viața ta creștină? Vrei un nou început? Vrei să vezi soluția 

la problemele tale? 
Atunci începe chiar de astăzi să faci trei lucruri: 

 Caută adevărurile despre Dumnezeu în Cuvântul Lui. Aceste adevăruri sunt 
adevărate comori! Citește pentru început Isaia 40 și continuă cu capitolele ce pot fi 
pentru tine niște adevăruri noi sau El poate să-ți împrospăteze și să-ți aprofundeze 
cunoștințele tale despre „vechile adevăruri“. 
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 Închină-te lui Dumnezeu în timpul tău de părtășie intimă pe baza a ceea ce ai 
învățat. Gândește-te la aceste adevăruri pe parcursul zilei și discută despre ele și 
cu alții. 

 Veghează ca prima reacție în fața problemelor să fie A TE CONCENTRA 
ASUPRA LUI; și lasă totul în mâinile Lui. 

Și îți promit pe baza Cuvântului lui Dumnezeu că unul din două lucruri se va întâmpla: 
 Dumnezeu va îndepărta problema sau 
 Dumnezeu îți va da putere să înfrunți problema. 

Cred că aceste adevăruri te vor ajuta să faci față problemelor tale și îți vor da o pace 
reală întotdeauna. 

„Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înlăuntrul meu? Nădăjduiește in Dumnezeu, căci 
iarăși îl voi lăuda; El este mântuirea mea și Dumnezeul meu“ (Psalmul 42:11). 

„Domnul dă tărie poporului Său, Domnul binecuvântează pe poporul Său cu pace“ 
(Psalmul 29:11). 

„Celui cu inima tare, Tu-i chezășuiești pace; da, pacea, căci se încrede în Tine. Încredeți-
vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor“ (Isaia 26:3, 4). 

Rezumat 
Ceea ce am analizat în acest capitol a însemnat foarte mult pentru mine și de aceea 

împărtășesc cu tine toate acestea, pentru ca atunci când ai probleme: 
 Să înveți tot ce poți despre El din Cuvântul Lui. 
 Să te închini Lui și să ajungi să-L cunoști pe baza a ceea ce ai învățat. 
 Să te concentrezi asupra Lui și să-ți ții privirea ațintită asupra Lui întotdeauna – și 

mai ales când vin probleme. 
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Anexa I: Părăsind totul, mă încred în El  
Trebuie să înțelegem și să-i învățăm pe copii adevărul credinței 

mântuitoare 
 
Învățătura clară a Cuvântului lui Dumnezeu este că „mântuirea este doar prin credință și 

doar în Cristos“. Nu există o altă modalitate de a fi mântuit (Ioan 3:16; Ioan 5:24; Fapte 10:43; 
Romani 5:1; Galateni 2:16; Efeseni 2:8). 

Este necesar ca noi, ca evangheliști de copii, să știm exact ce înseamnă cuvântul 
„credință“ deoarece el este, în multe privințe, piatra din capul unghiului lucrării noastre de 
evanghelizare. 

Înțelesul credinței mântuitoare 
Credința mântuitoare este o încredere din toată inima în Cristos, pentru a fi iertat și 

mântuit. 
Cuvântul grecesc pentru credință este „pistis“. Dicționarul explicativ al lui Vine spune că 

acest cuvânt înseamnă: 
 O convingere puternică (cuvântul vine dintr-un verb cu sensul de „a convinge“). 
 O încredințare. 
 O predare personală.  
 O încredere sinceră. 

Cuvântul grecesc pentru a crede este „pisteuo“ și când este folosit cu privire la mântuire 
(ex. Ioan 3:16, Fapte 16:31) se adaugă de obicei și cuvântul „eis“. Traduse în engleză aceste 
două cuvinte ar fi „believe in“ sau „believe on“ (în românește, „a crede în“ sau „a-ți baza credința 
pe“ – n.tr.). Folosite împreună, aceste două cuvinte ne învață că un păcătos, pentru a fi mântuit, 
trebuie să se încreadă în Isus Cristos – să se predea Persoanei lui Isus Cristos pentru 
mântuire. Cuvântul înseamnă deci o „încredere plină de speranță“. 

Cele trei elemente ale credinței mântuitoare 
Credința mântuitoare nu este doar un asentiment intelectual, ori un acord cu o doctrină, 

nici doar o experiență emoțională prin care inima este mișcată. Credința mântuitoare implică trei 
elemente esențiale: 

 Elementul intelectual sau cunoștința. Sunt câteva adevăruri importante care 
trebuie să fie înțelese și crezute pentru mântuire. 

 Elementul sentimental sau convingerea. Trebuie să existe o convingere interioară 
cu privire la adevărul acestor lucruri. 

 Elementul volițional sau încrederea. În urma cunoștinței despre Cristos a 
păcătosului și a convingerii și credinței că aceste lucruri sunt adevărate, trebuie să 
existe o mișcare a voinței pentru ca păcătosul să-și pună cu adevărat încrederea 
în Isus Cristos pentru mântuire și o predare personală în mâna Lui. 

Credința mântuitoare este în primul rând o încredere personală în Isus Cristos ca 
Mântuitor. 

Dacă păcătosul nu-și pune cu adevărat încrederea în Isus Cristos, el nu este mântuit. El 
trebuie să înțeleagă ceva despre Cristos, să înțeleagă ce a făcut pentru el, să simtă în inima lui 
că acest lucru este adevărat și apoi să se încreadă în Isus Cristos sau să se predea Lui. 
Aceasta este mântuire. 

Forsaking (Părăsind) 
All (Totul)  
I (Mă) 
Trust (Încred în) 
Him (El). 
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Este clar din Iacov 2:19 că „credința intelectuală“ nu este suficientă și că „credința 
sentimentală“ nu este nici ea suficientă. Dracii le au pe amândouă într-o anumită măsură. 
Credința mântuitoare înseamnă „a crede în“ – este o încredere într-o Persoană, o predare în 
mâna Lui – a Domnului Isus Cristos. 

Trebuie să fie de asemenea clar că această credință nu trebuie să fie desăvârșită sau 
perfectă pentru ca Dumnezeu să mântuiască. O teologie perfect elaborată nu este esențială 
pentru mântuire. Credința este o încredere deplină în Isus Cristos pe baza cunoștințelor pe care 
le avem și, în consecință, este posibil ca un copil, de exemplu, să fie mântuit, chiar dacă el nu 
are decât o înțelegere limitată a planului de mântuire – dacă încrederea și predarea Lui sunt 
reale. 

Obiectul credinței mântuitoare 
Noul Testament spune foarte clar și în mod repetat că păcătosul este mântuit când își 

pune încrederea în Domnul Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. EI este obiectul credinței 
mântuitoare (Ioan 3:16; Fapte 16:31). 

În același timp, este logic să ne punem încrederea și în Cuvântul scris al lui Dumnezeu 
căci acest Cuvânt ne arată cine este Domnul Isus, ce a făcut El, ceea ce este păcătosul și ce 
trebuie el să facă pentru a fi mântuit. 

Credința mântuitoare nu este niciodată singură 
Biblia spune foarte clar că păcătosul este mântuit doar prin credință și doar în Cristos. 
Însă Biblia mai spune tot așa de clar că trebuie să se întâmple neapărat și alte lucruri în 

păcătosul care crede cu adevărat: 
 Trebuie să fie convins de păcătoșenia lui. Dacă nu este convingere, nu poate 

exista credință (Fapte 2:37; Luca 18:13; Ioan 16:8). 
 Trebuie să vrea să fie diferit și să vrea să se întoarcă de la păcat. Cum să poată 

începe o viață nouă cu Cristos, dacă nu vrea să facă așa (Fapte 2:40, 41; Fapte 
13:47, 48)? 

 Trebuie să înțeleagă unele lucruri despre Isus Cristos și despre ce a făcut El și că 
El primește și mântuiește oameni păcătoși. El nu poate exercita credință în cineva 
despre care nu știe nimic (Romani 10:14b; Romani 10:17). 

