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Operațiunea Auca 

 

Introducere pentru învățător  
 

În 1956, lumea a fost şocată de moartea tragică a cinci 
misionari tineri care se aflau în adâncul junglei din Ecuador. 
Nate Saint, Jim Elliot, Pete Fleming, Ed McCully şi Roger 
Youderian au fost omorâţi cu suliţele de către unul dintre cele 
mai violente triburi de pe faţa pământului, tribul Waodani 
(pronunţat uaodani) – cunoscut de către lumea din afară doar 
ca „Auca“ („Sălbaticii goi“). Waodanii, care aveau o natură 
feroce, erau în pericolul de a fi şterşi de pe faţa pământului, 
atât din cauza creșterii presiunii lumii externe asupra lor, cât 
și a numărului mare de ucideri violente din sânul tribului. 
Misionarii aveau dorinţa să ajungă la ei cu Evanghelia – 
puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede 
– dar să ajungă înainte de a fi prea târziu. Misionarii au 
început Operaţiunea Auca după ani de rugăciune şi slujire în 
jungla din apropierea teritoriului waodanilor. Folosindu-se de 
abilitatea lui Nate de a pilota avionul în junglă, echipa de 
misionari a luat legătura cu acest trib periculos, stând într-un 
loc sigur, în avion. Încercarea lor de mai târziu de a lua 
legătura cu ei pe cale paşnică, așteptând pe o plajă din 

apropierea tribului, s-a dovedit a fi fatală.  

Unii au spus că misionarii şi-au irosit vieţile; dar soţiile 
lor, Marjorie Saint, Elisabeth (Betty) Elliot, Olive Fleming, 
Marilou McCully şi Barbara Youderian şi-au păstrat speranţa 
că Dumnezeu va face ca toate lucrurile să lucreze înspre 
bine. Cinci familii curajoase, aflate în adâncul junglei, la mii 
de kilometri de casă, au ales să-i ierte pe waodanii care i-au 
omorât pe cei dragi ai lor într-un mod atât de brutal. Fiecare 
văduvă a continuat să-I slujească lui Dumnezeu din toată 
inima. Dumnezeu a folosit exemplul lor pentru a stârni 
curiozitatea şi a aprinde credința în inima Dayumei, o fată din 
tribul Waodani, care fugise de acasă când familia ei a fost 
atacată. Din adâncul acestei tragedii, Dumnezeu a ţesut o 
povestire impresionantă despre dragostea şi iertarea care 

înving teama şi ura.  

Pentru că această povestire misionară este scrisă pentru 
copii, în imagini waodanii sunt înfăţişaţi purtând haine. De 
asemenea, multe detalii tulburătoare şi terifiante au fost 
intenţionat omise, dar să nu pierdeţi din vedere faptul că 
personajele din această povestire sunt reale. Ele nu au avut 
beneficiul de a citi povestirea dinainte pentru a vedea că, în 
final, totul se va întoarce înspre bine. Întrucât în această 
povestire sunt implicaţi aşa de mulţi misionari şi familiile lor, 
ea a fost simplificată pentru copii, concentrându-se asupra 
vieţii lui Nate Saint, un pilot în junglă, şi a Dayumei, o tânără 
din tribul waodani. Au fost multe alte persoane care au jucat 
un rol important şi au făcut mari sacrificii pentru a ajunge la 
waodani cu Evanghelia, dar nu este destul timp pentru a 
spune aici despre fiecare în parte. Toate faptele relatate în 
această povestire au fost luate din cărţile enumerate în 
bibliografie. Dacă eşti interesat să înveţi mai multe despre 
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aceşti misionari şi despre alţii, pe care Dumnezeu i-a folosit ca parte a 

Operaţiunii Auca, poţi să citești oricare din aceste cărţi.  

Waodanii nu aveau un calendar precis, iar misionarii nu au înregistrat 
întotdeauna datele exacte, de aceea este dificil de determinat cu 
precizie când s-au întâmplat anumite evenimente din povestire. În timp 
ce te pregăteşti să predai povestirea, poate îţi va fi de folos să ştii 

aceste informații:  

 30 august 1923 – Nate Saint se naşte în Pennsylvania, SUA. 

 cândva în jurul anilor 1930 – Dayuma se naşte în jungla din 

Ecuador. 

 8 septembrie 1948 – Nate Saint şi soţia lui ajung în Ecuador ca 
misionari. Acesta este acelaşi an în care Dayuma fuge de acasă 

pentru că familia ei este atacată.  

 2 februarie 1955 – Dayuma se întâlneşte cu sora lui Nate, Rachel, şi 

este de acord să o ajute să înveţe limba tribului Auca.  

 19 septembrie 1955 – Misionarii se folosesc de avionul lui Nate 

pentru a descoperi unde locuiesc waodanii.  

 8 ianuarie 1956 – Cei cinci misionari sunt omorâţi cu suliţele de către 

waodani. 

 5 iunie 1957 – Rachel şi Dayuma zboară în Statele Unite şi apar la TV.  

 septembrie 1958 – Dayuma se întoarce în junglă pentru a-şi vizita 

familia.  

 octombrie 1958 – Rachel Saint şi Elisabeth (Betty) Elliot merg să 

locuiască în tribul indienilor Auca.  

 iulie 1960 – aterizează primul avion pe pista aeriană din satul 

waodanilor, unde a locuit Rachel.  

 1 decembrie 1961 – Betty Elliot părăseşte teritoriul waodani pentru  

a-şi relua lucrarea anterioară. 

 februarie 1964 – waodanii încep eforturile de a spune duşmanilor lor 

despre Dumnezeu. 

 aprilie 1965 – Evanghelia după Marcu este tipărită în limba 

waodanilor şi transportată acolo cu avionul.  

 august 1969 – duşmanii waodanilor se îmbolnăvesc grav, și 
waodanii care s-au întors la Dumnezeu îşi riscă viaţa pentru a purta 

de grijă duşmanilor lor ameninţători.  

 începutul anilor 1971 – Toña, un misionar waodani, este omorât în 
timp ce încearcă să spună Evanghelia oamenilor dintr-un sat 

duşman. 

 iunie 1992 – Traducerea Noului Testament în limba waodani este 
încheiată.  

 

Bibliografie: 

 Hitt, Russell T. Jungle Pilot (Pilot în junglă). Grand Rapids: Discovery House Publishers, 1997.  

 Wallis, Ethel Emily. Dayuma: Life Under Waorani Spears (Dayuma: viaţa sub suliţele 

waoranilor). Seattle: YWAM Publishing, 1996.  

 Elliot, Elisabeth. Through Gates of Splendor (Prin porţile splendorii). Wheaton, Ill.: Tyndale 
House Publishers, 1956. 

 Elliot, Elisabeth. The Savage My Kinsman (Sălbaticii, rudele mele). Ann Arbor: Servant 
Books, 1981. 

 Saint, Steve. End of The Spear (Vârful suliţei). Tyndale House Publishers, 2005. 

 Benge, Janet and Geoff. Rachel Saint: A Star in the Jungle (Rachel Saint: O stea în junglă). 
YWAM Publishing, Seattle, Washington, 2005. 
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Operațiunea Auca 

 
CAPITOLUL 1  

Băștinașii Auca și avioanele  
 

Dacă v-aș întreba ce este o Biblie, ce mi-ați răspunde? (Așteaptă 

răspunsul copiilor.) Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu pe care El ni l-a dat 
nouă, oamenilor. Este cea mai importantă carte din lume. Dar știți că 
sunt unii oameni care nu au văzut niciodată o Biblie? Săptămâna 
aceasta vom învăța despre niște oameni care nici nu au văzut, nici nu 
au auzit vreodată despre Biblie. De fapt, ei nu au văzut nici măcar o 
carte în viața lor. 
  
Imaginea 1-1 

Indienii din tribul Auca locuiau în junglele din Ecuador, o țară din 
America de Sud (arată pe o hartă sau pe un glob pământesc). Ei nu aveau cărți, 
telefoane, jocuri video, TV și multe alte lucruri de care poate tu te 
bucuri. Dar copiii din tribul Auca aveau animale minunate cu care se 
jucau, precum papagali frumoși și maimuțe. Și se jucau jocuri 
distractive. Una dintre indiencele Auca era o fetiță numită Dayuma. Ei îi 
plăcea să se joace în râu. „Veniţi aici!“, striga ea către prietenele ei. 
„Haideți să vedem cine poate să-și țină cel mai mult respirația stând sub 
apă!“ Haideți să mimăm că înotăm sub apă și ne ținem respirația 5 
secunde. (Fă aceasta cu copiii și numără până la 5.)  

Dayumei îi plăcea să se joace și să alunece prin noroi. Își petrecea 
majoritatea timpului jucându-se și explorând jungla. Uneori se uita cum 
tatăl ei vânează păsări sau maimuțe, ca să le mănânce. Carnea de 
maimuță era una dintre mâncărurile ei preferate. Aceasta poate că nu 
sună prea atractiv pentru voi, dar ei îi plăcea foarte mult. Întoarce-te 
către cineva de lângă tine și spune-i care este mâncarea ta preferată. 
(Fă aceasta împreună cu copiii.) 

 

Imaginea 1-2 

Familia Dayumei locuia într-o colibă mare, împreună cu alte familii. 
Indienii Auca nu aveau scaune, paturi, mese, covoare, nici măcar 
dormitoare. Dar ei și-au făcut hamacuri, pe care le foloseau ca paturi în 
care să doarmă sau ca scaune în care să stea în timp ce își găteau 
mâncarea pe foc. Nu aveau mobilă sau electricitate, și nici magazine de 
unde să-și cumpere ceea ce aveau nevoie. Dar ei erau inteligenți, și 
învățaseră să-și procure din junglă cele necesare. Știau cum să-și 
construiască singuri casele, să-și facă hamacuri și unelte. Știau care 
sunt plantele bune de mâncat din junglă și care sunt otrăvitoare. Știau 
să identifice urmele animalelor sau oamenilor în junglă.  

