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Cuvânt înainte 
 
În fiecare ţară sunt mulţi copii care nu au auzit niciodată mesajul Evangheliei. Din 

fericire, sunt creştini care doresc să le ducă Evanghelia. Această carte a fost scrisă pentru a-
i ajuta pe aceşti creştini să evanghelizeze băieţi şi fete. 

Nu este suficient să-i strângeţi pe copii împreună, să le captivaţi atenţia sau să aveţi un 
timp minunat împreună. Nevoia copiilor şi porunca lui Hristos este ca băieţii şi fetele să fie 
evanghelizaţi. John Wesley, recunoscând că aceasta nu era o sarcină uşoară, a numit-o 
„munca ce va necesita talentele celor mai capabili predicatori din Anglia“. Facă Domnul ca 
această carte să fie un ajutor şi o încurajare pentru cei care sunt angajaţi în această muncă 
vitală. 

Această carte este rezultatul anilor de studiu, cercetare, experienţă şi învăţătură, şi 
reprezintă munca cumulată a misionarei Jennifer Haaijer, a directorului şi directorului adjunct 
ai CEF Europa – Sam Doherty şi respectiv Roy Harrison – şi mulţi alţi membri din cadrul 
misiunii, care au ajutat prin comentariile lor şi prin critica lor constructivă. 

 
 
 

1. COPIII 
 

Astăzi există o mulţime de cărţi despre copii, scrise din punct de vedere social, 
educaţional, spiritual sau psihologic. Multe dintre ele furnizează informaţii utile. Multe se 
contrazic unele pe altele. Altele se demodează. Creştinii preocupaţi de binele spiritual al 
copiilor nu trebuie să fie derutaţi. Dumnezeu nu ne-a lăsat în întuneric cu privire la această 
chestiune importantă. Găsim în Biblie învăţătură clară despre copii. Aceasta învăţătură nu se 
demodează, ea trebuie să modeleze în întregime felul în care ne apropiem de copii. Este 
vital să avem o perspectivă biblică, pentru că aceasta va da stabilitate mesajului şi metodelor 
noastre, în timp ce ne străduim să lucrăm cu generaţia care vine. 

 
Copiii au nevoie să fie mântuiţi 

Filip se jucase împreună cu prietenii lui, timp de patru ore, în căldura soarelui. Când a 
apărut gâfâind, cu părul umed şi obrajii îmbujoraţi, mama lui a ştiut de ce are nevoie – de un 
pahar cu apă. Atunci când ştii că un copil are o anumită nevoie, poţi face ceva pentru a i-o 
satisface. Dacă îi este foame, are nevoie de mâncare; dacă este obosit are nevoie de somn. 
Natura necesităţii determină remediul pe care i-l oferi. De obicei, nevoile fizice sunt uşor de 
observat, dar nevoile spirituale nu sunt aşa de uşor de identificat. Dacă ne lăsăm conduşi de 
părerile subiective ale diferiţilor oameni, vom fi derutaţi. Dar, dacă ne întoarcem la Scriptură, 
vom găsi acolo principii clare cu privire la starea spirituală şi nevoile copiilor. 

Biblia învaţă clar faptul că Adam a fost capul rasei umane şi reprezentantul tuturor 
oamenilor. Prin urmare toată omenirea era în Adam atunci când el a păcătuit şi a căzut. „… 
toţi mor în Adam …“ (1 Corinteni 15:22). 

„De aceea, după cum printr-un singur om a întrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat 
moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit.“ 
(Romani 5:12) Toţi am moştenit o natură păcătoasă de la Adam. „Nu este niciun om 
neprihănit, nici unul măcar“ (Romani 3:10). 

Această natură iese în evidenţă prin faptele noastre păcătoase, ale tuturor. „Toţi au 
păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu“ (Romani 3:23). Rezultatul este că acea moarte 
fizică şi spirituală a venit peste toţi „… şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din 
pricină că toţi au păcătuit …“ (Romani 5:12). Aşadar, întreaga omenire se află sub osânda 
dreaptă a unui Dumnezeu sfânt; „… printr-o singură greşeală a venit o osândă care a lovit pe 
toţi oamenii“ (Romani 5:18). „Noi toţi … eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi“ (Efeseni 
2:3). 

Biblia accentuează atât de tare universalitatea păcatului şi consecinţele lui, încât noi nu 
îndrăznim să concluzionăm că din aceasta copiii sunt excluşi. Din contră, Biblia subliniază 
foarte clar că copiii sunt incluşi în acel „toţi“ care au păcătuit. 

„lată că sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit marna mea“ (Psalmul 51:5). 
„Cei răi sunt stricaţi încă din pântecele mamei lor, mincinoşii se rătăcesc odată cu 

ieşirea din pântecele mamei lor“ (Psalmul 58:3). 
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În Matei 18, Domnul Isus vorbeşte despre starea copiilor. El a „chemat la El un copilaş 
şi l-a pus în mijlocul lor“. El a zis: „Fiindcă Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce 
era pierdut. Ce credeţi? Dacă un om are o sută de oi, şi se rătăceşte una din ele, nu Iasă el 
pe cele nouăzeci şi nouă pe munţi şi se duce să caute pe cea rătăcită? Şi, dacă i se 
întâmplă să o găsească, adevărat vă spun, că are mai multă bucurie de ea, decât de cele 
nouăzeci şi nouă, care nu se rătăciseră. Tot aşa, nu este voia Tatălui vostru Celui din ceruri 
să piară unui măcar din aceşti micuţi“ (Matei 18:11-14). 

Concluzia este evidentă: copiii sunt pierduţi şi au nevoie să fie căutaţi şi găsiţi. De 
aceea trebuie să-i evanghelizăm. 