 Trebuie să-și demonstreze credința printr-o schimbare a vieții și fapte bune după 
ce este mântuit. Dacă nu este nicio schimbare, nu este nici credință (2 Corinteni 
5:17; Iacov 2:17, 20, 26). 

Iată deci că deși păcătosul este mântuit doar prin credință, acea credință nu este 
niciodată singură. Ea include înțelegere, convingere, pocăință și are drept consecință fapte 
bune. Păcătosul nu este mântuit prin niciunul din aceste patru lucruri, însă nu poate fi mântuit 
fără ele, pentru că ele fac parte din credința mântuitoare. 

Consecințele credinței mântuitoare 
Consecința evidentă a credinței mântuitoare este – MÂNTUIREA. 
Dar cuvântul „mântuire“ include câteva părți constituente: 

 Justificarea – Dumnezeu îi iartă păcatul și îl vede pur și sfânt ca Isus Cristos 
(Romani 5:1). 

 Regenerarea – el are o nouă natură (Efeseni 2:5; Ioan 3:3-5). 
 Viața veșnică – are o nouă calitate a vieții și va trăi veșnic (Ioan 3:16). 
 Botezul cu Duhul Sfânt – el face parte din trupul lui Cristos (1 Corinteni 12:13). 
 Răscumpărarea – el a fost eliberat de robia păcatului (Romani 6:22). 
 Adopția în familia lui Dumnezeu (Romani 8:15; Galateni 4:5). 
 Este locuit în interior de Duhul Sfânt (1 Corinteni 6:19). 
 Este pecetluit cu Duhul Sfânt (Efeseni 1:13). 
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 A primit garanția lui Dumnezeu cu privire la viitor (Efeseni 1:14). 

Credința în viața creștină 
Mântuirea începe în momentul în care păcătosul exercită credință în Isus Cristos. Însă 

acesta este doar începutul. Credința continuă să fie principiul de bază în viața fiecărui 
credincios: 

 Păcătosul este justificat prin credință (Romani 3:28; 5:1). 
 Sfântul trăiește prin credință și este sfințit prin credință (Evrei 11; 1 Ioan 5:4).  
 Robul slujește prin credință (Marcu 9:23; Evrei 11:33). 

Darul credinței mântuitoare 
Este foarte important să recunoaștem, să înțelegem și să credem că această credință 

mântuitoare este un dar de la Dumnezeu și că ea nu poate fi manifestată prin puterea proprie. 
Este responsabilitatea păcătosului să creadă și să exercite credință, însă el nu poate face asta 
decât dacă Dumnezeu lucrează în inima lui. 

„Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul 
lui Dumnezeu“ (Efeseni 2:8). 

„Nimeni nu poate să vină la Mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl Meu“ (Ioan 6:65b). 
„A ajutat mult pe cei ce au crezut prin har“ (Fapte 18:27). 
„Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel“ (Fapte 
16:14). 
„Să ne uităm țintă la căpetenia si desăvârșirea credinței noastre“ (Evrei 12:2a) 
„Căci cu privire la Cristos, vouă vi s-a dat harul … să credeți în El“ (Filipeni 1:29). 
Când vom înțelege această învățătură biblică clară, ne vom petrece mai mult timp în 

rugăciune – ca Dumnezeu să vorbească inimilor copiilor pe care îi evanghelizăm și să-i facă să 
răspundă la mesajul Evangheliei cu CREDINŢĂ. 

În același timp, trebuie să recunoaștem că Dumnezeu își folosește Cuvântul pentru a da 
credința aceasta. 

„Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Cristos“ (Romani 
10:17). 

În consecință, trebuie să vedem că Dumnezeu are o dublă însărcinare pentru noi: 
 El vrea să-i învățăm pe copii Cuvântul lui Dumnezeu. 
 El vrea să ne rugăm pentru ei, ca El să lucreze în inimile lor, ca ei să creadă și să 

fie mântuiți. 

Rezumat 
Copilul este mântuit când își pune încrederea în Isus Cristos pentru mântuire. Acea 

încredere va fi însoțită sau va include o anumită măsură de înțelegere, încredințare și pocăință 
și va avea drept consecință schimbarea vieții.  
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Anexa II: Cum ne întoarcem la Dumnezeu?  
Trebuie să înțelegem și să-i învățăm pe copii adevărul pocăinței 
 
Cred că, decât să scriu un tratat despre acest subiect, este mai bine să reproduc o 

„conversație“ sau un dialog cu întrebări și răspunsuri pe această temă pe care l-am purtat la 
sfârșitul anilor '70 cu un jurnalist de la revista organizației CEF Europa („The Contact“). 

Punctele mele de vedere asupra acestui subiect s-au întărit și s-au clarificat de atunci. 
Editorul  În acest număr al revistei Contact, directorul organizației CEF Europa, Sam 

Doherty, răspunde la câteva întrebări importante cu privire la subiectul 
POCĂINŢEI. 

Editorul  Credeți că trebuie să-i învățăm pe copiii nemântuiți că au nevoie de pocăință 
când îi evanghelizăm? 

S.D.  Evident că trebuie, pentru că această învățătură face parte din mesajul general al 
mântuirii. Nu este necesar să folosim chiar acest cuvânt „pocăință“ (deși nu văd de 
ce nu l-am folosi – dacă-i explicăm sensul). Însă trebuie neapărat să-i învățăm pe 
copii adevărul pocăinței. 

Editorul  De ce trebuie să-i învățăm pe copiii nemântuiți că trebuie să se pocăiască? 
S.D.  Pentru că Biblia spune clar că este o parte esențială a mesajului Evangheliei. 

 Domnul Isus a predicat și a încurajat pocăința (Marcu 1:15; Luca 15:7, 10).  
 Domnul Isus le-a poruncit ucenicilor în Marea Trimitere să predice pocăința 

(Luca 24:46-48).  
 Petru, în semn de ascultare față de această poruncă, a predicat pocăința 

(Fapte 2:38; 3:19). 
 Pavel a predicat pocăința (Fapte 17:30; 20:21; 26:20).  
 Biblia spune că pocăința este unul din adevărurile elementare, pe baza 

cărora cineva devine creștin (2 Timotei 2:25; Evrei 6:1). 
Editorul  Ce este atunci pocăința? 
S.D.  Cel mai simplu răspuns este: „Pocăința este o schimbare a minții cu privire la 

Dumnezeu și la păcat care duce la o schimbare a direcției – sau o întoarcere de 
180 de grade – în viața păcătosului.“ 
Cuvântul „pocăință“ în Noul Testament înseamnă „o schimbare a minții“ și 
contextul în care este folosit indică faptul că el se referă în special la problema 
păcatului. (Compară Iona 3:8 și 10 cu Matei 12:41. Compară Matei 3:2 cu 3:6 și 
Luca 3:3. Citește Luca 13:2-5 și 17:3, 4. Compară Fapte 2:38 și 2:40. Citește 
Fapte 3:19, 5:31; 8:22; 14:15 și 26:20). 
Nu este doar o părere de rău pentru săvârșirea păcatului și o convingere de păcat, 
deși și lucrurile acestea sunt incluse. Înseamnă să nu mai vrei să mergi pe vechile 
căi și să nu mai vrei să-L nemulțumești pe Dumnezeu. Este dorința de a te 
întoarce de la păcat și de la acele lucruri care nu-I plac lui Dumnezeu. Puterea de 
a face toate acestea vine după convertire. 

Editorul  Care este poziția dumneavoastră în ce privește includerea învățăturii despre 
pocăință în mesajul mântuirii? 