Dayuma a învățat multe lucruri de la familia ei, dar încă avea multe 
întrebări. Uneori ea îl întreba pe bunicul ei despre Dumnezeu. El îi 
spunea: „Dumnezeu a făcut lumea și pe oameni. După ce Dumnezeu a 
făcut totul, S-a înălțat la cer și nu Se va mai întoarce niciodată.“ 
Dayuma s-a gândit că este trist că Dumnezeu nu Se va mai întoarce 
niciodată. Uneori ea punea întrebări despre Dumnezeu, dar nimeni nu 
putea să-i răspundă. Indienii Auca nu știau că Dumnezeu a dat Biblia 
oamenilor, ca ei să-L cunoască pe El. Ei nu auziseră niciodată despre 
Biblie sau despre Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus, care a venit să 
salveze oamenii din păcat.  
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Imaginea 1-3 

Unul dintre motivele pentru care indienii Auca nu auziseră niciodată 
despre Isus sau Biblie era că aproape tuturor oamenilor le era frică de 
ei. Timp de sute de ani, indienii Auca încercaseră să ucidă pe oricine 
intra în partea de junglă unde erau ei. De fapt, „auca“ nu era numele lor 
real. Ei se numeau pe ei înșiși „waodani“, care înseamnă „oameni“. Alții 
îi numiseră „auca“, iar aceasta însemna „sălbaticii goi“. Cuvântul 
„sălbatici“ înseamnă periculoși sau fioroși. Auca nu este un nume 
frumos, dar așa i-au numit oamenii pe waodani, deoarece erau printre 
cei mai periculoşi oameni de pe pământ. Au ajuns aşa, pentru că mulţi 
oameni încercaseră să-i rănească, iar acum ei trăiau cu frica că ar 
putea fi din nou răniţi sau ucişi, de aceea omorau pe oricine se apropia 
de ei.  

De multe ori se omorau și unii pe alții. Dacă un om se mânia pe alt 
om, îl omora cu sulița. Și atunci când cineva era omorât, familia celui 
ucis încerca să se răzbune, omorând pe cineva din familia ucigașului. 
Dar apoi familia ucigașului ataca din nou, ca să se răzbune, omorând 
pe altcineva. Tuturor indienilor Auca le era teamă că cineva – poate 
chiar vecinii lor – ar încerca să-i omoare. Chiar și Dayumei îi era teamă 
că va fi omorâtă. Când era mică, tribul lor din junglă era mai numeros, 
dar când ea a crescut, dintr-odată mulți oameni s-au răzbunat unii pe 
alții și s-au omorât cu sulițele, astfel că mai mult de jumătate din trib a 
fost omorât.  
 

Imaginea 1-4  

Indienii Auca erau așa de periculoși, încât aproape nimeni nu voia 
să aibă de-a face cu ei. Dar Dumnezeu îi iubea foarte mult. El voia ca 
oamenii, care credeau în Domnul Isus, să meargă și să le spună despre 
El. De când Domnul Isus a murit și a înviat pentru a salva oamenii din 
păcat, Dumnezeu a trimis misionari (oameni care spun altora despre 
Domnul Isus) în întreaga lume, pentru a spune și altora această Veste 
Bună. Uneori, misionarii mergeau în locuri foarte periculoase.  

La mii de kilometri depărtare de tribul Auca, în Statele Unite ale 
Americii, un băiat numit Nate Saint asculta cum sora lui, Rachel, îi citea 
o povestire adevărată despre unul dintre acești misionari. Cartea 
favorită a lui Nate era plină de povestiri despre misionari din jungle, 
deșerturi și orașe din întreaga lume. Îi plăcea să audă despre lucrurile 
uimitoare pe care le-a făcut Dumnezeu, ca să-i ajute pe misionari să 
spună altor oameni despre Isus.  

„Te rog, mai citește-mi una!“, o ruga el pe Rachel, când ea termina 
de citit. „Te rog, mai citește-mi doar o povestire!“ Lui Nate îi plăcea așa 
de mult să asculte povestiri despre misionari.  
 

Imaginea 1-5  

Lui Nate îi plăcea, de asemenea, să inventeze și să construiască 
diferite lucruri. Familia lui nu avea mulți bani, dar aceasta nu l-a 
împiedicat pe Nate să inventeze jucării într-adevăr inteligente. El a 
construit un tren de jucărie, o barcă frumoasă, care plutea pe apă, și un 
avion lung de aproape doi metri, care străbătea aerul. El singur a ajuns 
să-și dea seama cum trebuie construite. Părinții lui i-au dat voie chiar să 
demonteze mașina, ca el să vadă cum funcționează. Apoi el a trebuit să 
pună toate piesele la locul lor. Lui Nate i-a luat trei zile ca să pună 
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înapoi toate piesele, dar a reușit. Apoi, mașina a funcţionat din nou. 
Dumnezeu i-a dat o înclinație deosebită spre partea tehnică a lucrurilor 
– îi era ușor să-și dea seama cum funcționează. Lui Nate îi plăcea, în 
special, să învețe despre avioane. Fratele lui era pilot, și l-a luat cu el să 
zboare. El chiar i-a dat voie lui Nate să piloteze avionul. Haideți să 
mimăm că pilotăm și noi un avion. (Fă aceasta împreună cu copiii.) Nate s-a 
hotărât să se facă pilot când va crește mare. Îi plăceau așa de mult 
avioanele! Totuși, pentru el altceva era mai important decât avioanele.  
 

Imaginea 1-6 

În timp ce Nate creștea, el a învățat despre Domnul Isus și cum a 
plătit El prețul pentru păcatele noastre. Nate a crezut în Domnul Isus ca 
Mântuitor și s-a hotărât să-și dedice toată viața lui Dumnezeu. A știut că 
Dumnezeu voia ca el să spună și altora despre Isus. El nu era în junglă 
sau în deșert ca alți misionari despre care citise, dar a început să spună 
altora Vestea Bună despre Isus chiar acolo unde se afla. Încă de când 
era adolescent, a predat din Biblie la o clasă de copii. Când s-a făcut 
mare, a învățat cum să piloteze avioane și cum să le repare. Dar în tot 
acest timp nu a încetat să spună oamenilor despre Isus.  

Sora lui, Rachel, s-a gândit că el ar trebui să fie misionar, dar Nate 
dorea totuși să fie pilot. Nate s-a rugat și L-a întrebat pe Dumnezeu ce 
ar trebui să facă. Tu ce crezi că ar fi dorit Dumnezeu ca el să facă? 
(Așteaptă răspunsul copiilor.) El a înțeles că Dumnezeu voia să devină 
misionar. A dorit să I se supună lui Dumnezeu, chiar dacă aceasta 
însemna că nu va mai pilota avioane. Știa că erau mulți oameni care nu 
auziseră niciodată Vestea Bună despre Isus, și unii dintre ei nu 
văzuseră niciodată o Biblie. Nu știa unde voia Dumnezeu să-l trimită ca 
misionar, dar a spus: „Într-o zi mi-ar plăcea să spun despre Isus cuiva 
care n-a auzit niciodată despre El.“ Îți amintești de vreun grup de 
oameni, despre care tocmai am învățat, care nu auziseră niciodată 
despre Isus și nu văzuseră niciodată o Biblie? (Așteaptă răspunsul copiilor.)  
 

Îndemn final 

Dayuma și ceilalți indieni Auca nu auziseră niciodată despre Isus. 
Credeți că Nate va reuși să le spună? Credeți că Nate va ajunge 
misionar, dar va fi și pilot? Veniți data viitoare, ca să aflați ce s-a mai 
întâmplat cu el.  

 

Întrebări de recapitulare 
 

1. Unde locuiau indienii Auca? (În Ecuador; America de Sud.) 

2. De ce indienii Auca nu știau despre Dumnezeu? (Nu aveau Biblie; 

nimeni nu le spusese vreodată despre Dumnezeu.)  

3. De ce Dayuma și alți oameni se temeau așa de mult de indienii 
Auca? (Erau unii dintre cei mai periculoși oameni de pe pământ; îi 
omorau pe toți oamenii care se apropiau de ei; răspunsurile pot fi 

diferite.) 

4. Despre cine îi plăcea lui Nate Saint să audă povestiri? (Despre 

misionari.) 

5. Ce credea Nate că nu va mai putea să facă, dacă va deveni 

misionar? (Să fie pilot.) 
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CAPITOLUL 2  
Pilotul din junglă 

 
Ai dorit vreodată să te răzbuni pe cineva care s-a purtat rău cu tine? 

Majoritatea oamenilor vor să se răzbune pe oamenii care le-au făcut 

rău, și așa făceau și indienii Auca. (Recapitulează pe scurt ce ai predat în capitolul 1.)  

 

Imaginea 2-1 

De sute de ani, indienii Auca îi atacau pe toți cei care intrau pe 
teritoriul lor. Totodată, îi atacau și pe cei din tribul lor, omorându-se 
astfel unii pe alții. Dayuma a crescut cu teama că cineva o va ataca și 
pe ea. S-a hotărât că, dacă cineva va încerca să o omoare, va fugi și nu 
se va mai întoarce niciodată. Pe când era adolescentă, cineva a atacat 
familia ei și a încercat să-i omoare pe toți. Dayuma a fugit în junglă cât 

de repede a putut. (Mimează cu copiii că alergi împreună cu Dayuma.)  