Cei mai mulţi comentatori cred că atunci când copiii mor, bebeluşii fiind, ei merg în cer, 
şi că Dumnezeu îi acceptă pe baza jertfei Fiului Său mai degrabă decât pe baza vreunei 
„inocenţe“ inerente lor. Ei sunt persoane „care nu ştiu să deosebească dreapta de stânga 
lor“ (Iona 4:11); deci Dumnezeu nu le ţine în seamă păcatele lor. Vârsta la care copilul, ca 
individualitate, depăşeşte această stare este un secret cunoscut numai de Dumnezeu. 
Atunci când observăm cu atenţie copiii, este clar că ei păcătuiesc cu voia de la o vârstă 
foarte fragedă. Ei au nevoie să fie evanghelizaţi. 

 
Toată omenirea care nu este în Hristos este moartă spiritual 

„Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea pământească netăiată împrejur, 
Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce v-a iertat toate greşelile“ (Coloseni 
2:13). 

Când se nasc în lumea aceasta, copiii sunt morţi din punct de vedere spiritual, „morţi 
în greşeli şi păcate“ (Efeseni 2:1). Ei rămân în această stare dacă nu cred sau până când 
cred în Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor. În Ioan 1:13 vedem ceva din natura vieţii 
spirituale. Viaţa spirituală nu este „din sânge“; nu este moştenită. Un copil nu este creştin 
pentru că are părinţi creştini. Nimeni nu poate face ceva pentru a câştiga această viaţă 
spirituală; ea nu este din „voia firii pământeşti.“ Şi niciun om nu poate da această viaţă prin 
ritualuri sau ceremonii; ea nu este „din voia vreunui om“. Viaţa spirituală este „din 
Dumnezeu“. Aşadar niciun copil, născut sau nu într-un cămin creştin, nu este în împărăţia lui 
Dumnezeu prin naşterea naturală. Nu există nicio altă cale spre împărăţia lui Dumnezeu, 
decât naşterea din nou sau a doua naştere. 

„Drept răspuns, Isus i-a zis: «Adevărat, adevărat îţi spun, că dacă un om nu se naşte 
din nou, nu poate vedea împărăţia lui Dumnezeu».“ 

„Isus i-a răspuns: «Adevărat, adevărat îţi spun, că dacă nu se naşte cineva din apă şi 
din Duh, nu poate să între în împărăţia lui Dumnezeu»“ (Ioan 3:3,5). 

 
Prin urmare, copiii au nevoie să fie născuţi din nou 

Pentru a nu mai fi mort în păcat, în interiorul copilului trebuie să se petreacă o 
schimbare radicală. Numai Dumnezeu poate să facă această transformare desăvârşită, dând 
copilului viaţă spirituală. Când un copil este „născut de sus“ este o creaţie nouă, cu o natură 
nouă. Legăturile păcatului sunt rupte, şi copilul doreşte să asculte de Dumnezeu. 

 
Copiii au nevoie să fie justificaţi 

Păcătoşi prin natura şi faptele lor, copiii sunt vinovaţi şi condamnaţi înaintea lui 
Dumnezeu. Ei au nevoie ca această poziţie a lor să fie schimbată. Ei sunt justificaţi atunci 
când cred în Hristos: „… şi oricine crede, este iertat prin EI de toate lucrurile de care n-aţi 
putut fi iertaţi prin Legea lui Moise“ (Fapte 13:39). Justificarea are de a face cu vinovăţia şi 
condamnarea lor, şi ea le dă o poziţie corectă înaintea lui Dumnezeu. 

În ceea ce priveşte starea spirituală a copiilor, nu ar trebui să existe nicio idee greşită, 
nicio speculaţie, pentru că avem de-a face cu sufletele nemuritoare ale copiilor. Dacă ei ar fi 
deja în împărăţia lui Dumnezeu, nu ar avea nevoie să fie evanghelizaţi. Dar dacă sunt 
păcătoşi (şi am văzut că aceasta este învăţătura clară a Sfintelor Scripturi) şi sunt sub 
condamnarea justă a lui Dumnezeu, atunci ei au nevoie să audă mesajul mântuirii. Dacă 
sunt morţi în păcat, atunci ei au nevoie de viaţa spirituală pe care numai Dumnezeu o poate 
da. Atunci când vom avea ochii deschişi pentru starea lor spirituală, atunci vom începe să 
avem dorinţa fierbinte de a-i evangheliza. 

(Starea spirituală a copilului este tratată în detaliu în „Bazele biblice ale evanghelizării 
copiilor“, publicată de AMEC). 



6 
 

Copiii pot fi mântuiţi 
Convertirea biblică adevărată implică întoarcerea din păcat (pocăinţa) şi întoarcerea la 

Isus Hristos (credinţă). Mântuirea este promisă tuturor acelora care se pocăiesc şi cred 
(Fapte 3:19; 16:31). Poate un copil să se întoarcă de la păcat şi să aibă o credinţă 
mântuitoare, adevărată în Domnul Isus Hristos? 

Unii oameni cred că copiii sunt prea mici pentru a fi în stare să se întoarcă la Hristos, ci 
ei trebuie să aştepte până când sunt mai mari. Dar de fapt toţi oamenii, tineri sau bătrâni 
sunt incapabili de a avea credinţă fără lucrarea Duhului Sfânt în inimile lor: 

„Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o 
nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuiesc judecate duhovniceşte“ (1 Corinteni 
2:14). 

„Dumnezeu a dat deci şi Neamurilor pocăinţă, ca să aibă viaţă“ (Fapte 11:18). 
„Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul 

lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni“ (Efeseni 2:8-9). Indiferent de vârsta 
la care cineva răspunde Evangheliei, aceasta nu se datorează faptului că el însuşi şi-a 
dezvoltat o anumită „capacitate“ de a acţiona astfel, ci se datorează Duhului Sfânt al lui 
Dumnezeu, care a lucrat în viaţa lui. 