S.D.  Trebuie să mărturisesc că la început nu am inclus-o cât ar fi trebuit în mesajul meu 
către copiii nemântuiți. Și nici în învățătura pe care o dădeam la Institut. Nici în 
cărțile pe care le-am scris sau cu care am lucrat nu i s-a dat locul care i s-ar fi 
cuvenit. Când am studiat și am examinat învățătura Bibliei cu privire la mesajul 
mântuirii, am văzut că pocăința este o parte esențială a acestui mesaj și, de atunci 
încolo, am inclus această învățătură în lucrarea mea cu copiii. I-am învățat de 
asemenea și pe alți învățători s-o includă în mesajul lor. 

Editorul Care este poziția oficială a Child Evangelism Fellowship cu privire la 
învățătura pocăinței în mesajul adresat copiilor nemântuiți? 
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S.D.  Acum câțiva ani, s-a format un comitet special de către CEF Inc., având 
reprezentanți CEF din toată lumea pentru a se examina mesajul mântuirii și pentru 
a alcătui o declarație cu privire la Evanghelia predicată copiilor pentru ca lucrătorii 
din toată lumea să aibă niște linii directoare. 
În această declarație, ei au ajuns la concluzia că pocăința face parte din mesajul 
Evangheliei. În ce privește răspunsul copilului la Evanghelie, ei au spus că acesta 
trebuie:  

 „să se încreadă în (să-L primească doar prin credință pe) Domnul Isus 
Cristos care a murit pentru păcatele noastre.“ Fapte 16:31; Romani 3:24-
26, 28; Ioan 3:36; Ioan 1:12, Romani 5:1. 

 „să dorească să asculte de îndemnul Duhului Sfânt de a se întoarce de la 
păcat“. 
Următoarele versete au fost date pentru a sprijini această parte a 
declarației: Fapte 3:19 „Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru 
ca să vi se șteargă păcatele“.  
Luca 24:47 „Și să se propovăduiască tuturor Neamurilor, în Numele Lui, 
pocăința și iertarea păcatelor“.  
Fapte 17:30 „Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și 
poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască“. 
1 Tesaloniceni 1:9 „Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de 
la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și 
adevărat“. 

Editorul Cum este posibil ca un copil să înțeleagă ce este pocăința și cum se poate el 
pocăi? 

S.D.  Acesta este rezultatul lucrării lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, așa cum menționează și 
declarația de dinainte. Copilul nu poate face aceasta prin propria lui înțelepciune și 
putere. Și, evident, nici noi nu putem face acest lucru pentru el. Vedem clar în 
Fapte 11:18 cu referire la Corneliu și prietenii lui că numai Dumnezeu poate face 
aceasta: „Dumnezeu a dat deci și Neamurilor pocăință ca să aibă viața“. Și Pavel 
spune același lucru în 2 Timotei 2:25b: „Dumnezeu le va de pocăința, ca să 
ajungă la cunoștința adevărului.“ 
Totuși, noi avem responsabilitatea să-i învățăm pe copii ce este pocăința și ce 
implică ea. După ce am făcut aceasta, ne rugăm și ne încredem că Dumnezeu le 
va da înțelepciune și putere să se pocăiască. Același principiu este valabil și cu 
privire la credință. Copilul trebuie să se încreadă în Cristos, însă numai Duhul 
Sfânt le dă putere să facă aceasta. 
1 Corinteni 2:14 spune: „Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui 
Dumnezeu, căci, pentru el sunt o nebunie; și nici nu le poate înțelege“. 
Noi depindem de El ca să le dea copiilor înțelegere spirituală și putere de a 
accepta Evanghelia. 

Editorul  Cineva a spus că dacă includem pocăința în mesajul Evangheliei adresat 
copiilor nu vor fi atâția convertiți. Este adevărat? 

S.D.  Grija pentru rezultate nu ar trebui niciodată să ne influențeze în a schimba sau a 
dilua mesajul nostru. Trebuie să fim credincioși Scripturilor și să lăsăm rezultatele 
în mâinile lui Dumnezeu. Noi dorim convertiri reale. 

Editorul Unii învățători cred că a include pocăința în mesajul mântuirii înseamnă a 
adăuga ceva credinței ca mijloc de mântuire. Cum putem să-i ajutăm? 

S.D.  Cuvântul „convertire“ înseamnă o schimbare completă a direcției – „o întoarcere“. 
Însă a fi convertit înseamnă două lucruri. 

 a te întoarce de la ceea ce este greșit și neplăcut în fața lui Dumnezeu 
(adică pocăință).  

 a te întoarce la Isus Cristos (adică credință).  
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Pavel explică acest lucru foarte clar când le scrie tesalonicenilor despre 
convertirea lor (1 Tesaloniceni 1:9): „De la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să 
slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat.“ 
Acestea nu sunt două experiențe separate – sunt două părți distincte ale aceleiași 
experiențe. Mântuirea este doar prin credință (Efeseni 2:8); însă credința 
mântuitoare implică o anumită măsură de pocăință, oricât de puțină ar fi ea (Luca 
13:3, 5). 
Biblia spune clar că toți – evrei sau ne-evrei, bătrâni sau tineri, neevlavioși sau 
religioși – trebuie să se pocăiască pentru a fi mântuiți (vezi Fapte 17:30; 20:21; 
26:20). 
Pocăința este separată de credință, însă legată indivizibil de ea (Marcu 1:19; 
Fapte 20:21). Nu te pocăiești ca să fii mântuit, pentru că pocăința este dată de 
Dumnezeu (Fapte 11:18; 2 Timotei 2:25). Mântuirea este doar prin credință, însă 
credința mântuitoare necesită și include o măsură de pocăință (Luca 13:3, 5). 
Marcus Loane, fost arhiepiscop anglican în Austria scrie: „A te întoarce și a deveni 
ca un copilaș înseamnă a fi convertit. Ce înseamnă a te întoarce? Înseamnă a 
face stânga împrejur, astfel încât să te întorci în direcția opusă; înseamnă să te 
întorci de la o activitate la alta. Înseamnă să te întorci de la un loc la altul. 
În context spiritual, a te întoarce are un dublu aspect. Înseamnă să te întorci de la 
aceasta la cealaltă. «De la idoli v-ați întors la Dumnezeu». A te întoarce implică 
aceste două elemente distinctive: a te întoarce de la, și a te întoarce la (spre). 
Nimeni nu poate privi în același timp în două direcții opuse. Prima dată te întorci 
de la păcat – aceasta este pocăința. Apoi, te întorci la Dumnezeu – aceasta este 
credința. Atât pocăința, cât și credința sunt esențiale pentru o convertire reală.“ 

Editorul  Oare includerea pocăinței în mesaj nu sacrifică simplitatea și nu face calea 
mântuirii prea complicată pentru copii? 

S. D.  Trebuie să ne străduim să prezentăm acest adevăr cât se poate de simplu pentru 
a putea fi înțeles de copii. Prioritar este să aflăm ce ne învață Biblia cu privire la 
acest subiect și apoi să găsim o modalitate de a comunica acest adevăr copiilor. 
Trebuie să prezentăm acest adevăr cât mai simplu și să ne încredem că 
Dumnezeu îi va face pe copii să înțeleagă. 

Editorul  Marii propovăduitori ai Evangheliei din trecut au inclus și ei pocăința în 
mesajul lor? 