În final, a ajuns într-un sat mic cu străini – oameni care nu făceau 
parte dintre indienii Auca. La început i-a fost teamă, întrucât i se 
spusese că străinii îi vor face rău. Dar ei s-au purtat frumos cu ea. 
Dayuma nu-i înțelegea, deoarece ei vorbeau altă limbă, dar cel puțin nu 
au încercat să-i facă rău. Atunci ea s-a decis să rămână la ei și să 
lucreze pentru ei. Cu trecerea timpului a învățat limba lor și s-a obișnuit 
cu modul lor de viață. Dar Dayumei îi era dor de viața din junglă. Se 
întreba uneori: „Oare mai trăiește mama mea?“ Totuși, îi era prea frică 

să se întoarcă în junglă să o caute. Îi era teamă de propriul ei trib! 

 

Imaginea 2-2 

Aproape tuturor le era frică de indienii Auca. Totuşi, erau niște 
oameni care ar fi vrut să-i întâlnească. Vă puteți imagina cine erau 
aceștia? (Așteaptă răspunsul copiilor.) Misionarii (oamenii care își petrec viața 
spunând altora despre Isus) voiau să le spună indienilor Auca despre 
Isus, dar niciunul dintre ei nu reușise până acum să facă aceasta. Era 
foarte dificil și periculos să fii misionar în junglă – chiar și la mare 
distanță de indienii Auca. Uneori, misionarii trebuiau să meargă pe jos 
prin junglă timp de mai multe zile pentru a ajunge la următorul sat din 
junglă. Haideți să ne ridicăm și să mimăm că mergem și noi prin junglă. 
Aveți grijă să nu fiți mușcați de șerpi veninoși și fiți atenți să nu alunecați 

pe potecile noroioase. (Fă aceasta împreună cu copiii.) 

Uneori, misionarii se îmbolnăveau foarte grav sau trebuiau să ajute 
vreo persoană bolnavă, dar nu era nicio posibilitate să obții 
medicamente sau să ajungi la doctor. Un misionar a vrut să ajute niște 
bolnavi din junglă, dar nu era timp să alerge să aducă medicamente. În 
timp ce era cu ei, cineva a arătat spre piciorul lui și i-a spus: „Nu te 
mișca – un șarpe!“ Chiar lângă piciorul lui era un șarpe veninos pregătit 
să-l muște! „Doamne, ajută-mă!“, s-a rugat el. Dumnezeu l-a ajutat să 
scape de șarpe, dar a fost cât pe ce să fie muşcat. Misionarii aveau 
nevoie de o modalitate de a călători repede, fără să trebuiască să 
meargă pe jos prin junglă. Ce bine ar fi fost dacă ar putut să zboare pe 
deasupra junglei! Dar pentru aceasta aveau nevoie de ajutor din partea 
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misionarilor care știau să piloteze avioane. Îți amintești de un misionar, 
despre care am discutat, și care știa să piloteze avionul? (Așteaptă 

răspunsul copiilor.)  

 

Imaginea 2-3  

Visul lui Nate Saint fusese să devină pilot, dar știa că Dumnezeu 
voia ca el să devină misionar. Apoi Nate a descoperit că misionarii din 
junglă aveau nevoie de piloți care să-i ajute. El a devenit pilot misionar 
în Ecuador, America de Sud, și folosea un avion mic ca să-i ajute pe 

misionari să călătorească mai repede și în siguranță dintr-un loc în altul.  

Soția lui Nate vorbea cu ceilalți misionari prin radio, ca să vadă ce 
fac și care sunt lucrurile de care au nevoie. Apoi Nate le ducea cu 
avionul mâncare, medicamente și lucrurile necesare. Uneori Nate 
trebuia să lege în avion măgari sau capre și să-i transporte la oamenii 
care aveau nevoie de aceste animale. Călătoria cu avionul era mult mai 
rapidă decât dacă ar fi mers pe jos prin junglă. De obicei, rezolvarea 
acestor lucruri ar fi durat o lună, dar cu avionul Nate reușea să le 
rezolve într-o singură zi. De asemenea, el a inventat anumite 
îmbunătățiri la avion, care să-i confere siguranță în timpul zborului prin 
junglă. El își folosea înclinația specială pe care i-a dat-o Dumnezeu cu 

privire la repararea și pilotarea avioanelor. 

 

Imaginea 2-4 

Odată, Nate a auzit că niște bărbați mânioși se strecurau prin junglă 
să atace un trib care locuia tot în junglă. Nate a vrut să-i avertizeze. El a 
scos ușa de la avion și a pus în avion un microfon cu un megafon. Apoi 
a zburat pe deasupra satului, în timp ce un alt misionar striga în 
microfon: „Atenție! Vin niște oameni să vă atace!“ Haideți să ne 
imaginăm că ne aplecăm peste fereastra avionului și strigăm: 
„Atenție!“ (Fă aceasta cu copiii.) Planul lui a funcționat. Oamenii au auzit 
avertizarea. Apoi Nate s-a dus să-i oprească pe dușmanii care se 
pregăteau să atace. A zburat pe deasupra satului lor, timp în care 
celălalt misionar striga în microfon: „I-am avertizat! Dacă îi atacați, ei 
sunt pregătiți să vi se împotrivească. Nu-i atacați!“ (Mimează că strigi cu copiii, 

din avion: „I-am avertizat!“)  

Și a funcționat. Dumnezeu a folosit lucrurile la care Nate era bun, 
pentru a salva viața oamenilor. Nate I-a mulțumit lui Dumnezeu că i-a 
dat această înclinație specială de a pilota avioane, ca să poată ajuta 
oamenii, și I-a cerut lui Dumnezeu să-i dea posibilitatea să-i ajute și pe 
indienii Auca. Uneori Nate trebuia să zboare cu avionul pe deasupra 
zonei din junglă unde locuiau indienii Auca. Alți misionari îi spuseseră 
despre acest trib și cât de periculoși sunt locuitorii lui. Dacă avionul lui 
ar fi rămas fără combustibil sau s-ar fi prăbușit în acea zonă din junglă, 
indienii aceia l-ar fi omorât. Dar aceasta nu l-ar fi făcut pe Nate să-i 
urască. El le-a scris o scrisoare părinților lui, în care le-a spus despre 
acest trib: „Sperăm că, într-o zi, avionul va fi mijlocul potrivit prin care 
vom ajunge cu Evanghelia la aceşti oameni. Aşteptăm și ne rugăm 
pentru acea zi.“ (Dacă vrei, scrie această scrisoare a lui Nate către părinții lui, pune-o      

într-un plic și cere unui copil s-o deschidă și s-o citească cu voce tare.) 
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Imaginea 2-5  

Nate îi iubea pe cei din tribul Auca și dorea să-i ajute. El s-a hotărât 
să-i spună despre ei surorii lui, Rachel, atunci când ea a venit să-l 
viziteze pe el și familia lui. Ea însăși era misionară, și învățase mai 
multe limbi, care erau doar vorbite – nu aveau alfabet și reguli 
gramaticale. Ea alcătuia un alfabet și scria cuvinte în limba respectivă, 
pentru ca mai târziu să poată să traducă Biblia în limba lor, după care 
să poată fi tipărită. „Adânc în junglă sunt niște oameni care se numesc 

Auca. Nimeni nu le-a spus vreodată despre Isus“, i-a spus Nate.  

 „Și de ce nu s-a dus niciun misionar la ei?“, a întrebat Rachel. Nate 
i-a povestit ce a auzit despre aceștia. „Ei omoară pe oricine ajunge în 
zona din junglă unde sunt ei. Aruncă chiar cu sulițe către avioanele care 
zboară pe deasupra lor.“ Când a auzit Rachel despre indienii Auca, a 
știut că Dumnezeu vrea ca ea să învețe limba lor, ca mai târziu să poată 
să le spună despre Dumnezeu, și să traducă Biblia în limba lor, ca ei să 

o poată citi.  

Și Nate, și sora lui, Rachel, voiau să-i învețe pe indienii Auca 
despre Isus, dar mai întâi cineva trebuia să învețe cum să vorbească cu 
ei. Dacă ar fi încercat să meargă la ei, pentru a învăța limba lor, aceştia 
i-ar fi omorât. Aveau nevoie ca unul dintre ei să iasă afară din junglă și 
să-i învețe limba lor. Dar cum să găsească pe unul dintre ei în afara 
junglei? (Așteaptă răspunsul copiilor.) Da, Dayuma făcea parte din tribul Auca, 

şi ea ieșise din junglă. Crezi că ea putea să-i ajute?  

 

Imaginea 2-6  

Trecuseră aproximativ 8 ani de când Dayuma fugise de acolo. Ea 
lucrase ca slujitoare pentru un om bogat, care avea ferme mari în 
junglă. Lucrase din greu la câmp, de dimineața până seara, punând 
cartofi, adunând lemne de foc și culegând banane. Haideți să mimăm 
că și noi culegem banane. (Fă aceasta împreună cu copiii. Dacă vrei, în loc să le 

povestești despre toate treburile pe care le făcea Dayuma, mimează-le. Cere copiilor să 

ghicească ce faci, apoi să mimeze și ei împreună cu tine.) Ea era bucuroasă acolo și 
se simțea în siguranță față de atacurile celor din tribul Auca, dar în 
interiorul ei încă era mânioasă pe cei din trib – îi era teamă și n-avea 
nicio speranță. Ea a învățat multe lucruri după ce a fugit de la ei, dar tot 
nu știa despre Fiul lui Dumnezeu, Isus, care putea s-o elibereze de 
păcat și de teamă. Încă avea multe întrebări despre Dumnezeu. Avea 
nevoie să știe Vestea Bună despre Isus. Despre această Veste Bună 
aveau nevoie să audă toți indienii Auca. Sora lui Nate, Rachel, voia să-i 
spună Dayumei și celorlalți din trib despre Isus, așa că s-a dus să se 
întâlnească cu Dayuma. Poate că ea ar fi putut să-i ajute pe misionari 

să le spună indienilor Auca despre Domnul Isus, învățându-i limba lor.  