Biblia ne învaţă că şi copiii pot avea credinţa adevărată, care mântuieşte. „Pentru ca şi 
copiii lor, care n-o vor cunoaşte, s-o audă şi să înveţe să se teamă de Domnul, Dumnezeul 
vostru“ (Deuteronom 31:13). „Pentru ca aceştia (copiii) să-şi pună încrederea în Domnul“ 
(Psalmul 78:7). 

„Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi, care cred în Mine, 
ar fi mai de folos să i se atârne de gât o piatră mare de moară, şi să fie înecat în adâncul 
mării“ (Matei 18:6). 

Toate cuvintele folosite în aceste versete „să se teamă“, „să-şi pună încrederea“ şi „să 
creadă“ indică posibilitatea unei relaţii mântuitoare cu Dumnezeu. Biblia ne învaţă că acolo 
unde există credinţă adevărată – indiferent de vârstă – acolo este mântuire. 

Experienţa arată că şi copiii pot să creadă în Hristos. Mulţi creştini şi-au predat viaţa 
Domnului când erau copii. Desigur, aceasta a fost urmată de o adâncire a înţelegerii şi o 
creştere în credinţă şi pocăinţă, dar, fără îndoială, justificarea lor şi naşterea din nou a avut 
loc în acel moment când, copii fiind, au crezut şi au fost mântuiţi. 

Aceasta este viziunea de care avem nevoie pentru a evangheliza copiii. Avem nevoie 
să înţelegem că Dumnezeu poate să folosească în viaţa copiilor Cuvântul Său. El îi poate 
aduce la pocăinţă şi credinţă. EI poate să-i aducă în împărăţia Sa. 

Deci există doar două categorii de copii – aceia care sunt mântuiţi, şi aceia care sunt 
pierduţi. Aceia care sunt în împărăţia lui Dumnezeu, şi aceia care nu sunt, aceia care din 
punct de vedere spiritual sunt vii şi aceia care sunt morţi. Copiii care au crezut în Hristos ca 
Mântuitor şi Domn au nevoie să fie consolidaţi în credinţa lor. Copiii care nu au crezut în 
Hristos au nevoie să fie evanghelizaţi. 

 
Dumnezeu iubeşte copiii 

Dumnezeu Şi-a arătat preocuparea Sa adâncă pentru copii dând, în Vechiul 
Testament, numeroase instrucţiuni privind felul în care ei trebuie învăţaţi (Deuteronom 4:9-
10; 6:5-7; 11:18-19; Psalmul 34:11; 78:1-8; Proverbe 28:6; Ioel 1:3). În Vechiul Testament 
există exemple ale lucrării Domnului în viaţa copiilor, ca Moise (Exod 2), Samuel (1 Samuel 
3), fetiţa din casa lui Naaman (2 Împăraţi 5), fiul văduvei (1 Împăraţi 17), fiul sunamitei (2 
Împăraţi 4) şi losia (2 Împăraţi 22). Unul din motivele pentru care a fost instituit Paştele şi 
răscumpărarea primului-născut (ca şi punerea celor douăsprezece pietre de aducere aminte 
în râul Iordan) a fost acela de a da posibilitatea părinţilor de a-şi învăţa copiii (Exod 12:26; 
13:14; Iosua 4:6). 

Domnul Isus a arătat o preocupare şi o dragoste deosebită pentru copii. El i-a primit cu 
bucurie (Marcu 10:13), i-a luat în braţe (Marcu 10:16), le-a acceptat lauda (Matei 21:15-16). 
S-a îngrijit de nevoile lor fizice, vindecând fiica unui slujbaş împărătesc (Ioan 4:46-54), 
înviind pe fiica lui lair (Marcu 5:38-43) şi spunând părinţilor să-i dea să mănânce. El nu a vrut 
ca ei să fie determinaţi să păcătuiască (Matei 18:6), respinşi (Matei 18:5) sau dispreţuiţi 
(Matei 18:10). El i-a invitat să vină la El (Marcu 10:14). El a vrut ca ei să fie mântuiţi (Matei 
18:11). El a exprimat în cuvinte foarte clare dorinţa Tatălui Său: „Tot aşa, nu este voia 
Tatălui vostru care este în ceruri să piară unul măcar din aceşti micuţi“ (Matei 18:14). 
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Ce asigurare măreaţă este aceasta pentru noi, ca să ne ducem şi să propovăduim 
copiilor Cuvântul lui Dumnezeu! 

 
Copiii sunt deschişi mesajului Evangheliei 

Copiii sunt deschişi pentru orice! Sunt sensibili, vulnerabili, impresionabili. Acest fapt 
este recunoscut de oricine. Lumea cunoaşte lucrul acesta şi încearcă să câştige copiii pentru 
o viaţă lumească. Tehnica publicitară dezvoltă metode noi de a influenţa copiii. Comuniştii şi-
au concentrat atenţia în a îndoctrina minţile copiilor încă din anii timpurii ai educaţiei lor. 
Sectele şi religiile false folosesc orice posibilitate de a influenţa copiii de la o vârsta foarte 
fragedă. Din păcate, biserica lui Isus Hristos nu este întotdeauna tot atât de activă şi adesea 
sunt pierdute posibilităţile de a duce mesajul Evangheliei. 

Dacă este organizată o întrunire în aer liber pentru adulţi, cel mai adesea ei vor 
manifesta o reţinere în a participa. Dar copiii vor veni – ei vor asculta. Aceştia sunt anii în 
care ei se formează, şi învăţarea Cuvântului lui Dumnezeu poate avea un impact de durată 
în viaţa lor. Fără îndoială, acesta este motivul pentru care Biblia accentuează: „Adu-ţi aminte 
de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale“ (Eclesiastul 12:1). Pavel a recunoscut că instruirea 
timpurie a lui Timotei în tainele Sfintelor Scripturi a fost semnificativă în viaţa lui. „Din pruncie 
cunoşti Sfintele Scripturi care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa 
în Hristos Isus“ (2 Timotei 3:15). Nu este nicio îndoială că pe măsură ce trec anii, oamenii 
devin tot mai împietriţi, tot mai capricioşi şi mai răzvrătiţi (Psalmul 78:7-8). 