S.D.  Da, cu siguranță. Oameni ca George Whitfield, John Wesley, Jonathan Edwards, 
Charles Spurgeon și William Booth au predicat pocăința. Nu au fost întru totul de 
acord în teologia lor, dar toți au considerat necesar că trebuie să fie predicată 
pocăința. Toți marii teologi de-a lungul veacurilor au spus clar că pocăința este o 
parte esențială a mesajului Evangheliei. 
Dr. John R. Rice, timp de mulți ani redactor în SUA al bine-cunoscutei reviste 
„Sword of the Lord“ (Sabia Domnului – n. tr.) a scris într-una din cărțile lui după 
cum urmează: „Dr. H. A. Ironside ne-a făcut un mare serviciu în cartea lui «Except 
Ye Repent» (Numai dacă vă pocăiți – n. tr.) în care el îi îndeamnă pe toți 
predicatorii Evangheliei să accentueze astăzi, ca și predicatorii din timpurile 
biblice, că întoarcerea la Dumnezeu înseamnă o întoarcere din inimă de la păcat – 
adică pocăință. Este imposibil să ai credință în Cristos fără a avea repulsie față de 
păcat și o întoarcere în inimă spre Dumnezeu, adică schimbarea minții sau 
pocăința. Toți marii predicatori care au câștigat mii de suflete au predicat 
oamenilor nevoia de a se pocăi de păcatele lor, de a avea o sinceră părere de rău 
care să ducă la o întoarcere reală în inimă, în urma căreia să urască păcatul și să-
L iubească pe Dumnezeu. În același timp, inima își pune încrederea în Isus 
Cristos, așteptând ca Cristos să ierte păcatele pe care bietul păcătos le urăște 
acum și de la care se întoarce. Pocăința este o parte a planului de mântuire a lui 
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Dumnezeu sau, mai degrabă, o fațetă a planului unic de mântuire. Este una din 
multiplele definiții ale Evangheliei. Evanghelia că Cristos a murit pentru păcatele 
noastre și a înviat după Scripturi nu este înțeleasă și nici nu este primită cu 
sinceritate de inima care nu se întoarce de la păcat, care nu se pocăiește.“ 

Editorul  Ce istorioare biblice ar fi mai de ajutor în explicarea acestui adevăr? 
S .D.  Fiul risipitor (Luca 15:1-32)  

Zacheu (Luca 19:1-10)  
Convertirea lui Saul (Fapte 9:1-22)  
Femeia samariteancă (Ioan 4:1-30) (mai ales versetul 16)  
Ziua Cincizecimii (Fapte 2:1-48). 

Editorul  Cu ce cuvinte îi provocați pe copiii nemântuiți să se pocăiască? 
S. D.  Sunt mai multe posibilități: 

 „Dacă nu ești mântuit, înseamnă că mergi pe calea proprie și ești cu spatele 
la Dumnezeu. Dumnezeu vrea să te întorci din păcat și să mergi pe calea Lui 
punându-ți încrederea în Domnul Isus Cristos. Vrei să faci acest lucru?“ sau  

 „Îți dai seama că păcatul tău nu îi place lui Dumnezeu și că Dumnezeu nu 
vrea să continui așa? Dorești să o sfârșești cu păcatul și să te încrezi în 
Cristos ca Mântuitor?“ sau,  

 „Lui Dumnezeu nu-I plac păcatele tale. Îți pare rău pentru relele pe care le-ai 
făcut? Vrei să trăiești așa sau ai vrea să-i fii plăcut lui Dumnezeu? Dacă 
dorești acest lucru, de ce nu te încrezi în Cristos ca Mântuitor chiar acum? El 
te va face diferit și îți va da putere să trăiești pentru El.“ 

Sau ai putea pune întrebări ca cele ce urmează când dai învățătura pocăinței: 
„Dacă vei deveni creștin, va trebui să te întorci de la păcate ca minciuna, mânia și 
neascultarea. Vrei lucrul acesta?“ sau, 
„N-ai vrea să-I spui Domnului Isus că ai păcătuit împotriva Lui și că vrei să fii diferit?“ 

Editorul  Ne-ați putea da în final un sfat? 
S.D.   Aș da trei sugestii cu privire la predarea adevărului pocăinței 

în cadrul evanghelizării. 
 Nu-l lăsați deoparte. Acest adevăr nu trebuie omis. Este corect și necesar 

să includem pocăința în timp ce se evanghelizează copiii din trei motive:  
 Este biblic să facem asta! 
 Așa a făcut și biserica adevărată de-a lungul anilor.  
 Este cinstit să facem aceasta, deoarece îngăduie copiilor să vadă și 

să înțeleagă ce implică a fi creștin.  
 Predați acest adevăr într-un mod echilibrat. Nu trebuie să se insiste prea 

mult asupra lui, în defavoarea altor adevăruri evanghelice.  
 În niciun caz nu dați copiilor impresia că trebuie să-și reformeze viețile sau 

să facă fapte bune înainte de a veni la Cristos. Ei trebuie să vină așa cum 
sunt, cu păcatul lor, și să-I ceară lui Dumnezeu milă și iertare. Dar în 
același timp, trebuie să existe și dorința de a se întoarce de la răul din viața 
lor, altfel ei nu vor vedea de ce anume trebuie să fie mântuiți. 

Concluzii 
Cred că lecțiile pe care trebuie să le învățăm din acest capitol, din această schiță pe care 

am scris-o cu atâția ani în urmă sunt evidente: 
 Trebuie să înțelegem ce este pocăința și ce înseamnă ea. 
 Trebuie să facem totul pentru a include subiectul pocăinței în mesajul evanghelic 

adresat copiilor dacă pasajul pe care se bazează lecția noastră biblică ne îngăduie 
sau ne încurajează să facem așa. 

 Trebuie să ne dăm seama că pocăința este, și ar trebui să fie, o responsabilitate 
continuă pentru credincios în viața creștină. La mântuire, el se pocăiește – dar 
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acesta este doar începutul. Ori de câte ori credinciosul păcătuiește și este convins 
de păcat, el trebuie să se pocăiască – din nou și din nou și din nou (2 Corinteni 
7:9, 10; Apocalipsa 2:5; 2:16; 2:21, 22; 3:3 și 19).  

Rezumat 
Pocăința este o parte necesară a mesajului Evangheliei. De aceea, când evanghelizezi 

copiii, trebuie să le explici că Dumnezeu vrea ca ei să aibă dorința de a se întoarce din păcat și 
de la modul lor păcătos de viață – și de a se încrede în Cristos. Și tu trebuie să-i întrebi nu doar 
dacă vor să se încreadă în Cristos, ci și dacă vor să fie diferiți și dacă vor să întoarcă spatele 
păcatului.  
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Anexa III: Cine este șeful?  
Trebuie să înțelegem și să-i învățăm pe copii adevărul  

domniei lui Cristos 
 
Voi analiza și acest subiect punând câteva întrebări și dând răspunsuri la aceste 

întrebări: 
Întrebare: Ce părere aveți despre următoarea afirmație? 
„Când te încrezi în Isus Cristos ca Mântuitor, ești mântuit și ai viață veșnică. El este 

Mântuitorul tău, dar nu încă și Domnul tău. Mai târziu, va trebui să I te supui și să faci un al 
doilea pas cerându-I să fie Domnul tău. Atunci vei intra în fericita și binecuvântata experiență 
creștină.“ 

Răspuns: Găsesc această afirmație și punctele de vedere exprimate în ea nebiblice și 
complet inacceptabile. Această afirmație ne învață despre o mântuire în două etape și spune că 
sunt două feluri de creștini – cei care s-au încrezut în Isus Cristos ca Mântuitor și cei ce s-au 
încrezut în Isus Cristos ca Mântuitor și s-au supus Lui și ca Domn. Nu găsesc niciun suport în 
Cuvântul lui Dumnezeu pentru această mântuire cu două nivele. Isus Cristos nu ni Se oferă pe 
Sine în rate, nici nu îl primim pe El, titlurile și slujbele Lui pe bucățele. Fie îl primim, fie nu-L 
primim; și când îl primim, îl primim în toată plinătatea Lui. Mântuirea noastră este o mântuire 
măreață. Când ne punem încrederea în Isus Cristos, El devine Mântuitorul nostru, Domnul 
nostru, Profetul și Învățătorul nostru, Marele nostru Preot, Păstorul și Regele nostru – chiar 
dacă înțelegerea noastră cu privire la aceste titluri și slujbe este limitată, mai ales la începutul 
vieții noastre creștine – însă noi trebuie să creștem în înțelegerea lor și să ne raportăm corect la 
ele. 