 

Îndemn final 

Dar va dori Dayuma să-i ajute pe misionari? Și chiar dacă ar dori, ar 
reuşi sora lui Nate să învețe de la ea limba indienilor Auca? Ele nu 
vorbeau aceeași limbă, așa că nu ar fi reușit nici măcar să se înțeleagă 
una cu alta. Trebuie să veniți data viitoare, ca să aflați ce s-a mai 

întâmplat.  
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Întrebări de recapitulare  

 

1. Ce a făcut Dayuma când familia ei a fost atacată de cei din tribul 

lor? (A fugit departe.)  

2. De ce era dificil pentru misionari să-i ajute pe oamenii din junglă? 
(Satele erau la mare distanță unele de celelalte; junglele erau 

periculoase; răspunsurile vor fi diferite.) 

3. Ce făcea Nate ca misionar în Ecuador? (El era pilot în junglă; 
ducea cu avionul diferite lucruri necesare oamenilor; răspunsurile 

vor fi diferite.) 

4. Cum voia Rachel Saint să-i ajute pe indienii Auca? (Voia să învețe 
limba lor, ca să poată să le spună apoi despre Dumnezeu; voia să 

traducă Biblia în limba lor.)  

5. Ce fată din tribul Auca ar fi putut s-o învețe pe Rachel limba lor? 

(Dayuma) 



   Operațiunea Auca 

12 

 

CAPITOLUL 3 

Începutul Operațiunii Auca  
 

Ridică degetele și arată-mi prin aceasta câți ani ai! (Fă aceasta împreună 

cu copiii.) Uneori ne folosim degetele pentru a număra sau pentru a 
aduna. Data trecută am învățat despre indienii din tribul Auca din 
America de Sud. Ei își foloseau degetele de la mâini și de la picioare 
pentru a număra. În loc să spună „zece“, ei ar fi spus „degetele de la 
cele două mâini“. Limba lor era diferită de toate celelalte limbi din lume, 
dar, vă amintiţi, era cineva care dorea să învețe această limbă. 
(Recapitulează pe scurt ce ai predat în capitolul 2.)  

 

Imaginea 3-1  

Nate Saint și sora lui, Rachel, au sperat că Dayuma avea să-i ajute 
pe misionari să învețe limba celor din trib, ca ei să poată să le spună 
despre Domnul Isus. Când Dayuma s-a întâlnit pentru prima dată cu 
Rachel, ele nu au putut să se înțeleagă una cu cealaltă, pentru că nu 
vorbeau aceeași limbă. Altcineva a trebuit să-i spună Dayumei: „Ai 
putea s-o ajuți pe această doamnă să învețe limba tribului Auca?“ Ține 
degetul mare în sus dacă crezi că Dayuma a spus „Da“. Ține degetul 

mare în jos dacă crezi că ea a spus „Nu“. (Așteaptă răspunsul copiilor.)  

Dayuma a spus: „Da“. Dar i-a fost foarte greu s-o învețe pe Rachel 
limba ei, întrucât ea uitase majoritatea cuvintelor. Și, când își amintea 
anumite cuvinte, trebuia să le mimeze ca s-o ajute pe Rachel să le 
înțeleagă. Odată, ea s-a așezat pe dușumea și a început să plângă ca 
un bebeluș, pentru a o ajuta pe Rachel să învețe cuvântul „a plânge“. 
Unul dintre cuvinte era „iua“. Vreau să văd dacă vă dați seama ce poate 
să însemne, în timp ce mimez aceasta, așa cum mima Dayuma. (Spune 

„iua“ în timp ce faci ca o maimuță – continuă așa până când copiii ghicesc cuvântul corect.) 
„Iua“ era cuvântul pentru o anumită specie de maimuță pe care indienii 
o mâncau cu plăcere. Un alt cuvânt era „nimu“. Ce credeți că însemna? 
(Spune „nimu“ în timp ce arăți către cer, până când copiii spun cuvântul „stea“.) 

 

Imaginea 3-2 

În timpul lunilor în care Dayuma îi ajuta pe misionari să învețe limba 
tribului Auca, Nate zbura uneori cu avionul pe deasupra zonelor unde 
locuiau misionarii, și arunca în apropierea locuințelor lor plase cu 
corespondență. Dayuma era uimită că sora lui Nate putea să primească 
mesaje de la oameni care locuiau la mare depărtare. Era și mai uimită 
când i se spunea: „Dumnezeu are un mesaj pentru tine. El vrea să-ți 
spună cum să trăiești, astfel încât să-ți fie bine.“ Dayuma era 
entuziasmată. „Un mesaj din partea lui Dumnezeu!“, se gândea ea. 

„Vreau să știu mesajul lui Dumnezeu pentru mine.“  

Ea a încercat de atunci și mai mult s-o ajute pe Rachel să învețe 
limba, ca să poată să afle mai multe despre Dumnezeu. I-a spus lui 
Rachel și despre familia ei, și de ce a fugit de acolo. Iar despre cei din 
tribul ei a spus: „Sunt ucigași“. I-a povestit multe întâmplări înfiorătoare 
despre indieni Auca ce au atacat pe alți oameni. Rachel știa că aceste 

întâmplări erau adevărate. Nate îi spusese și el unele dintre ele.  
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Imaginea 3-3 

Odată, Nate a vrut să meargă cu avionul, pentru a-i duce cuiva din 
junglă niște lucruri. Era pe punctul de plecare, când cineva a venit 
alergând și strigând după ajutor. Doi oameni din apropiere fuseseră 
atacați de indienii Auca, iar acum aveau nevoie ca Nate să-i ducă la 
doctor. Indienii Auca îi împunseseră cu sulițele și erau grav răniți. Nate  
i-a ajutat să se suie în avion și a zburat cu ei imediat într-un loc unde 
puteau să primească ajutor. Cei doi oameni răniți erau foarte mânioși pe 
cei din tribul Auca, și voiau să se răzbune. „Te plătim ca să zbori înapoi 
în junglă și să împuști pe unul dintre ei!“, i-au spus ei lui Nate. Dar Nate 
nu voia să le facă rău indienilor Auca. „Nu vreau să-i omor. Vreau să le 

salvez viețile, spunându-le despre Domnul Isus“, le-a spus el.  

A fost prima dată când Nate a fost așa de aproape de un atac al 
indienilor Auca. Această întâmplare i-a amintit cât de mult au nevoie 
indienii din acest trib să audă despre Domnul Isus. Nate s-a gândit mult 
la ei și se ruga pentru ei în timp ce zbura cu avionul lui galben dintr-o 
parte în alta, ducând misionarilor lucrurile de care aveau nevoie. Nate a 

mai întâlnit şi alți misionari care voiau să-i ajute pe indienii Auca.  

 

Imaginea 3-4 

(Ține cartea deschisă în așa fel încât imaginile 3-4 și 3-5 să se vadă în același timp. Dacă este 
posibil, acoperă dinainte cu notițe adezive imaginea cu familia fiecărui misionar. Apoi 
îndepărtează notițele adezive pentru a descoperi imaginea fiecărei familii, una câte una, ca și 

cum ai zbura în junglă și le-ai întâlni pe fiecare dintre ele.) 

Haideți să ne imaginăm că zburăm în același avion cu Nate și 
facem cunoștință cu câțiva misionari. Acești misionari, pe care îi vom 
întâlni, au toți ceva în comun – vreau să văd dacă vă daţi seama ce. 
Puneți-vă centurile de siguranță, și vom decola. (Pune-i pe copii să imite 

zgomotul avionului, în timp ce mimați că zburați.)  

Mai întâi vom vizita familia lui Roger. Roger voia ca oamenii din 
junglă să audă despre Domnul Isus – chiar și indienii Auca. Lui nu-i era 
teamă să spună despre Dumnezeu oamenilor răi. El fusese în junglă să 
se întâlnească cu un șef de trib deosebit de periculos. La început, șeful 
a vrut să-l omoare, dar apoi el s-a îmbolnăvit foarte tare. După ce Roger 
s-a rugat pentru el și i-a dat medicamente, șeful s-a însănătoșit. Acum 
erau prieteni, și Roger a putut să-i spună despre Domnul Isus. Acesta 
era un mod în care misionarii foloseau medicamentele pe care Nate le 

transporta cu avionul său. 

Puneţi-vă centurile, căci vom zbura din nou! (Pune-i din nou pe copii să 

imite zgomotul avionului, în timp ce mimează că zboară.) Mergem acum să ducem 
mâncare și câteva lucruri lui Jim și Betty Elliot. Misionarii din junglă nu 
puteau să meargă la magazin, ca să-și cumpere imediat ce aveau 
nevoie, așa cum facem noi aici. Acolo nu erau magazine. De aceea, 

Nate le ducea cu avionul lucrurile de care aveau nevoie.  

Lui Nate îi plăcea să le ducă mâncare lui Jim și Betty, iar uneori 
stătea cu ei, mâncau prânzul împreună, apoi povesteau. Lui Nate și Jim 
le plăcea să vorbească în mod special despre indienii Auca. Jim auzise 
despre ei chiar dinainte de a ajunge în junglă. El se rugase ani în șir ca 

Dumnezeu să-l ajute să le spună acestora despre Isus.  
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Imaginea 3-5 

Dar imediat după aceea, Nate trebuia să se întoarcă la avionul lui și 

să zboare în altă parte, pentru a ajuta alt misionar.  

Prietenul lui, Ed, își construia o casă nouă în zona din junglă ce se 
afla lângă terenul indienilor Auca. Ed știa că era periculos, dar el voia să 
se împrietenească cu acești indieni și să le spună despre Domnul Isus. 
Nate era priceput în a inventa și a construi lucruri, așa că l-a ajutat pe 
Ed să-și facă o alarmă cu sunet puternic și lumină strălucitoare, pentru 
a-i speria pe indienii Auca, dacă aceştia ar fi încercat să-i facă rău 
familiei lui Ed. Lui Nate îi plăcea să planifice și să construiască lucruri, 

dar uneori trebuia să-și schimbe planurile, dacă era o urgență.  