Psalmistul a înţeles lucrul acesta. El a promis solemn să înveţe copiii din Cuvântul lui 
Dumnezeu pentru a nu deveni ca şi părinţii lor, „un neam neascultător şi răzvrătit“ (Psalmul 
78:8). Omeneşte vorbind, cu cât o persoană este mai în vârstă, cu atât este mai puţin 
probabil să creadă în Hristos. 

Ba mai mult, impresiile şi influenţele înrădăcinate în copilărie sunt durabile. De aceea 
sunt atât de multe puteri la lucru pentru a câştiga copiii. Câştigând un copil, câştigi un adult. 
Biblia evidenţiază acest lucru: „Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va 
îmbătrâni, nu se va abate de la ea“ (Proverbe 22:6). 

Evanghelizează copiii, şi rezultatele vor fi neînchipuit de bune. Neglijează 
evanghelizarea copilului, şi repercusiunile vor fi devastatoare şi de durată. 

Faptul că copiii sunt deschişi mesajului Evangheliei, ca şi altor influenţe, indiferent că 
sunt bune sau rele, nu contrazice faptul că ei sunt morţi din punct de vedere spiritual. În 
moarte nu sunt trepte; aşadar ei sunt la fel de morţi spiritual ca şi un adult care este 
nemântuit. Fără îndoială, există o deschidere, un interes şi o capacitate de a răspunde, pe 
care nu le găsim la majoritatea adulţilor. Dar acestea nu trebuiesc confundate cu viaţa 
spirituală sau cu credinţa mântuitoare care vin în urma lucrării Duhului Sfânt al lui 
Dumnezeu. Acelaşi har este necesar pentru a mântui un copil, ca şi pentru un adult. 

Dacă avem posibilitatea de a influenţa viaţa copiilor – deoarece ei sunt mai deschişi – 
atunci ar trebui să facem tot ce putem pentru a-i câştiga de partea Evangheliei. Anii de 
formare trec foarte repede. Aceste considerente subliniază urgenţa evanghelizării copiilor. 
Dacă aşteptăm, mulţi dintre aceia care sunt copii astăzi, vor depăşi aceşti ani în care viaţa 
lor poate fi influenţată. 

 
Un copil mântuit – o viaţă mântuită 

Evanghelizarea copiilor nu este doar o chestiune de lucrare şi rugăciune, pentru ca 
sufletele copiilor să fie mântuite. Scopul ei este de a salva viaţa lor, ca ei să trăiască în 
întregime pentru gloria lui Dumnezeu. Mulţi credincioşi care au crezut în Mântuitorul nostru în 
anii târzii au un singur regret – că nu au făcut-o mai devreme. Citim în Plângerile lui Ieremia 
3:27: „Este bine pentru un om să poarte un jug în tinereţea lui“. Biblia include mărturiile 
acelora care au început să umble cu Dumnezeu când erau încă tineri. David a spus: „Tu m-ai 
învăţat din tinereţe, Doamne, Dumnezeule! În Tine mă încred din tinereţea mea!“ (Psalmul 
71:5,17). Obadia a mărturisit: „Robul Tău se teme de Domnul din tinereţea lui“ (1 Împăraţi 
18:12). Daniel, Samuel, Iosif, Iosia şi Isaac au început să umble cu Dumnezeu încă din 
tinereţea lor. Gândiţi-vă la influenţa şi valoarea unor asemenea vieţi şi a multora de atunci 
încoace, care au fost convertite în copilărie. 

Logica şi experienţa arată că este mai bine să vii la Hristos mai devreme. Este mai 
bine să Îl cunoşti pe Hristos ca Mântuitor în anii când obiceiurile şi personalitatea sunt în 
formare, decât mai târziu, când sunt deja formate. Este mai bine să înveţi şi să acumulezi 
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Cuvântul lui Dumnezeu atunci când mintea este deschisă şi când procesul de învăţare este 
mai uşor, decât să faci acesta mai târziu în viaţă. 

Oricum, lucrul acesta nu înseamnă că intrăm în panică atunci când copiii care sunt în 
grija noastră cresc mari şi încă nu L-au primit pe Domnul Isus în viaţa lor. Ar trebui să 
continuăm să le prezentăm mesajul Evangheliei şi să rezistăm cu vehemenţă oricărei tentaţii 
de a pune presiune asupra lor să se hotărască pentru Domnul. Este un motiv de îngrijorare 
să vedem că copiii cresc şi nu se întorc la Domnul, şi ne doare lucrul acesta, dar trebuie să-i 
încredinţăm în mâinile Dumnezeului nostru Suveran şi să aşteptăm ca El să lucreze în viaţa 
lor.  

 
 

 
 
 

2. EVANGHELIZAREA 
 

Evanghelizarea lumii este sarcina încredinţată de Domnul Isus Hristos Bisericii Sale: 
„Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură“ (Marcu 16:15). 

Fiecare credincios trebuie să privească în mod serios această împuternicire, şi să fie 
implicat în împlinirea ei. 

Evanghelizarea lumii implică propovăduirea Evangheliei la orice trib şi orice naţiune, 
dar, de asemenea, la grupuri de orice vârstă. Copiii sunt incluşi în „orice făptură“. Toate 
neamurile şi toate limbile, toate grupele de vârstă şi toate clasele sociale au nevoie să audă 
mesajul Evangheliei. Dar pentru a putea comunica mesajul, trebuie să fim siguri care este 
acest mesaj. 