Întrebare: Dar încrederea în Cristos pentru mântuire nu este doar un prim pas? 
Răspuns: Ba da, este un prim pas, însă nu doar un prim pas. Este un pas mare cu multe 

consecințe importante în viața și poziția persoanei care îl face. Însă este un pas care determină 
un proces, iar în timpul acestui proces, persoana care este mântuită ajunge să înțeleagă mai 
deplin ceea ce a făcut ea când a făcut acel prim pas. La început n-am cunoscut decât într-o 
măsură limitată cine este Isus Cristos, ce a făcut El și toate titlurile și slujbele Lui. A trebuit să 
creștem și să ne maturizăm în înțelegerea acestor adevăruri – mai ales în ceea ce privește 
Domnia Lui și ce înseamnă ea pentru noi și cum să ne supunem tot mai mult Lui ca Domn. 

Însă primul pas în înțelegerea domniei Lui are loc la convertire – chiar dacă acest pas 
este șovăielnic, incomplet și limitat prin gradul de înțelegere și aplicare. Convertirea este un 
prim pas, o experiență  dată pentru totdeauna, care determină un proces care va dura până la 
glorificare 

Întrebare: Venirea la Cristos implică în acest caz ascultare? 
Răspuns: Păcătosul, fie el copil sau adult, care se încrede în Isus Cristos ca Mântuitor 

personal face acest lucru în genunchi. Isus Cristos le-a poruncit păcătoșilor să vină la El, să se 
încreadă în El și să-L primească. Venirea la El deci, este un act de supunere și ascultare față 
de El. Actul inițial de ascultare este însă departe de a fi desăvârșit. Este doar un prim pas în 
viața de supunere și va duce la o viață și la un proces în care vom înțelege tot mai mult domnia 
Lui. Evident, nu este un lucru pe care îl facem odată pentru totdeauna. 

La convertire, ne aplecăm și ne supunem lui Isus Cristos cât de bine putem în acel 
moment. O astfel de supunere este foarte imperfectă și nedesăvârșită și numai pe măsură ce 
ne maturizăm în viața creștină putem vedea implicațiile mai profunde ale domniei lui Cristos și 
ne putem supune Lui din nou și din nou ca Domn – printr-o experiență zilnică, treptată și 
profundă. 

Întrebare: Domnul Isus a învățat acest lucru? 
Răspuns: Desigur El niciodată nu a ezitat, în lucrarea Lui, să le spună celor interesați ce 

implică venirea la El. El voia ca aceștia să știe că vor avea un nou Stăpân si Domn (citește 
aceste pasaje pentru a vedea ce a învățat El: Luca 9:57-62; Luca 14:25-32; Luca 18:18-24). 
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Aceste versete nu se aplică doar creștinilor. Ele au fost spuse înainte ca ascultătorii să înceapă 
(sau să nu înceapă) să-L urmeze. 

Întrebare: Este aceasta și învățătura apostolilor?  
Răspuns: Da, ei au făcut acest lucru în patru moduri: 

 Incluzând botezul în predicarea Evangheliei și în lucrarea lor (Fapte 2:38, 41, 42; 
Fapte 8:12, 36; Fapte 9:18; 10:47, 16:33). Cei ce voiau să devină creștini știau 
dinainte ca vor trebui sa plătească un preț și vor trebui să facă un pas care 
simboliza în mod public declararea unui nou Stăpân. Botezul lor era o mărturie 
pentru cei nemântuiți, că ei au făcut acest pas. Apostolii nu au încercat să facă 
mântuirea și convertirea să pară ușoară. 

 Accentuând în predicarea Evangheliei celor nemântuiți, că va fi o schimbare în 
viețile lor după convertire (Fapte 2:40; Fapte 3:19 și 26). 

 Mărturisind și accentuând în predicarea Evangheliei domnia lui Cristos. Acest 
lucru făcea parte din predicile adresate celor nemântuiți. Includerea Domniei lui 
Cristos în mesajele lor evanghelice implică un fel de supunere din partea 
ascultătorilor: 
„Și acum, odată ce S-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl 
făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți“ (Fapte 2:33).  
„Să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Cristos pe 
acest Isus pe care L-ați răstignit voi“ (Fapte 2:36). 
„Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe 
Robul Său Isus“ (Fapte 3:13). 
„Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălțat cu puterea Lui și L-a făcut Domn și 
Mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor“ (Fapte 5:31). 
„El a trimis Cuvântul Său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Isus 
Cristos, care este Domnul tuturor“ (Fapte 10:36). 
„Pavel și Sila i-au răspuns: «Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta.»“ 
(Fapte 16:31). 

 Ei au insistat de asemenea pe Domnia lui Cristos și în epistolele pe care le-au 
scris când se refereau la Evanghelie:  
„Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că 
Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit.“ (Romani 10:9).  
„În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Domn, 
care este bogat în îndurare pentru toți cei ce-L cheamă.“ (Romani 10:12).   
„Fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit.“ (Romani 10:13). 
„Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Cristos Isus. Noi suntem 
robii voștri, pentru Isus“ (2 Corinteni 4:5). Este interesant de observat că Isus 
Cristos este numit Mântuitorul de două ori în Faptele Apostolilor, dar în aceeași 
carte este numit Domn de 92 de ori. 

Întrebare: Ați putea să-mi dați câteva versete biblice care leagă ascultarea de 
convertire? 

Răspuns: Sunt multe. Vă voi da câteva: 
„Prin care am primit harul și apostolia, ca să aducem pentru Numele Lui, la ascultarea 

credinței pe toate Neamurile“ (Romani 1:5). 
 „Și va da mânie și urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului și 

ascultă de nelegiuire“ (Romani 2:8). 
„Nu știți că, dacă vă dați robi cuiva, ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care 

ascultați, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care 
duce la neprihănire?“ (Romani 6:16). 

„Dar nu toți au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice: «Doamne, cine a crezut 
propovăduirea noastră?»“ (Romani 10:16). 
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„Căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-L fi făcut Cristos prin mine ca 
să aducă Neamurile la ascultarea de El: fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele“ (Romani 
15:18). 

„Dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor și prin porunca Dumnezeului celui 
veșnic, a fost adusă la cunoștința tuturor Neamurilor, ca să asculte de credință“ (Romani 16:26). 

„… într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei 
ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos“ (2 Tesaloniceni 1:8). 

„Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă 
începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu?“ (1 Petru 
4:17). 

Dacă analizăm versetele citate, putem vedea un principiu clar: păcătosul care vine la 
Cristos ca la un Mântuitor, îi dă ascultare și ca Domn. 

Personal, cred că este o greșeală să accentuăm acest adevăr, fapt ce a dus la unele 
fisuri în evanghelizare (inclusiv evanghelizarea copiilor) și la vieți superficiale în rândul multor 
oameni ce se pretind a fi creștini. 

Întrebare: Deci credeți în ceea ce se numește „Mântuirea condiționată de primirea 
lui Isus Cristos ca Domn“? 

Răspuns: Depinde ce vreți să spuneți prin această expresie. Dacă vreți să spuneți că un 
copil nemântuit trebuie să promită că va fi bun sau că va fi întotdeauna ascultător ca să poată fi 
mântuit – atunci nu, nu cred. 

Dacă vreți să spuneți că un copil nemântuit trebuie să-și schimbe viața înainte de a fi 
mântuit – atunci nu, nu cred. 

Dacă vreți să spuneți că un copil nemântuit trebuie să-L facă pe Isus Cristos Domn în 
fiecare aspect al vieții sale pentru a fi mântuit – atunci nu, nu cred. 

Însă cred că un copil nemântuit trebuie să știe că a deveni creștin va presupune o 
schimbare în viața lui și, de asemenea, trebuie să știe că va avea un nou „șef“ și că va trebui să 
dorească aceste două lucruri. 