Uneori prietenul lui, Pete, îl chema prin radio și îi spunea: „Cineva a 
fost rănit într-un accident! Trebuie să-l duci cu avionul la doctor!“ Și 
Nate se grăbea să-și folosească avionul ca pe o ambulanță. Dacă 
cineva era foarte bolnav sau rănit grav, avionul lui Nate era singurul 
mijloc cu care putea să ducă oamenii la doctor, înainte să fie prea 
târziu. Nate îl ajuta repede pe Pete să ducă la avion persoana rănită și 
să o lege înăuntru cu curele. Când nu era ceva urgent, Nate mai stătea 
un timp de vorbă cu Pete și soția lui. Și Pete se rugase mult timp ca 

Dumnezeu să-i ajute să spună indienilor Auca despre Domnul Isus.  

Aceștia sunt doar câțiva dintre misionarii pe care Nate îi ajutase în 
junglă, dar toți aveau ceva în comun. Ţi-ai dat seama ce? (Așteaptă 

răspunsul copiilor.) Toți aceştia voiau să spună indienilor Auca despre 
Domnul Isus. În final, ei au început să lucreze împreună în echipă, 
planificând modalități prin care să spună acestora despre Dumnezeu. Ei 

și-au numit echipa „Operațiunea Auca“. 

 

Imaginea 3-6  

„Dacă vrem să le spunem despre Domnul Isus, mai întâi trebuie să 
vedem unde locuiesc ei“, s-a gândit Nate. Ei cunoșteau zona unde 

locuia tribul Auca, dar nu știau exact locul.  

Aşa că Nate l-a luat pe Ed ca să zboare împreună pe deasupra 
junglei și să caute cu privirea colibele indienilor Auca. Să mimăm că ne 
uităm pe fereastra unui avion încercând să vedem colibele de jos, din 
junglă. (Fă aceasta împreună cu copiii.) Ei au căutat până când avionul aproape 
a rămas fără combustibil. În final, au văzut colibele indienilor Auca. I-au 
găsit pe indienii pentru care se rugaseră atâta timp. Misionarii din 
echipa Operațiunea Auca erau foarte entuziasmați. Dar ei știau că mulți 
oameni erau foarte supărați pe indienii Auca – unii chiar vorbeau că ar 
trebui să-i atace și să-i distrugă o dată pentru totdeauna. Misionarii nu 
ar fi vrut ca indienii Auca să sufere; ei voiau să le salveze viața, 
spunându-le despre Isus. „Trebuie să ținem secret planul despre 
această acțiune“, și-au spus unul altuia. Dar cum îi vor ajuta ei pe cei 

mai periculoși oameni de pe pământ? 

„Am putea să zburăm cu avionul pe deasupra satului lor și să le 
lăsăm daruri, ca să le arătăm că-i iubim“, s-au hotărât ei. Știau că 
Dayuma o învăța pe sora lui Nate limba lor. Poate că Dayuma ar putea 
să-i învețe câteva cuvinte și pe ei. Am putea folosi un megafon, ca să le 
strigăm tare aceste cuvinte din avion, prin care să-i ajutăm să înțeleagă 

că vrem să le fim prieteni.  
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Îndemn final  

Vor reuși misionarii să le spună celor din tribul Auca despre Isus? 
Vor înțelege aceştia că misionarii vor să le fie prieteni? Va trebui să 

veniți data viitoare, ca să aflați răspunsul.  

 

 

Întrebări de recapitulare  
 

1. Cum o învăța Dayuma pe Rachel cuvinte în limba tribului Auca? 

(Ea mima, în timp ce rostea cuvântul respectiv.) 

2. Nate n-a fost de acord să-i ajute pe cei doi oameni răniți să se 
răzbune pe cei din tribul Auca. Ce voia el să facă, în schimb? (Să 
le spună indienilor Auca Vestea Bună despre Isus; el s-a rugat 

pentru ei.)  

3. Cum își folosea Nate avionul pentru a-i ajuta pe misionari? (Le 
ducea medicamente, mâncare și alte lucruri necesare; îl folosea și 

ca ambulanță, pentru a transporta la doctor pe cei răniți.) 

4. Ce aveau în comun Nate și ceilalți patru misionari? (Toți voiau să 

le spună indienilor Auca despre Domnul Isus.)  

5. Cum au găsit cei din Operațiunea Auca satul indienilor? (Au zburat 
împreună cu Nate pe deasupra junglei, până când au zărit colibele 

lor.)  
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CAPITOLUL 4  
Tragedie și triumf  

 

Încercați să vă dați seama ce fac. (Mimează că împachetezi un cadou, apoi îl 

înmânezi altui învățător, care mimează că îl despachetează.) Acesta este felul în care 
mulți își dau cadouri unii altora, dar ți-a dat cineva vreodată un cadou, 
dându-i drumul din avion? Aceasta planifica să facă Nate, pilotul din 
junglă. Vă amintiți de ce? (Recapitulează pe scurt ce ai predat în capitolul 3.) 
 

Imaginea 4-1 

Misionarii voiau să fie prieteni cu indienii Auca, așadar Nate s-a 
pregătit să-și folosească avionul, ca să le lase daruri. El a inventat un 
mod de a zbura în cercuri, lăsând din avion tot mai jos o găleată; zbura 
astfel până când cineva de jos apuca găleata și lua darurile din ea. Dar 
dacă unul dintre indieni avea să apuce găleata și nu-i mai dădea 
drumul? Nate s-a hotărât să facă un dispozitiv, prin care să dea drumul 
găleții, și astfel avionul să fie liber, dacă s-ar fi întâmplat așa ceva. În 
timp ce Nate lucra la acest proiect, prietenul lui, Jim, a învățat de la 
Dayuma cum să spună în limba indienilor lucruri frumoase, precum: 

„Vreau să fiu prietenul vostru“ și „Vă iubesc“.  

*Dayuma nu știa de ce voia Nate să învețe limba indienilor Auca, dar ea i-a avertizat pe 
misionari să nu se încreadă în aceștia. „Ei se vor arăta prietenoși“, le-a spus ea, „dar apoi vă vor 
omorî!“ 

Misionarii știau că era periculos să se apropie de tribul Auca, dar 
erau pregătiți să-și riște viața pentru a le spune despre Isus. În final, a 
venit și ziua în care Nate era pregătit să zboare la tribul Auca. Indienii 
Auca au auzit avionul apropiindu-se și au fugit ca să se ascundă. Nate 
nu-i vedea, dar știa că ei erau acolo. Misionarii au lăsat daruri din avion, 
și au strigat cuvintele frumoase pe care le învățaseră de la Dayuma. 
Dar indienii stăteau ascunși în junglă.  

 

Imaginea 4-2 

În fiecare săptămână, misionarii zburau pe deasupra satului 
indienilor Auca și le lăsau daruri cu ajutorul găleții. În final, aceștia au 
început să iasă din ascunzători și să ia darurile. Ei chiar au trimis înapoi 
în găleată un papagal minunat, ca dar pentru misionari. Indienii Auca 
erau prietenoși. Altă dată, când au lăsat darurile, unul dintre indieni a 
început să strige la ei și să-și fluture mâinile, ca și cum ar fi dorit să le 
spună să vină jos la ei. Misionarii erau extrem de încântați. Ei au 
continuat să lase daruri în fiecare săptămână, în timp ce se rugau 

pentru pasul următor.  

*Ajutor pentru învățător: Copiii poate vor întreba de ce nu i-a cerut Nate sorei lui, Rachel, 
să-i ajute în Operațiunea Auca, întrucât ea învăța limba de la Dayuma și știa despre ei mai mult 
decât oricare dintre ceilalți misionari. Dacă este necesar, spune-le cu grijă că Nate ar fi dorit să-i 
spună sorei lui, dar ea era cu nouă ani mai mare decât el, și uneori acționa ca o mamă, nu ca o 
soră. Lui îi era teamă că ea va încerca să-i oprească pe misionari, deoarece nu voia ca Nate să 
fie atacat.  

„Nate ne-ar putea duce cu avionul pe plaja de la râu, la câţiva 
kilometri depărtare de satul indienilor Auca“, s-au hotărât ei. „Putem să 
ne instalăm tabăra pe plajă și să strigăm tare spre junglă cuvintele pe 
care le-am învățat de la Dayuma. Poate că unii dintre ei vor veni să ne 

viziteze pe plajă.“ 
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Soțiile misionarilor erau singurele persoane care știau de planurile 
lor. Și fiecare dintre ele se rugase pentru indienii Auca. Ele știau că soții 
lor puteau să fie omorâți de aceştia, dar erau pregătite să se încreadă în 
Dumnezeu, chiar dacă știau că era periculos. Bărbații au început să-și 
împacheteze tot ceea ce aveau nevoie. Trebuia să-și ia cu ei mâncare, 
apă și un aparat foto. În final, toți și-au terminat pregătirile. Și-au luat 
rămas bun de la soțiile și copiii lor și și-au așteptat rândul să intre în 

avionul lui Nate, ca să-i ducă la tabăra lor de pe plajă. 

 

Imaginea 4-3 

Nate a trebuit să facă mai multe drumuri cu avionul, pentru a duce 
pe plajă toate lucrurile și pe toţi bărbaţii. După ce și-au așezat tabăra, 
misionarii au început să strige, pe rând, cuvinte prietenoase, ca cei din 
junglă să le audă. Dayuma îi învățase să spună acele cuvinte. Haideți 
să strigăm și noi ca ei. Când arăt către tine, este rândul tău să strigi: 

„Vrem să vă fim prieteni.“ (Fă aceasta împreună cu copiii.)  