 
Biblia este sursa noastră 

Punctul de început în ceea ce priveşte mesajul pe care ar trebui să îl transmitem nu 
este: „Ce pot înţelege copiii?“ sau „Ce le place copiilor?“ Primul lucru pe care trebuie să-l 
luam în considerate este: „Ce spune Biblia că trebuie să le transmitem?“ Cuvântul lui 
Dumnezeu este manualul nostru de evanghelizare. Biblia este mesajul lui Dumnezeu pentru 
toţi oamenii, pentru toate categoriile de vârstă. 

În mod special în Faptele apostolilor găsim cum evanghelizau apostolii şi ce spuneau 
ei. În ziua Cincizecimii, Hristos a fost tema centrală a predicii lui Petru. Faptul că Dumnezeu 
L-a trimis pe Hristos pe pământ, moartea Lui, învierea, şi înălţarea au fost propovăduite clar 
şi fără teamă. Când Pavel a evanghelizat în Atena, el a început de la lucrurile pe care le 
ştiau ei şi cu care erau familiari – altarul lor pentru un dumnezeu necunoscut. Ar trebui să 
căutam exemple ca acestea, şi să învăţăm de la apostoli ce este evanghelizarea. Ar fi bine 
să facem un studiu minuţios al prezentării mesajului mântuirii, aşa cum este arătat în 
Scripturi. 

 
Este un singur mesaj 

Într-o lume în care copiii devin tot mai conştienţi de existenţa diferitelor religii, unde 
absolutul este inacceptabil, unde „orice credinţă este bună“, noi trebuie să fim convinşi că nu 
există decât un singur mesaj. El nu se schimbă în funcţie de vârsta grupului care este 
evanghelizat. Noi nu avem o listă mică de adevăruri care sunt „potrivite pentru copii“, una 
mai mare pentru adolescenţi şi una şi mai mare pentru adulţi. Ar trebui să ne străduim să 
cunoaştem şi să propovăduim oamenilor adevărul descoperit apostolilor. Ei au fost foarte 
conştienţi că trebuie să transmită acest mesaj în toata puritatea lui. 

„Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o 
Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema.“ (Galateni 
1:8) 

Pavel l-a instruit pe tânărul evanghelist Timotei să păzească Evanghelia, s-o apere 
împotriva atacurilor şi să nu permită vreodată să fie schimbată sau modificată. 

„Lucrul acela bun care ţi s-a încredinţat, păzeşte-l prin Duhul Sfânt, care locuieşte în 
noi“ (2 Timotei 1:14). 

Desigur, evanghelistul va lua în considerare vârsta grupului şi nivelul acelora cărora le 
vorbeşte, şi aceasta va influenta prezentarea mesajului şi aplicarea celor prezentate. Dar, 
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mesajul nu trebuie să fie diluat sau alterat în vreun fel. Atunci când lucrăm cu copiii, trebuie 
să fim atenţi să nu sacrificăm adevărul în interesul aşa-numitei „simplităţi“. 

 
Evanghelia este un mesaj extensiv 

Nouă ni s-a încredinţat Evanghelia şi este responsabilitatea noastră să o transmitem 
băieţilor şi fetelor. Ce este Evanghelia? De obicei, în Noul Testament Cuvântul „Evanghelie“ 
înseamnă „Vestea Bună“ despre Isus Hristos. Este absolut adevărat. Evanghelia este 
Vestea Bună despre Isus Hristos. El este Evanghelia, pentru ceea ce este El şi pentru ceea 
ce a făcut El pentru păcătoşi. Aceasta trebuie să fie întotdeauna tema şi ţinta propovăduirii 
noastre din Evanghelie, la fel cum a fost şi pentru apostoli. Dar dacă începi să le spui copiilor 
care nu ştiu nimic despre Biblie, despre moartea Domnului Isus sau despre faptul că El este 
Mântuitorul, vei descoperi că au mari dificultăţi în înţelegerea lucrurilor transmise. Vestea 
Bună ar trebui să fie precedată de învăţătura despre păcat, şi faptul că Domnul Isus ne-a 
scăpat, mântuit de păcatele noastre.  

Dar deoarece păcatul este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu şi încălcarea legii Lui, el 
nu poate fi înţeles fără a şti ceva despre caracterul lui Dumnezeu. În plus mesajul mântuirii 
trebuie să cuprindă invitaţia lui Dumnezeu de a veni la Hristos cu pocăinţă şi credinţă. Pavel 
a avut în mintea lui această vedere de ansamblu cu privire la adevărul mântuitor, despre 
care i-a spus lui Timotei. El trebuia „să păzească Evanghelia“. 

Mesajul Evangheliei este un mesaj extensiv. Este bine să medităm sistematic asupra 
lui, şi să-l enunţăm în aşa fel încât să-l înţelegem şi să-l transmitem mai bine. Dar nu ar 
trebui să încercăm sa-l reducem la un minim de informaţie. Copiii pot crede că-l cunosc în 
întregime, şi aceasta datorită simplului fapt că am redus acest mesaj, şi folosim, mereu şi 
mereu, acelaşi pachet de fraze. 

 
Evanghelia este un mesaj puternic 

Copiii de astăzi sunt bombardaţi în mod constant cu concepte nebiblice, anti-creştine. 
Uneori se pare că luptăm într-un război deja pierdut, atunci când încercăm să le 
propovăduim Evanghelia. Din punct de vedere uman, pare nepotrivit orice efort pe care îl 
facem, deoarece timpul şi influenţa pe care o avem asupra lor sunt limitate. Aceasta nu este 
o problemă nouă. Şi Corintul a părut a fi un loc nepotrivit pentru propovăduirea Evangheliei şi 
totuşi a fost potrivit. Motivul este acela că Evanghelia nu se află pe o poziţie de egalitate cu 
celelalte mesaje, ci ea aparţine unei categorii de sine stătătoare. Evanghelia este „puterea lui 
Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia are crede …“ (Romani 1:16). Atunci când acest mesaj 
este adus nu cu „vorbiri înduplecătoare ale înţelepciunii omeneşti, ci   într-o dovadă data de 
Duhul şi de putere“ (1 Corinteni 2:4), atunci viaţa oamenilor este transformată. De aceea nu 
trebuie să fim şovăielnici sau să ne ruşinăm de acest mesaj. Noi avem cel mai mare şi mai 
puternic mesaj pe care băieţii şi fetele îl pot auzi vreodată. 