Întrebare: Ce părere au liderii creștini despre acest subiect? 
Răspuns: În general, ei sunt de acord cu ceea ce am analizat în această anexă și în 

celelalte trei anexe. Iată trei exemple: 
 Dr. A. W. Tozer, cunoscut în multe țări prin cărțile lui, scrie: „Nu reiese de nicăieri 

din Biblie că ne putem folosi de Isus ca Mântuitor fără a-L avea ca Domn al 
nostru. El este Domn și, în calitate de Domn, El ne mântuiește pentru că El are 
toate slujbele de Mântuitor, de Cristos și Mare Preot și El este înțelepciune, 
neprihănire, sfințire și răscumpărare. Toate acestea se găsesc în El ca Cristos 
Domnul.  
Nu putem veni la El cu viclenie spunând: «Vom lua asta și asta, dar nu vom lua 
asta». Nu venim la El ca la cineva de la care cumpărăm mobilă și alegem: «Voi 
lua masa asta, dar nu vreau scaunul acesta». Nu! Fie îl primim pe Cristos cu totul, 
fie nu îl primim deloc. Trebuie din nou să predicăm lumii un Cristos întreg, în 
Sfânta Scriptură nu există mântuire separată de ascultare. Petru spune clar că 
suntem aleși «după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată 
de Duhul, spre ascultare …» (1 Petru 1:2).“ 

 Dr. Stott, bine-cunoscutul scriitor și predicator englez, scrie: „În unele cercuri, încă 
mai stăruie ideea că este posibil să-L accepți pe Isus ca Mântuitor și să amâni la 
nesfârșit chestiunea Domniei Lui. Este un singur Isus Cristos, El este Domnul și 
Mântuitorul nostru și a-L primi pe El, înseamnă a-L primi în totalitatea Lui, ca 
Domn și Mântuitor. El poate fi Mântuitorul nostru doar pentru că este Domnul 
nostru. Din această poziție de la dreapta Tatălui îl justifică El pe păcătos și ne 
trimite Duhul Sfânt – pentru că are autoritatea de a face acest lucru.“ 

 Vance Havner, bine-cunoscutul pastor și autor american, scrie: „Domnia lui 
Cristos este confesiunea autentică a creștinului: «De aceea vă spun că nimeni, 
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dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: Isus să fie anatema! Și nimeni nu 
poate zice: Isus este Domnul decât prin Duhul Sfânt» (1 Corinteni 12:3).  
A-I spune lui Isus Cristos Domn este lucrarea autentică a Duhului Sfânt, căci 
vechiul Adam nu se apleacă niciodată în fața Domniei lui Cristos. Astăzi, noi am 
creat o distincție artificială între a te încrede în Cristos ca Mântuitor și a-L mărturisi 
ca Domn. În loc de o singură experiență, noi am făcut două … Mântuirea nu este 
o cofetărie de unde să luăm calitatea de Mântuitor a lui Cristos și să lăsăm la o 
parte calitatea Lui de Domn, sperând că totul va merge bine și având multe 
rezerve în interior, ca și cum L-am lua pe Cristos „de probă“. Evident, nimeni nu 
poate înțelege în mod desăvârșit ce se întâmplă la convertire, însă nimeni nu 
poate să-L ia conștient și voit pe Cristos ca Mântuitor și să-L respingă ca Domn și 
totuși să fie mântuit. 
Este semnificativ faptul că, în Noul Testament, cuvântul «Mântuitor» se repetă de 
24 de ori, în timp ce cuvântul «Domn» se găsește de 433 de ori. 
Pavel i-a spus temnicerului din Filipi «Crede în Domnul Isus Cristos și vei fi 
mântuit». El a prezentat toate trei numele Domnului nostru ca Stăpân, Mijlocitor și 
Mesia. El nu voia ca temnicerul să-L ia pe Cristos ca Mântuitor și, după un timp de 
gândire, să se hotărască să accepte și Domnia Lui. 
Avem o singură posibilitate: fie îl primim ca Domn, fie îl respingem. Am venit la 
Cristos pe când eram încă un băiat din provincie. Nu am înțeles pe moment 
întregul plan de mântuire … Dar am înțeles totuși un lucru atunci. Am înțeles că 
eram sub o nouă stăpânire. Aparțineam lui Cristos și El era Domn.“ 

Întrebare: Care a fost experiența dumneavoastră în această privință? 
Răspuns: În calitate de tânăr creștin și tânăr evanghelist de copii, nu mi-am închipuit 

niciodată că unii oameni au ciudata credință că Isus Cristos poate fi Mântuitorul tău, nu însă și 
Domnul tău și că este posibil să fii mântuit și să fii încă un rebel. Pentru mine a fost întotdeauna 
clar că cineva care se încrede în Isus Cristos este acum responsabil în fața Lui și că trebuie să-I 
fie supus – chiar dacă este încă departe de standardul ascultării. 

Când, mai târziu, am aflat că unii creștini nu cred acest lucru, am rămas surprins. 
Un factor care a jucat un rol major în viziunea mea clară asupra domniei lui Cristos în 

viața credinciosului, a fost felul în care am fost evanghelizat. Dumnezeu i-a folosit pe Fred și Ina 
Orr, care aveau să plece mai târziu în provincia Acre din Brazilia ca misionari, să mă 
evanghelizeze pe mine și pe soția mea. Noi nu crescuserăm într-un mediu creștin. Așa că tot ce 
ne-au spus ei despre Evanghelie era foarte nou. 

Fred mi-a explicat calea mântuirii de multe ori. Când l-am întrebat dacă va trebui să nu 
mai fac cutare sau cutare lucru în cazul în care mă voi încrede în Cristos, el mi-a spus: „Da, 
probabil nu vei mai putea face anumite lucruri“. El nu a încercat să-mi ascundă consecințele 
mântuirii. El nu a încercat să-mi ascundă costul care era implicat în primirea lui Cristos. Dar 
Duhul Sfânt lucra în inima mea și nimic nu m-a împiedicat ca, în cele din urmă, să mă încred în 
Isus Cristos. Când am făcut acest pas l-am făcut cu ochii deschiși. Știam exact ce fac. 

Privind în trecut la experiența convertirii, cred că a fost un bun început pentru viața mea 
creștină. Am recunoscut de la bun început că Isus Cristos este atât Mântuitorul, cât și Domnul 
meu – deși implicațiile Domniei Lui urma să le cunosc mai bine doar în anii care au urmat și, 
cred eu, acest proces de cunoaștere continuă încă și astăzi. 

În consecință, a trebuit să cresc în înțelegerea Domniei lui Isus Cristos începând din clipa 
convertirii mele și mărturisesc că încă sunt departe de a-L asculta așa cum vrea El – însă totul 
a început în urmă cu cincizeci de ani! 

Întrebare: Ce sfat le-ați da în această privință evangheliștilor de copii? 
Răspuns: Sunt multe lucruri pe care le putem învăța despre domnia Lui Isus Cristos: 

 Trebuie, ca și credincioși, să vedem clar și să recunoaștem Domnia lui Cristos în 
viețile noastre – și această înțelegere (și aplicarea ei în viețile noastre) trebuie să 
crească și să se dezvolte zilnic. 
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 Trebuie să recunoaștem Domnia lui Cristos prin cuvintele pe care le folosim și prin 
titlurile pe care I le dăm Lui. În Noul Testament, după înălțare și glorificare, El este 
numit în general Domnul Isus Cristos sau Isus Cristos sau Cristos. Isus nu I se 
mai spune decât foarte rar după înălțarea Lui. Isus era numele lui omenesc. 
Trebuie deci să fim atenți cum îl numim când vorbim despre El sau când dăm 
învățătură. 
În una din primele vizite în Polonia, traducătorul meu a fost, așa cum deja am 
menționat, un frate scump și un prieten, Josef Prower. Eu nu știam poloneză, 
totuși am observat că, de fiecare dată când spuneam Isus, el modifica ceva în 
traducere. L-am întrebat mai târziu ce anume schimba în poloneză și a răspuns: 
„Aici în Polonia noi nu spunem Isus. Îi dăm titlul potrivit – Domnul Isus Cristos“. Nu 
am uitat niciodată acea mustrare blândă și, de atunci încolo, am încercat să-I spun 
Mântuitorului nostru pe adevăratul Lui nume. 