Era o zi foarte călduroasă, și insectele nu încetau să-i înțepe în timp 
ce așteptau pe plajă, dar nu au renunțat. Apoi, dintr-odată, s-a auzit un 
strigăt. Un bărbat și două femei veneau către ei, pe plaja din cealaltă 
parte a râului. După ani de rugăciune, în sfârșit, Nate și ceilalți misionari 

îi întâlneau pe indienii Auca pe teritoriul lor. 

Misionarii le-au dat celor care au venit la ei daruri și mâncare. Nate 
le-a făcut poze cu aparatul de fotografiat. Misionarii s-au hotărât să-l 
numească pe bărbat „George“, fiindcă nu știau cum să-l întrebe care îi 
este numele. Apoi, George s-a urcat în avion. El a început să vorbească 
foarte repede și a arătat către cer. „Vrea să se plimbe cu avionul!“, și-a 
dat seama Nate. „Dar dacă vrea să mă atace, în timp ce zburăm?“, s-a 

gândit Nate repede, apoi s-a rugat.  

 

Imaginea 4-4  

Nate voia să-i ajute pe indienii Auca să vadă că el îi iubește foarte 
mult. Așa că l-a luat pe George în avion și a zburat în cercuri pe 
deasupra satului lor. George era foarte fericit. El zâmbea și striga către 
cei din tribul lui, care îl urmăreau de jos. Ei erau entuziasmați, la fel și 
misionarii. Indienii Auca păreau prietenoși – ceea ce era uimitor. După 
ce George și femeile au plecat, misionarii I-au mulțumit lui Dumnezeu și 

au sperat că, în curând, vor întâlni pe mai mulți dintre ei.  

Dar ei nu știau că, după această experiență, George a planificat să-i 
omoare. Cei din tribul lui erau foarte supărați pe George, fiindcă el le 
crea mari probleme. Unii dintre ei chiar voiau să-l omoare. Atunci 
George s-a hotărât să-i păcălească, și să prezinte lucrurile astfel încât 
să-i facă pe indienii Auca să vrea să-i omoare pe misionari în locul lui. 
„Oamenii aceia au încercat să mă mănânce“, i-a mințit George. „Trebuie 
să-i omorâm.“ Ceilalți indieni au știut că s-ar putea ca el să mintă, dar, 
în mânia lor, au hotărât că este mai bine să-i omoare pe misionari, 

decât să se omoare între ei.  

În următoarea zi, Nate a zburat din nou peste satul indienilor Auca. 
El a văzut un grup de indieni mergând către plajă. El a spus soțiilor 
misionarilor prin radio: „Vin indienii Auca – aceasta este ziua! Rugați-vă 

pentru noi!“ 
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Dar, de data aceasta, indienii Auca nu au mai venit ca să le fie 
prieteni. Ei i-au atacat pe misionari și i-au omorât pe toți cinci. În acel 
moment indienii Auca au văzut îngeri cântând în cer. Imediat au știut că 
au făcut ceva foarte grav. „Acești oameni sunt diferiți“, și-au spus ei. „De 
ce nu au încercat să ne omoare cu puştile, când i-am atacat?“ În loc ca 
misionarii să se lupte cu indienii și să-i omoare, atunci când au fost 
atacaţi, cei cinci bărbaţi s-au lăsat omorâți de ei, ca să le dea astfel 

șansa să audă despre Isus.  

 

Imaginea 4-5  

Când soțiile celor ce făceau parte din Operațiunea Auca au auzit că 
indienii Auca le-au omorât soții, au fost foarte triste. Dar, în loc să se 
răzbune, ele au continuat să-i iubească și să dorească să le spună 
despre Domnul Isus. Numai El a putut să le ajute pe aceste femei să-i 
iubească pe indienii Auca, în loc să-i urască fiindcă le-au omorât soții. 
Toate aceste femei au continuat să-I slujească lui Dumnezeu și să le 

spună altora despre Isus pentru tot restul vieții lor.  

Moartea lui Nate, Jim, Ed, Roger și Pete i-a șocat pe oamenii din 
întreaga lume, care au auzit despre aceasta. Au fost reporteri care au 
zburat în junglă pentru a scrie această întâmplare în reviste, ziare și a o 
difuza la TV. Povestirea despre Operațiunea Auca a apărut în ziarele și 
revistele din întreaga lume. În curând, milioane de oameni au auzit 
despre ea, și mii dintre aceştia au început să se roage pentru indienii 
Auca. Mulți dintre cei care au auzit întâmplarea, și-au dat seama că 
Dumnezeu dorește ca și ei să devină misionari. Viața lui Nate și a 
celorlalți nu a fost irosită. Dumnezeu i-a folosit pentru a ajuta mii de 

oameni să se roage pentru indienii Auca, iar mulți au devenit misionari.  

 

Imaginea 4-6 

Dumnezeu a folosit această întâmplare pentru a o ajuta și pe 
Dayuma. Ea a văzut pozele în ziar și a auzit ce s-a întâmplat. S-a 
întristat, pentru că sora lui Nate, Rachel, era prietena ei. Dar Dayuma a 
văzut că Rachel nu-i ura pe indienii Auca fiindcă îi uciseseră fratele. 
Rachel încă voia să învețe limba lor și să fie prietenă cu ei – ea îi iubea 

pe dușmanii ei, în loc să caute să se răzbune.  

Dayuma nu mai văzuse niciodată pe cineva făcând așa ceva. 
Dumnezeu a folosit această situație, pentru a-i arăta Dayumei cum 
dragostea lui Isus poate să-i elibereze pe oameni de teamă și ură. 
Rachel și Dayuma au discutat despre Nate și despre indienii Auca pe 
care el i-a întâlnit pe plajă înainte de a muri. Dayuma a fost foarte 
entuziasmată să vadă pozele pe care Nate le-a făcut acestora. Ea îi 
cunoștea. „Aceasta este mătușa mea și aceasta este sora mea!“, îi 

spunea Dayuma lui Rachel, în timp ce arăta către femeile din poză.  

 

Îndemn final 

Dayuma a descoperit astfel că familia ei era încă în viață! „Oare 
trăiește și mama mea?“, se întreba ea. Va avea Dayuma ocazia să-i 
mai vadă vreodată? Și va avea familia Dayumei ocazia să audă despre 
Domnul Isus? Veniți data viitoare și veți afla răspunsul la aceste 

întrebări.  
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Întrebări de recapitulare  
 

1. Cum a ajutat Dayuma echipa numită Operațiunea Auca? (Ea i-a 
învățat cuvinte, pe care ei să le strige din avionul lui Nate; i-a 

avertizat să nu se încreadă în indienii Auca.) 

2. După ce echipa a strigat indienilor Auca cuvinte prietenoase și le-a 
dat daruri din avion folosind găleata, care a fost următorul pas pe 
care l-au făcut cu scopul de a se apropia de ei? (Și-au instalat o 
tabără pe plajă și au încercat să-i întâlnească pe câțiva dintre 

indienii Auca.) 

3. Ce s-a întâmplat pe plajă? (Un bărbat și două femei din tribul Auca 
au venit la ei. Misionarii le-au dat daruri; l-a luat pe bărbat în avion 

și i-a arătat satul.) 

4. Ce s-a întâmplat a doua oară când indienii Auca au venit pe plajă? 

(I-au atacat pe misionari și i-au omorât pe toți cinci.) 

5. Cum a scos Dumnezeu ceva bun din această întâmplare tristă? 
(Dumnezeu le-a ajutat pe soțiile misionarilor să-I slujească în 
continuare și să spună altora despre Isus pentru tot restul vieții lor; 
oameni din întreaga lume au auzit întâmplarea și au început să se 
roage pentru indienii Auca; mulți oameni au devenit misionari; 
Dayuma a văzut cum poate Dumnezeu să-i ajute pe oameni să 

iubească în loc să urască.) 
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CAPITOLUL 5 

Partea finală a povestirii 
 

Când urmărești un film pentru prima dată, știi cum se va termina? 

(Așteaptă răspunsul copiilor.) Poate că nu se termină așa cum te-ai așteptat.  

Operațiunea Auca nu s-a desfășurat așa cum se gândeau toți că se 
va desfășura. (Recapitulează pe scurt ce ai predat în capitolul 4.) Nate și ceilalți 

misionari au murit. Dar povestirea nu se sfârșește aici.  

Dayuma a fost surprinsă că Rachel a continuat să-i iubească pe 
indienii Auca, deși ei îl uciseseră pe Nate, fratele ei. Dayuma a vrut să 
învețe mai multe despre Dumnezeu, iar Rachel să învețe mai multe 
cuvinte în limba indienilor Auca. Dar Dayuma era slujitoarea unui om 
bogat, și trebuia să lucreze mai tot timpul. Ele aveau nevoie de mai mult 
timp împreună, așa că Rachel I-a cerut lui Dumnezeu să le dea acest 

timp. 

 

Imaginea 5-1  

Imaginați-vă cât de surprinsă a fost Rachel, când șeful Dayumei i-a 
spus: „Voi apărea la TV în SUA, și vreau ca tu s-o aduci pe Dayuma și 
să fii la TV cu mine. Vreau să înveți mai bine limba ei, ca să poți să spui 
tuturor la TV ce spune ea.“ El i-a dat mai mult timp liber Dayumei în 

fiecare zi, ca aceasta să poată s-o ajute pe Rachel să învețe limba ei.  

Rachel I-a mulțumit lui Dumnezeu că i-a răspuns la rugăciune și i-a dat 
mai mult timp cu Dayuma. Și Dayuma era entuziasmată. Acum putea să 
primească răspunsuri la multele ei întrebări despre Dumnezeu. Când a 
sosit timpul să apară la TV, ele au zburat în Statele Unite și au mers la 
un studio mare. Mii de oameni au urmărit programul de la TV. După 
programul de la TV, Dayuma s-a îmbolnăvit foarte grav. Era prea 
bolnavă ca să mai poată fi dusă cu avionul în junglă, și prea bolnavă ca 
s-o mai învețe pe Rachel. Așa că, Rachel s-a hotărât s-o învețe ea 

acum pe Dayuma.  