 
Evanghelia este un mesaj doctrinar 

„Propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, 
îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura“, a fost sfatul lui Pavel pentru tânărul evanghelist 
Timotei, în 2 Timotei 4:2. Mulţi dintre noi se alarmează când ştiu că trebuie să predea 
doctrină, ca şi cum acest subiect ar fi doar pentru experţi. Dar această reacţie este bazată 
pe neînţelegerea noţiunii de doctrină; aceasta presupune simpla transmitere a marilor 
adevăruri din Scriptură. Este practic imposibil să evanghelizezi cu adevărat fără a transmite 
doctrină. Apostolii L-au propovăduit pe Hristos, şi, făcând lucrul acesta, au transmis marile 
adevăruri despre El: umanitatea Sa (Fapte 2:22-23), moartea Sa (Fapte 2:23), învierea Sa 
(Fapte 2:24), înălţarea Sa (Fapte 2:32-36); faptul că Dumnezeu L-a rânduit să judece 
omenirea (Fapte 17:31). 

Adesea, apostolii au predicat despre Dumnezeu: Creatorul (Fapte 14:15), Cel Suveran 
peste toate (Fapte 17:26); Acela care a făcut planul de mântuire (Fapte 3:18); Cel bun şi 
drept (Fapte 14:17; 17:31). Ei îi îndemnau pe ascultătorii lor la pocăinţă şi credinţă în Hristos 
(Fapte 3:19; 16:31). Ei i-au învăţat despre iertare, îndreptăţire şi despre darul Duhului pentru 
toţi aceia care vor crede (Fapte 13:38; 39; 2:38). Evanghelizarea făcută de apostoli a fost 
desigur doctrinară. Aceasta nu a fost o teoretizare academică, ci proclamarea cu îndrăzneală 
a unor adevăruri glorioase. 

Doctrina mesajului evanghelic ar trebui transmisă şi copiilor. Este neînţelept şi nebiblic 
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să îndemnăm copiii să vină la Hristos, când de fapt nu le-am explicat „De ce?“, „Cum?“ şi 
„Pentru ce?“. Răspunsul la aceste întrebări este doctrina care va fi inclusă în învăţătura 
noastră. Nu trebuie să le spunem copiilor doar nişte povestioare, şi apoi să adăugăm o 
aplicaţie evanghelistică. Ci mai degrabă, ar trebui să-i învăţăm doctrina în timpul 
evanghelizării. Cu alte cuvinte, noi trebuie să susţinem o evanghelizare întreţesută cu 
învăţătura doctrinară. 

 
Evanghelizarea trebuie să ţintească spre raţiune, sentimente şi voinţă 

O evanghelizare care ţinteşte doar raţiunea este uscată şi sterilă. O evanghelizare 
care ţinteşte doar sentimentele este superficială şi temporară. O evanghelizare care ţinteşte 
doar voinţa este prematură şi pripită. Când evanghelizaţi copiii, aduceţi informaţii pentru 
minte, rugându-vă ca Dumnezeu să o lumineze. Antrenaţi sentimentele, rugându-vă ca 
Dumnezeu să lucreze la inima copiilor. Şi îndemnaţi-i, rugându-vă ca Dumnezeu să le dea 
voinţa să vină la El. Urmaţi exemplul de evanghelizare la care au răspuns credincioşii din 
Roma: „Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai păcatului, 
aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii pe care aţi primit-o“ (Romani 6:17). Aceşti 
oameni au auzit dreptarul învăţăturii. Mintea lor era informată, emoţiile le-au fost răscolite şi 
apoi, la rândul ei, voinţa le-a fost schimbată. 

Dacă omiteţi una sau două dintre acestea, se poate întâmpla una sau alta din ceea ce 
urmează: 

Copiii pot răspunde mesajului, dar din cauză că acesta a fost inadecvat sau din cauză 
că s-a făcut apel numai la emoţii sau a fost provocată doar voinţa, hotărârea luată poate fi 
formală.  

Copiii pot fi într-adevăr mântuiţi, doar că, faptul că evanghelizarea a fost inadecvată, ei 
pot avea multe lucruri neclare sau pot fi descurajaţi, în special când sunt la începutul vieţii de 
credinţă.  

 
Noi nu ştim cât de mult trebuie să înţeleagă un copil din întregul mesaj al mântuirii 

Nu ni se spune în Biblie cât de mult trebuie să înţeleagă un copil sau oricine altcineva, 
înainte de a putea veni la Hristos. Evident, este necesar să-şi dea seama că are nevoie de 
mântuire şi să fie convins că este păcătos. Trebuie, de asemenea, să ştie cât de cât ce a 
făcut Isus Hristos pentru el, şi cum poate veni la El. Şi totuşi, unii care au foarte puţină 
cunoştinţă sunt mântuiţi, în timp ce alţii care au multă cunoştinţă rămân nemântuiţi: „Vântul 
suflă încotro vrea, şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este 
cu oricine este născut din Duhul“ (Ioan 3:8). Dumnezeu este Suveran în mântuire. Dar faptul 
că unii copii cu o înţelegere limitată a lucrurilor spirituale au crezut în Mântuitorul nu este un 
motiv pentru a-i învăţa puţin. Responsabilitatea noastră este aceea de a-i învăţa pe copii 
mesajul mântuirii cât mai detaliat, în timpul disponibil. Atunci când copiii vin la Hristos acesta 
este un răspuns la Cuvântul lui Dumnezeu. 