 Nu trebuie niciodată să separăm calitatea de Mântuitor și cea de Domn a lui 
Cristos nici în mintea noastră, nici când prezentăm Evanghelia. Copiii trebuie să 
vadă că a veni la Cristos și a te încrede în El nu duce doar la iertarea păcatelor și 
la primirea vieții veșnice. Primirea lui Cristos mai înseamnă și că viețile lor vor fi 
schimbate și că ei vor avea „un nou șef“. 

Rezumat 
Este deosebit de important ca, în evanghelizare, noi să oferim o imagine adevărată și 

biblică a Domnului nostru Isus Cristos. El nu este o Ființă slabă care se milogește întruna „Te 
rog, lasă-Mă să intru“. El este Domnul Domnilor și le poruncește păcătoșilor să se încreadă în 
El și să I se supună. El vrea să-i mântuiască pe păcătoși, să-i schimbe și să-i călăuzească.  
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Anexa IV: Urmați-Mă! 
Trebuie să înțelegem și să-i învățăm pe copii adevărul uceniciei 
 
Noi vrem ca băieții și fetele noastre să fie ucenici ai lui Isus Cristos, așa că organizăm și 

inițiem programe de ucenicie pentru a-i ajuta în creșterea lor spirituală. Aceasta este o lucrare 
bună și adevărată. Însă sunt câteva întrebări pe care trebuie să le punem și la care va trebui să 
răspundem în cadrul acestei anexe cu privire la subiectul uceniciei. 

Întrebare: Când devine un copil ucenic al lui Isus Cristos? Unii oameni spun că 
atunci când un copil se încrede în Isus Cristos ca Mântuitor, El devine creștin și păcatele 
lui sunt iertate. Dar el încă nu este ucenic al lui Isus Cristos. Ucenicia vine mai târziu 
când îl recunoaște pe Isus Cristos ca Domn. 

Răspuns: Este clar că această întrebare este strâns legată de temele tratate în anexa II 
și anexa III. Dacă ceea ce am analizat în cele două anexe este corect (și cred că este), un copil 
devine ucenic al lui Isus Cristos când se încrede în El ca Mântuitor – și voi explica acest 
răspuns în restul anexei. 

Eu nu văd ucenicia ca pe o a doua experiență pe care trebuie să o aibă creștinii sau ca 
pe un al doilea nivel de trăire creștină ori ca pe un al doilea pas ce trebuie făcut. Biblia spune că 
ucenicia începe la convertire. 

Întrebare: Ce cuvinte folosește Biblia pentru a descrie pe cineva care L-a primit pe 
Isus Cristos ca Domn și Mântuitor? 

Răspuns: Sunt cel puțin cinci cuvinte folosite în diverse ocazii pentru a-i numi pe cei ce 
s-au încrezut în Cristos: 

 Sfinți 
Pavel folosește adesea această expresie în epistolele sale: ex. Efeseni 1:1. Acest 
cuvânt accentuează faptul că am fost puși deoparte pentru Dumnezeu și că 
suntem diferiți față de alții. 

 Frați 
Acest cuvânt este folosit în Faptele Apostolilor și în epistole: ex. Fapte 13:38; 
Filipeni 4:21. El accentuează relațiile de familie dintre cei ce cred în Cristos. 

 Credincioși 
Acest cuvânt se întâlnește foarte des: ex. Romani 3:22; 2 Corinteni 6:15; 1 Timotei 
4:10, 12. El se referă la relația între cei care s-au încrezut în Cristos ca Mântuitor 
și dă o importanţă deosebită actului credinței care a inițiat acea relație. 

 Creștini 
Cuvântul acesta este folosit în trei locuri: 

 În Fapte 26:28 se arată că un creștin este cineva care, sub influența 
Duhului Sfânt, este „înduplecat“ să se încreadă în Cristos, pe baza a ceea 
ce a auzit.  

 În Fapte 11:26, cuvântul este folosit pentru a-i descrie pe ucenicii din 
Antiohia și, în acest pasaj, se arată că „ucenic“ și, „creștin“ sunt sinonime. 
„Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia.“  

 În 1 Petru 4:16, cuvântul indică faptul că a fi creștin înseamnă a fi o 
persoană care este posibil să sufere din cauza vieții și a mărturiei ei. 

 Ucenici 
Acest cuvânt accentuează responsabilitatea zilnică a persoanei care s-a încrezut 
în Cristos ca Mântuitor și Domn. Este folosit de multe ori în Evanghelii și în 
Faptele Apostolilor: ex. Matei 28:16; Fapte 1:15 – și aproape întotdeauna aplicat 
tuturor credincioșilor în situația particulară menționată. Nu se face niciodată 
distincție între creștini (sau credincioși) și ucenici. (Fapte 6:1, 2; 6:7; 9:1; 9:19; 
14:22). 
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Întrebare: Ce înseamnă cuvântul „ucenic“? 
Răspuns: Cuvântul grecesc este „mathetes“ și, conform “Vine's Expository Dictionary of 

New Testament Words“, înseamnă „cel ce învață“ și denotă o persoană care urmează 
învățătura altuia. Deci, cea mai simplă definiție ar fi – „Un ucenic al lui Isus Cristos, este cineva 
care învață de la Isus Cristos și care îl urmează“. 

Este deci evident că toți credincioșii sunt ucenici și că toți învață de la Isus Cristos și îl 
urmează pe El într-o măsură mai mare sau mai mică: 

 Cum poate cineva să fie creștin dacă nu a învățat ceva de la Isus Cristos? 
 Cum poate cineva să fie creștin, dacă nu a urmat într-o anumită măsură 

învățătura lui Isus Cristos? 
Trebuie să ne aducem aminte cuvintele din Fapte 11:26 „Pentru întâia dată, ucenicilor li 

s-a dat numele de creștini în Antiohia“. Toți ucenicii sunt sub standardele biblice de învățare și 
ascultare, mulți cad în păcate grave sau pot aluneca. Dar dacă sunt ucenici adevărați, în 
graficul vieții lor, tendința liniei este crescătoare. 

Întrebare: Ați putea explica ce a vrut să spună Domnul Isus când a spus 
apostolilor să facă ucenici în Matei 28:19-20? 

„Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului 
și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în 
toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin“ (Matei 28:19, 20). 

Răspuns: Această poruncă accentuează dubla natură a învățăturii: 
 Primul sens al cuvântului „a învăța“ (pe alții) înseamnă „a face ucenici“. De aceea, 

Isus Cristos ne poruncește să evanghelizăm cu scopul de a-i conduce pe copii la 
mântuire și ucenicie și de a-i aduce în împărăția lui Dumnezeu. 
Rev. Gerald B. Griffiths, pastor la Calvary Church din Toronto, scrie: „În Noul 
Testament, ucenicul este nici mai mult, nici mai puțin decât un creștin. Cuvântul 
grecesc «a face ucenici» (matheteuein) așa cum este folosit în Matei 28:19 
înseamnă a învăța și a aduce la credință. Noi facem ucenici învățându-i pe 
necredincioși Evanghelia și provocându-i să creadă Evanghelia și să-și pună 
încrederea în Isus Cristos. A face ucenici înseamnă a face creștini.“ Ca 
evangheliști de copii, prima noastră datorie este de a face ucenici din aceia pe 
care îi evanghelizăm. Acesta nu este cel de-al doilea pas. Este primul pas. Noi 
vrem ca acești copii să devină urmași ai lui Isus Cristos care să învețe de la El. 
Primul pas în procesul de urmare a lui Cristos și a pildei Lui este să-ți pui 
încrederea în Isus Cristos ca Domn și Mântuitor. 