Când Nate era mic, Rachel îi spunea povestiri despre misionari. 
Acum ea s-a hotărât să-i spună și Dayumei povestiri – povestiri 
adevărate din Biblie. Dayuma a fost uimită când Rachel i-a spus 
povestirea despre Domnul Isus. Îi plăcea să asculte despre El și, într-o 
zi, ea s-a hotărât să creadă în El ca Mântuitor. Aceasta a fost ziua 
pentru care Nate, Rachel și mulți alți oameni se rugaseră mult timp. 

Prima femeie din tribul Auca a crezut în Domnul Isus ca Mântuitor al ei! 

 

Imaginea 5-2  

Când, în sfârșit, Dayuma s-a simțit mai bine, ea și Rachel au mers 
înapoi în junglă. Dayuma s-a hotărât să meargă în trib să-și viziteze 
familia și să le spună despre Isus. Ea voia ca și ei să creadă în Domnul 
Isus, și să învețe cum să trăiască într-un mod plăcut lui Dumnezeu. Ea 
le-a dus, ca dar, niște cățeluși. Rachel a fost foarte îngrijorată, când 
Dayuma a plecat să-i viziteze pe indienii Auca. Aceştia l-au omorât pe 
Nate – vor vrea s-o omoare și pe Dayuma? Au trecut câteva săptămâni. 
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Rachel se întreba ce s-a întâmplat cu Dayuma. Apoi, într-o zi, Dayuma 
s-a întors cu un grup de indieni Auca. Ea i-a spus lui Rachel și lui Betty, 
soția lui Jim: „Le-am spus oamenilor mei despre Isus. Ei vor ca voi să 
veniți și să le spuneți mai multe despre El.“ Rachel și Betty au fost 
entuziasmate. Numai Dumnezeu putea să facă să se întâmple așa 

ceva.  

Rachel și Betty au mers să locuiască în tribul Auca și au întâlnit pe 
câțiva dintre oamenii care i-au omorât pe Nate și Jim. A fost dificil 
pentru ele și uneori periculos, dar ele s-au încrezut în Dumnezeu. 
Odată, un indian i-a spus lui Rachel că vrea să omoare pe cineva cu 
sulița. Ce trebuia să facă ea? S-a rugat repede, apoi a înșfăcat sulița 
din mâinile omului și a fugit cu ea. Ea știa că el putea foarte ușor s-o 
prindă și s-o omoare, dar I-a cerut lui Dumnezeu s-o protejeze. Și așa a 
fost. Omul s-a calmat și n-a mai omorât cu sulița pe nimeni. Dumnezeu 

îi schimba pe indienii Auca.  

 

Imaginea 5-3  

Rachel și Betty învățau din greu limba indienilor Auca, pentru a 
putea să le spună mai multe despre Dumnezeu. Dar ele încurcau multe 
cuvinte, când încercau să le rostească. Indienii râdeau, fiindcă ceea ce 
spuneau ele suna așa de ciudat. Dar Dayuma știa limba, și ea învățase 
multe despre Dumnezeu. Când fusese foarte bolnavă, Rachel îi 
spusese multe din povestirile din Biblie, și acum Dayuma le spunea 
aceste povestiri celor din tribul ei. Dayuma a fost prima misionară care a 
spus familiei ei despre Domnul Isus. În fiecare duminică ea le spunea 
povestiri din Biblie. Mulți dintre ei au crezut în Domnul Isus ca Mântuitor 
– chiar și majoritatea oamenilor care l-au omorât pe Nate și pe prietenii 

lui.* 

*Ajutor pentru învățător: Copiii poate vor întreba dacă George, indianul care i-a convins pe 
ceilalți să-i omoare pe misionari, a crezut în Domnul Isus. Din păcate, George însuși a fost 
omorât cu sulița, la scurt timp după ce a inițiat atacul asupra misionarilor. Dar, mai târziu, fiul lui 
a crezut în Isus și, în final, a devenit un lider proeminent în biserica waodanilor.  

„Am greșit că i-am omorât“, au spus ei, „dar acum vom trăi așa cum 

vrea Dumnezeu.“ 

După mulți ani, Betty a părăsit jungla și a scris mai multe cărți 
despre cum îi ajuta Dumnezeu pe indienii Auca. Oamenii erau uimiți 

când citeau cum lucra Dumnezeu în mijlocul indienilor din junglă.  

Nu toți indienii și-au schimbat imediat comportamentul, dar, după 
câțiva ani, mulți dintre ei se schimbaseră într-atât, încât oamenii au 
încetat să-i mai numească „Auca“ (sălbaticii goi), ci acum îi numeau 
„Waodanii“. Acesta era numele lor real. Haideți să-l spunem împreună. 
(Spune-l împreună cu copiii – pronunţat uaodani.) Waodanii înseamnă „oamenii“. De 
acum înainte, de câte ori voi vorbi despre indienii Auca, le voi spune 
numele lor real, waodanii. Haideți să spunem din nou numele lor 
împreună. (Spune-l împreună cu copiii.) Waodanii obișnuiau să se omoare unii 
pe alții și să-și urască dușmanii, dar Dumnezeu i-a ajutat pe mulți dintre 

ei să învețe să-i iubească pe alții.  
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Imaginea 5-4  

Viața multor waodani s-a schimbat și în alte moduri. Ei și-au amintit 
că Nate obișnuia să zboare cu avionul pe deasupra satului lor. S-au 
gândit că ar fi bine să aibă un loc în apropierea satului, unde avioanele 
să poată să aterizeze, de aceea au tăiat copaci și au mutat stânci ca să 
facă un loc neted, o pistă pentru aterizarea avionului. Acum avioanele 
puteau să aterizeze în satul lor, să aducă lucruri, să-i ducă pe cei 
bolnavi la doctor – exact așa cum obișnuia Nate să facă. După mulți ani, 
un avion a adus ceva nou. Îți dai seama ce lucru important a adus? Mai 
multe exemplare din Evanghelia după Marcu, din Biblie. Sora lui Nate, 
Rachel, învățase să vorbească bine limba lor, și a tradus părți din Biblie 

în limba waodanilor, și acestea au fost tipărite.  

Acum waodanii aveau o parte din Cuvântul lui Dumnezeu în limba 
lor proprie. Dar unii dintre dușmanii lor, care locuiau adânc în junglă, nu 
știau despre Dumnezeu și despre Cuvântul Lui, Biblia. Dayuma și 
ceilalți waodani și-au amintit cum Nate și prietenii lui și-au riscat viețile 
ca să spună altora despre Domnul Isus. Acum și ei erau gata să facă 
același lucru, ca dușmanii lor să audă despre Domnul Isus. Ei aveau să 

fie misionari la triburile din jurul lor!  

Niște misionari waodani au mers să viziteze un sat dușman, dar 
oamenii au ieșit afară și i-au fugărit cu sulițele. Aceştia au încercat să 
fugă și să se ascundă, dar dușmanii îi urmăreau după urmele pe care le 
lăsaseră. „Doamne, fă să plouă! Repede!“, s-a rugat unul dintre ei.  
Dintr-odată a început ploaia și a spălat urmele lăsate de ei, așa că au 

reuşit să scape. 

 

Imaginea 5-5 

Misionarii waodani nu au renunțat. S-au hotărât să folosească un 
avion cu care să zboare pe deasupra satului dușmanilor și să le strige 
cuvinte prietenoase – exact așa cum făcuse Nate cu ei. Uneori, aceasta 
funcţiona. Au reuşit să se împrietenească cu mulţi dintre duşmanii lor. 
Când duşmanii lor s-au îmbolnăvit, ei i-au ajutat să-şi salveze viaţa şi au 
avut grijă de ei. „Am învăţat să trăim aşa cum vrea Dumnezeu. Acum vă 

iubim“, spuneau ei.  

Dumnezeu a schimbat radical viaţa multor waodani, dar aceasta nu 
înseamnă că viaţa era uşoară pentru ei. Nu toţi waodanii au ales să-L 
urmeze pe Dumnezeu, şi chiar şi aceia care au făcut-o, încă aveau 
multe probleme. Faptul că au crezut în Domnul Isus, nu le-a făcut viaţa 
perfectă. Unii dintre duşmanii lor nu au vrut să fie prietenii lor. Câţiva ani 
mai târziu, un misionar waodani a fost omorât pe când încerca să spună 
despre Domnul Isus oamenilor dintr-un sat duşman. Oamenilor din 
junglă, de asemenea, nu le-a mai fost frică de waodani şi au început să 
le ocupe teritoriul şi să distrugă o parte din jungla lor. Dar de data 
aceasta, waodanii care Îl urmau pe Dumnezeu nu i-au mai omorât pe 
cei ce le făceau rău, pentru a se răzbuna pe ei. Dumnezeu îi schimbase 
pe unii dintre ei aşa de mult, încât au fost gata să-şi dea viaţa pentru 
duşmanii lor. Acum ei făceau aceleaşi lucruri pe care Nate şi prietenii lui 

le făcuseră cu ani în urmă pentru ei.  
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Imaginea 5-6 

Povestirea despre Operaţiunea Auca ne aminteşte de aşa de multe 
lucruri pe care numai Dumnezeu putea să le facă. (Acoperă din timp imaginea 

fiecărei persoane. Apoi îndepărtează notiţa adezivă sau pune un copil să îndepărteze notiţele 
adezive, pentru a descoperi imaginile una câte una. Descoperă imaginea cu Nate Saint.) 
Numai Dumnezeu putea să-i dea lui Nate înclinația deosebită de a fi 
bun la reparat, la inventat şi la pilotat avionul, ca apoi să poată fi pilot 
misionar. Numai Dumnezeu putea să transforme ceva atât de îngrozitor, 
cum a fost moartea lui Nate şi a prietenilor lui, într-o ușă deschisă 

pentru Evanghelie, prin care mulţi oameni să audă despre Isus.  