„Fiindcă aţi fost născuţi din nou, nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una 
care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac“ (1 
Petru 1:23). 

„…credinţa vine în urma auzirii şi auzirea prin Cuvântul lui Dumnezeu“ (Romani 10:17). 
Nu trebuie să semănăm cât mai puţin şi să aşteptăm să secerăm cât mai mult, ci mai 

degrabă să semănăm cu credincioşie şi să depindem de Dumnezeu pentru recoltă. 
 

Numai Dumnezeu-Duhul Sfânt poate naşte din nou un copil 
Duhul Sfânt este acela care naşte pe cineva din nou şi dă viaţă spirituală copilului. 

Atunci când un copil ÎI primeşte pe Hristos, este născut „nu din sânge, nici din voia firii 
pământeşti, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu“ (Ioan 1:13). Evanghelistul nu poate 
dărui viaţă unui copil care este mort spiritual. Aceasta este o lucrare pe care numai 
Dumnezeu o poate face. Nici o tehnică de predare, oricât de perfectă ar fi, nici un ajutor 
vizual, oricât ar fi de atractiv, nici o personalitate puternică, oricât de consacrată ar fi, nu 
poate face ceva pentru a da viaţă spirituală cuiva. Pană nu vorbeşte Dumnezeu şi până nu 
lucrează El în viaţa copilului, nu poate fi realizat absolut nimic. 

Sarcina propovăduirii este încredinţată evanghelistului. Ştim că Duhul Sfânt Se 
foloseşte de Cuvânt. Dar dacă nu vorbeşte Dumnezeu şi nu binecuvântează El, nu se va 
petrece nimic valabil. Pot exista eforturi umane şi chiar rezultate umane, dar fără lucrarea 
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Duhului Sfânt plină de har, care să aducă convingere şi regenerare, nu se va întâmpla nimic 
care să aibă vreo semnificaţie spirituală. 
 
Dumnezeu este suveran peste evanghelizare 

„Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-L atrage Tatăl care M-a trimis, şi Eu îl voi învia 
în ziua de apoi“ (Ioan 6:44). 

Ascultând acelaşi mesaj, un copil poate fi profund convins de păcat în timp ce altul 
poate rămâne total nepăsător. Un învăţător conştiincios şi credincios poate vedea câţiva 
copii din clasa sa venind la Hristos; un altul care este la fel de credincios nu vede pe nici 
unul încrezându-se în Mântuitorul. Trebuie să recunoaştem suveranitatea lui Dumnezeu în 
toate acestea. Ne va scuti de mândrie atunci când copiii Îl vor găsi pe Mântuitorul. Ne va 
scuti de disperare atunci când nu vedem rezultate. Ne va păstra în strânsă dependenţă de 
Acela care este suveran peste orice evanghelizare. 

 
Dumnezeu ne-a încredinţat nouă lucrarea de evanghelizare 

Adevărul minunat al suveranităţii lui Dumnezeu nu ar trebui să ne aducă în starea de a 
fi mulţumiţi cu noi înşine, în ceea ce priveşte evanghelizarea. Biblia învaţă doar că scopul lui 
Dumnezeu este acela de a folosi oameni pentru a răspândi Evanghelia în toată lumea. El 
„ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi dar, suntem trimişi, împuterniciţi 
ai lui Hristos, şi ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în Numele lui 
Hristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu!“ (2 Corinteni 5:19-20). 

Pavel a fost foarte conştient de responsabilitatea sa de a aduce mesajul împăcării. El a 
privit problema foarte serios spunând: „vă îndemnăm“ sau „vă rugăm fierbinte“. Aceasta nu 
era o ascultare cu jumătate de inimă. Acesta a fost răspunsul deplin al unui bărbat care a 
văzut scopul lui Dumnezeu care cuprindea evanghelizarea lumii prin mesageri umani. 

 
Trebuie să cunoaştem mesajul 

Lucrarea noastră cu copiii poate aluneca cu uşurinţă în sentimentalism, amuzament sau 
profesionalism: 

„Mulţimea a ieşit din biserică. A fost un program special pentru copii şi mulţi vorbeau 
despre învăţător.“ 

„Într-adevăr le-a captivat atenţia.“ 
„Are aşa un simţ al umorului – exact ceea ce ai nevoie pentru a lucra cu copiii.“ 
„Ei bine, nu a fost nici un moment plictisitor în această dimineaţă!“ 
„Şi ajutoarele acelea vizuale au fost superbe!“ 
Vorbitorul a avut succes evident. Criteriile care au măsurat succesul său au fost: cât de 

mult s-a râs, cât de sofisticate au fost ajutoarele vizuale şi cât de puternică a fost 
personalitatea vorbitorului. Aceasta este foarte departe de ceea ce este evanghelizarea în 
Noul Testament. Cu siguranţă ar fi trebuit să ne întrebăm: „Ce a predat el copiilor?“ Şi dacă 
eu personal sunt implicat, ar trebui să mă întreb: „Ce le-am predat copiilor?“ Dacă răspunsul 
este greu de găsit, atunci este ceva greşit în evanghelizarea noastră. În procesul de 
evanghelizare al copiilor este vital să fim foarte atenţi la ceea ce ar trebui să-i învăţăm şi la 
felul în care ar trebui să-i învăţăm. 