 Cel de-al doilea sens al cuvântului „a învăța“ folosit în aceste versete, este diferit 
față de primul și înseamnă a instrui. Se referă la un program de învățare după 
primirea lui Cristos, care să-i zidească pe copii și care să aibă ca scop să-i ajute 
pe aceștia să crească în cunoașterea lucrurilor spirituale. 
Procesul uceniciei începe deci la convertire, dar atunci este doar începutul. 
Copilul, în general, încă nu înțelege toate implicațiile deciziei lui – însă aceste 
implicații devin mai clare pe măsură ce îl învățăm „să păzească tot ce v-am 
poruncit“. Procesul uceniciei trebuie să se aprofundeze și de aceea programele de 
ucenicie sunt atât de importante – însă începutul în procesul de ucenicie a fost 
făcut.  

În consecință, putem trage concluzia că, în calitate de evangheliști de copii, în această 
poruncă este vorba de două feluri de învățare: 

 O prezentare a Evangheliei care să-i facă pe copii să devină credincioși, creștini și 
ucenici. 

 Instruirea copiilor în ceea ce privește poruncile lui Isus Cristos care să-i facă pe 
aceștia să crească în calitate de ucenici și să fie cu adevărat predați Domnului. 
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Întrebare: Ce lecții ați învățat cu privire la acest subiect și ce sfat le-ați da 
evangheliștilor de copii în această privință? 

Răspuns: Cel mai important lucru pe care l-am învățat este că atunci când un om, fie 
tânăr sau în vârstă devine creștin, va fi o schimbare în viața lui. Nu va fi perfect – departe de 
asta; dar, totuși, va fi diferit. Nu va fi exact cum ar trebui să fie, nu va fi nici cum ar vrea el însuși 
să fie, dar nu va mai fi cum a fost. Dacă s-a încrezut cu adevărat în Cristos procesul de ucenicie 
va fi început și responsabilitatea noastră atunci va fi să-l ajutăm pe acel om sau pe acel copil, 
să devină cu adevărat un ucenic și să-L urmeze pe Domnul Isus mai de aproape. 

Sfaturile pe care le-aș da evangheliștilor de copii în această privință ar fi: 
 Să le spună copiilor nemântuiți că, dacă se încred în Isus Cristos ca Mântuitor, ei 

vor începe o viață nouă de urmare și ascultare a Domnului Isus – și că Dumnezeu 
se va aștepta să vadă o schimbare în viețile lor. Ei trebuie să înțeleagă că 
încrederea în Cristos este primul pas în viața de ascultare față de El. 
Dacă un copil nu dorește această schimbare a direcției și a vieții, el nu este gata 
să se încreadă în Cristos. 

 Să-i învețe pe copiii nemântuiți că, deși a deveni creștin este cel mai minunat lucru 
care li se poate întâmpla, trăirea ca ucenic al lui Isus Cristos nu va fi întotdeauna 
ușoară. Copilul nemântuit trebuie să înțeleagă că viața creștină nu este scutită de 
probleme și poate implica și multe greutăți – mai ales dacă și alții ajung să știe că 
el este creștin. 

 Trebuie deci să-i încurajeze pe copiii nemântuiți să se gândească bine și să 
cântărească decizia lor de a face acest pas de a se încrede în Cristos. Trebuie să 
fie conștienți de ceea ce fac. 

 Totuși, trebuie să fie întotdeauna echilibrați în evanghelizare. Pe de o parte, nu 
trebuie să le dea impresia copiilor că dacă se încred în Cristos nu vor avea 
probleme și vor fi fericiți tot timpul. Dar pe de altă parte, trebuie să le mai spună 
copiilor cu autoritate și încredere ceea ce Dumnezeu va face pentru ei fără plată 
când vin la El prin Isus Cristos. Ei trebuie să știe că Duhul Sfânt va locui în ei și că 
El le va da bucuria și puterea necesară de a fi ucenici ai lui Isus Cristos, de a sta 
pe poziția lor de creștini și de a trăi o viață plăcută lui Dumnezeu. 
Pe de o parte, nu vrem să facem ca venirea la Cristos să pară prea ușoară; dar, în 
același timp, nu vrem să facem să pară nici prea grea sau dificilă. 

Rezumat 
Scopul evanghelizării noastre nu este de a obține decizii – ci de a face ucenici și primul 

pas în viața de ucenicie este încrederea în Isus Cristos ca Domn și Mântuitor. O viziune corectă 
și biblică a mântuirii (ceea ce înseamnă și implică ea) va duce la o viziune corectă și biblică a 
evanghelizării. 
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Post-scriptum 
 
În această carte am vorbit despre învățarea unor lecții. Am încercat să împărtășesc cu 

tine ce am învățat sau am încercat să învăț eu timp de cincizeci de ani de viață și lucrare. 
Acum, în acest post-scriptum, aș dori să-ți pun o întrebare: „Ai învățat din această carte 

ceva care te-a ajutat sau te va ajuta în viața și lucrarea ta?“ Sunt cinci modalități principale prin 
care putem învăța lecții folositoare: 

 Învățăm având o atitudine potrivită și un spirit dornic de a învăța. Trebuie, în 
primul rând, să ne dăm seama de nevoia noastră de a învăța și de a fi complet 
deschiși la tot ce ne poate ajuta. 

 Învățăm studiind Cuvântul lui Dumnezeu pentru a afla ce spune Dumnezeu cu 
privire la fiecare lucru. Biblia trebuie să fie principala sursă a cunoașterii noastre. 
Însă trebuie să ne facem timp s-o studiem cu atenție și cu rugăciune. 

 Învățăm prin experiență atât din greșelile pe care le facem, cât și din momentele 
când am avut parte de binecuvântări. 

 Învățăm privind și examinând viețile și lucrările altora. Putem avea în ei fie niște 
exemple demne de urmat, fie niște exemple negative pe care să le evităm. 

 Învățăm citind cărți scrise de oameni care au învățat lecții care ne sunt și nouă de 
folos. 

Personal, am învățat lucruri folositoare în toate aceste moduri și, deși îmi dau seama că 
sunt lecții pe care nu le-am învățat sau le-am învățat greu, sunt, în același timp, recunoscător 
pentru cele pe care le-am învățat. 

De exemplu, am învățat multe lucruri bune din cărțile pe care am avut posibilitatea să le 
citesc și să le studiez. Dacă aș avea timp, v-aș da o listă lungă de autori ale căror lucrări m-au 
ajutat în viața și lucrarea mea. Eu sper ca și această carte pe care am scris-o eu să-ți fie de 
ajutor în viața personală și în lucrare. 

Acum aș dori să-ți cer ceva care, cred eu, te va ajuta să pui în cuvinte unele lucruri pe 
care le-ai citit, și poate le-ai învățat, în capitolele și anexele anterioare. N-ai vrea deci să arunci 
o privire peste cele douăzeci și cinci de lecții prezentate în această carte și apoi să umpli 
spațiile goale de mai jos? Este numai spre folosul tău. Mulțumesc! 

John Milton Gregory, autorul binecunoscutei cărți „The Seven Laws of Teaching“  (Cele 
șapte legi ale învățării) a scris: „A învăța înseamnă să analizezi prin propria ta rațiune o idee 
sau un adevăr nou sau a căpăta o nouă pricepere sau deprindere.“ 

1. Notează principalele trei lecții pe care le-ai învățat din această carte: 
a) Am învățat că 

 
b) Am învățat că 

 
c) Am învățat că 

 
2. Ce trebuie să faci pentru a pune în practică aceste lucruri învățate?  

a) Ar trebui / Trebuie să 
 

b) Ar trebui / Trebuie să 
 

c) Ar trebui / Trebuie să 
 

3. Ce capitol din această carte ai vrea să-l împărtășești cu colaboratorii tăi pentru a le fi și 
lor de folos?  Argumentează-ți răspunsul: 
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