(Descoperă imaginea cu Rachel şi Dayuma.) Numai Dumnezeu putea să-i dea 
lui Rachel aşa de multă dragoste pentru oamenii care i-au omorât 
fratele. Pentru restul vieţii ei, Rachel i-a numit pe waodani „familia ei“, şi 
a locuit cu ei majoritatea timpului. Numai Dumnezeu putea să ia o fată 
ca Dayuma, care fusese plină de mânie şi frică, şi să o facă misionară. 
Viaţa ei nu era perfectă, şi ea nu făcea întotdeauna ceea ce era bine, 

dar Dumnezeu a folosit-o ca să fie prima misionară în tribul Waodani.   

(Descoperă imaginea cu Steve Saint şi waodanul.) Mai târziu, fiul lui Nate, 
Steve, s-a mutat în junglă să locuiască cu waodanii. Ei i-au omorât tatăl, 
dar acum el devenise parte din familia lor. Aceasta este o imagine cu 
Steve şi unul dintre oamenii care i-au omorât tatăl. Ei au devenit cei mai 

buni prieteni. Numai Dumnezeu putea să facă să se întâmple așa ceva.  

Numai Dumnezeu poate să continue să folosească această 
povestire despre Operaţiunea Auca pentru a schimba vieţi şi astăzi. 
(Descoperă imaginea misionarului modern.) Dumnezeu a folosit această povestire 
pentru a încuraja mii şi mii de oameni să devină misionari, așa cum au 
fost Nate şi prietenii săi. Unii dintre ei au devenit misionari în junglă sau 
în deşert. Alţii sunt misionari în oraşe mari, şi unii dintre ei îi învaţă pe 
copii despre Domnul Isus. Unii misionari scriu lecţii ca aceasta de faţă, 

ca să-i ajute pe copii să audă despre Domnul Isus.  

 

Îndemn final  

Numai Dumnezeu poate să folosească aşa de mulţi oameni în 
moduri aşa de uimitoare. Niciunul dintre ei n-a fost mai bun ca tine sau 
ca mine. Toţi au făcut greşeli şi uneori au făcut lucrurile în mod greşit, 
dar Dumnezeu a avut puterea să-i folosească. Dumnezeu vrea să te 
folosească şi pe tine. Primul lucru pe care trebuie să-l faci, dacă vrei   
să-I slujeşti lui Dumnezeu, este să crezi în Isus ca Mântuitor. Dacă ai 
crezut în El, gândeşte-te la modul în care te-ar putea folosi Dumnezeu. 
Poate că, într-adevăr, eşti bun la ceva, aşa cum era Nate la reparat şi 
inventat lucruri. Poate că ţi s-au întâmplat lucruri grave şi eşti mânios 
sau speriat, aşa cum era Dayuma. Nu contează cine eşti şi cum este 
viaţa ta, Dumnezeu te iubeşte şi El vrea să te folosească. Poate că 
Dumnezeu vrea să folosească povestirea despre Operaţiunea Auca 
pentru a-ţi aminti să te rogi pentru misionari şi pentru oameni care au 
nevoie să audă despre Isus. Poate că Dumnezeu vrea ca şi tu să fii un 
misionar. Îi vei cere lui Dumnezeu să folosească viaţa ta în modul în 
care El doreşte s-o folosească? Dacă ai întrebări despre aceasta, poţi 

să vii să vorbeşti cu mine (stabileşte un timp şi un loc).  
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Întrebări de recapitulare  
 

1. Ce i s-a întâmplat Dayumei în Statele Unite? (A participat la o 
emisiune la TV împreună cu şeful ei; a petrecut mai mult timp cu 
Rachel, ca s-o înveţe limba indienilor Auca; s-a îmbolnăvit; a 

crezut în Isus ca Mântuitor al ei.)  

2. Ce s-a întâmplat când Dayuma s-a dus înapoi în junglă pentru a-şi 
întâlni familia? (Ea le-a spus despre Isus; ei au vrut ca Rachel să-i 

înveţe mai multe.) 

3. Cine a fost prima misionară care a mers în tribul Auca, și a spus 

familiei Dayumei despre Domnul Isus? (Dayuma) 

4. Care este unul dintre modurile în care viaţa waodanilor (indienilor 
Auca) s-a schimbat, după ce au auzit despre Domnul Isus? (Au 
încetat să-i mai omoare pe alţii cu suliţa; au construit o pistă de 
aterizare, ca avionul să poată să le aducă medicamente şi lucruri; 
unii dintre ei au devenit misionari şi au mers la alte triburi 

duşmane.)  

5. Dumnezeu i-a folosit pe Nate, Rachel, Dayuma şi pe mulţi alţii să 
facă anumite lucruri şi să spună Vestea Bună multor oameni. 
Dumnezeu poate să te folosească şi pe tine. Care este un mod în 

care Îi slujeşti astăzi lui Dumnezeu? (Vor fi diferite răspunsuri.)  
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Cum să conduci un copil la Hristos 

 
Verifică ce înțelege copilul despre: 
 

Dumnezeu 
Cine este Dumnezeu? 
•  Dumnezeu ne-a creat. El ne vorbește prin Biblie. 
•  Dumnezeu este sfânt, desăvârșit. El ne iubește. 
 

Păcat 
Ce este păcatul? 
 Păcatul înseamnă neascultare de poruncile lui Dumnezeu. Este 

împotriva lui Dumnezeu. 
 Numeşte diferite păcate. 
 Copilul este păcătos prin natură și acțiune. (Păcătuim pentru că 

ne naștem cu dorința de a păcătui.)  
 Păcatul merită pedeapsa. 
 

Mântuitorul 
Pe cine a trimis Dumnezeu în lume ca să ne mântuiască? 
 Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, a murit pe cruce pentru 

păcătoși.  
 Domnul Isus a înviat din morți. 
 El este Domn peste toate. 
 

Explică-i copilului cum poate să fie mântuit  
 Explică-i ce vrea Domnul să facem noi, și ce va face El. 
 

Folosește un verset biblic (Ioan 1:12; Ioan 3:16; Ioan 6:37; Fapte 

16:31; Romani 6:23 sau Romani 10:13) 
Ce vrea Domnul să faci? 
Ce va face Domnul? 
 Avertizează-l cu privire la dificultăți. 
 Întreabă-l: „Vrei să crezi în Hristos sau vrei să aștepți și să te 

mai gândești la aceasta?” 
 Încurajează-l pe copil să se roage cu voce tare (dacă este 

pregătit să facă aceasta). 
 

Vorbește-i despre siguranța mântuirii 
 Revino la versetul biblic pe care l-ai folosit. 
 Vorbește-i despre o viață schimbată. 
 Spune-i ce primește o persoană care crede cu adevărat în 

Hristos. 
 

Oferă-i (ulterior) copilului sfaturi despre viața creștină 

 Citește Biblia și împlineşte ce spune ea. 
 Vorbește cu Dumnezeu, Tatăl tău ceresc. 
 Spune altora ce a făcut Domnul pentru tine. 
 Roagă-L pe Dumnezeu să te ierte când păcătuiești. 
 Întâlnește-te cu alți creștini. 
 Nu uita promisiunea lui Dumnezeu: „Nicidecum n-am să te 

las“ (Evrei 13:5). 
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Cum să îndrumi un copil  
să-și dedice viaţa lui Hristos  

 
1. Pune întrebări copilului referitoare la mântuire, și roagă-l să-ți 

spună cum s-a întors la Hristos. Dacă aceste lucruri nu-i sunt 
clare, înseamnă că nu este gata pentru consacrare. Treci din nou 

cu el prin pașii de la punctul „Cum să conduci un copil la Hristos“.  

2. Dacă mântuirea este o realitate în viața lui, și lucrurile referitoare 
la aceasta îi sunt clare, atunci condu-l în a se dărui în întregime lui 
Dumnezeu, rugându-se ca El să-i dea putere să asculte și să facă 
tot ceea ce știe că vrea Dumnezeu de la el (Romani 12:1; 1 
Corinteni  

6:19-20). 

3. Arată-i că Duhul Sfânt, care locuiește în el, îi va face cunoscut 
prin Cuvântul Lui ce dorește să facă în fiecare zi (Ioan 14:26). De 
exemplu, să asculte de părinți (Coloseni 3:20), să mărturisească 
despre Domnul acolo unde este (Faptele 1:8), să-și pună 
deoparte un timp în care să citească Biblia și să se roage  
(1 Timotei 2:1-5; 4:15; 2 Timotei 2:15), să trăiască în fiecare 
domeniu al vieții lui în așa fel încât să-I placă lui Dumnezeu  

(1 Timotei 4:12).  

4. Condu-l într-o rugăciune de dedicare. Poate să spună ceva 
asemănător cu aceasta: „Tată ceresc, astăzi vreau să mă dedic 
Ție cu tot ce am. Vreau ca Tu să stăpânești peste viața mea. 
Ajută-mă să trăiesc în fiecare zi în așa fel încât să-Ți placă Ție.    
Ajută-mă să citesc cu credincioșie Cuvântul Tău, ca să cunosc 
planul Tău pentru viața mea. Îți mulțumesc că Tu vei conduce 

viața mea. În numele Domnului Isus! Amin!“ 

5. Ajută-l să vadă că este păcat să reînceapă să trăiască așa cum îi 
place lui, și că atunci când păcătuiește trebuie să-I mărturisească 
păcatul lui Dumnezeu, cu încrederea că va fi iertat. Apoi trebuie 
să-I permită lui Dumnezeu să-i conducă din nou viața (1 Ioan 1:9); 

Proverbele 3:5-6).  
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