Dorinţa noastră în ceea ce priveşte evanghelizarea copiilor este ca ei să experimenteze 
o relaţie vie, personală, cu Domnul Isus Hristos. Dar este imposibil să le facem cunoştinţă cu 
Mântuitorul fără a le explica cine este El. Copiii au nevoie să fie învăţaţi de ce poate El să 
mântuiască. Noi îi îndemnăm să vină la Hristos, dar ei trebuie să înţeleagă la cine sunt 
invitaţi să vină. Este imposibil să-L „propovăduieşti pe Hristos“ fără să dai învăţătură despre 
Persoana Lui şi despre Lucrarea Lui. Aceste mari adevăruri trebuiesc transmise cu tot efortul 
care se poate numi evanghelizare. Este de o importanţă vitală ca evanghelizarea noastră să 
fie centrată în Hristos. 

Nu are importanţă unde începem, nici ce cale urmăm, ci ţinta finală a evanghelizării 
noastre trebuie să fie aceea de a le transmite copiilor multe adevăruri privitoare la Isus 
Hristos. Aceasta a fost metoda folosită de apostoli atunci când au evanghelizat; aceasta a 
fost caracteristic şi marilor predicatori ai Evangheliei, care s-au perindat în istoria Bisericii. 
Spre exemplu: Charles Spurgeon – marele predicator şi evanghelist al secolului al XIX-lea 
rar termina o predică fără a prezenta pe Domnul Isus celor ce-l ascultau. 
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Aceasta nu înseamnă în mod automat că trebuie să-i învăţăm pe copii despre Hristos 
înainte de a-i învăţa orice altceva. Ei trebuie lămuriţi de ce au nevoie de un Mântuitor. 
Aceasta necesită să-i învăţăm despre Dumnezeu. El este Acela împotriva căruia au păcătuit, 
El este Acela în faţa căruia sunt responsabili; El este Acela cu care trebuie să fie împăcaţi. 
Atunci când vor înţelege cine este Dumnezeu, vor înţelege mai bine seriozitatea păcatului şi 
consecinţele lui. Adesea aceste adevăruri sunt transmise copiilor pentru a pregăti calea 
propovăduirii veştii bune a lui Isus Hristos. În practică, aceste adevăruri nu sunt predate într-
o anumită ordine strictă. Spre exemplu, nu ar trebui să omitem toată învăţătura privitoare la 
Hristos ca să putem preda mai întâi învăţătura despre păcat, ci mai degrabă ar trebui să 
predăm ceva despre Dumnezeu, ceva despre păcat, ceva despre Hristos. După o anumită 
perioadă de timp, copiii ar trebui să aibă o înţelegere tot mai profundă a acestor domenii de 
adevăr. 

Un alt domeniu esenţial de adevăr este calea mântuirii. Este deosebit de important ca 
toţi copiii să cunoască ceea ce face Dumnezeu pentru aceia pe care îi mântuieşte. El îi face 
făpturi noi (regenerare). El îi îndreptăţeşte înaintea Lui (justificare). De asemenea, copiii 
trebuie să ştie că ei trebuie să răspundă mesajului evanghelic şi în ce fel pot să o facă. Ei 
trebuie să fie adesea învăţaţi că Dumnezeu le porunceşte să se întoarcă din păcat şi să-L 
primească pe Isus Hristos ca Mântuitor. 

Astfel, în urma unei analize simple şi elementare, este evident că există patru domenii 
de adevăr: Dumnezeu, păcatul, Domnul Isus Hristos şi calea mântuirii. Aceasta ar părea să 
fie ordinea logică. Extinderea în care le vom prezenta sau ordinea în care le vom transmite 
variază în funcţie de circumstanţe. Oricum, scopul nostru rămâne acelaşi. Nu este important 
doar faptul ca copiii să ajungă să înţeleagă adevărurile, ci ca ei să ajungă să-L cunoască pe 
Domnul Isus Hristos. 

Deoarece avem nevoie să înţelegem bine mesajul pe care urmează să-l transmitem, îl 
vom examina în capitolele care urmează. Paradoxal, noi trebuie să cunoaştem mesajul şi 
totuşi să continuăm să-l învăţăm. Mesajul mântuirii este atât de simplu încât chiar şi un copil 
îl poate înţelege, şi totuşi atât de profund încât chiar la sfârşitul zilelor sale, un mare sfânt 
poate simţi că nici măcar nu a început să-i sondeze adâncimile. Pe măsură ce înţelegerea 
mesajului se adânceşte, ar trebui să devenim tot mai buni învăţători, pentru că nu putem 
preda decât ceea ce ştim. 

 
 
 
 

3. ÎNVAŢĂ-I DESPRE DUMNEZEU ÎN CADRUL EVANGHELIZĂRII 
 

„Când eram mic m-am întrebat cine va fi Dumnezeu atunci când Dumnezeu va muri, şi 
m-am gândit că eu ar trebui să fiu Dumnezeu.“ 

„Dumnezeu are părul negru şi barbă neagră; este bătrân, foarte bătrân. Are ochi căprui şi 
este îmbrăcat cu o mantie vărgată. El are putere mare.“ 

Aceste comentarii provenite de la copii, demonstrează că majoritatea copiilor nu au o 
concepţie clară despre Dumnezeul Bibliei. Niciodată nu se vorbeşte despre El acasă, iar cei 
mai mulţi dintre adulţii pe care-i întâlneşte în familia lui, în vecinătate sau la şcoală trăiesc ca 
şi cum Dumnezeu nu ar exista. În general, societatea îi priveşte pe cei care se închină lui 
Dumnezeu ca demni de ironizat şi batjocorit. Chiar şi copiii care vin la Şcoala duminicală pot 
avea o imagine deformată. Câteodată culeg informaţii despre El, dar le interpretează prin 
imaginaţia lor bogată. Desigur imaginaţia lor este adesea departe de adevăr. 

„Dumnezeu este o persoană măreaţă. El este în întregime alb. El a creat toate lucrurile. 
El a creat maşinile, casele şi copacii.“ 

„Dumnezeu este Duh; El are barbă, şi poartă o mantie.“ 
 

Învăţătura despre Dumnezeu este baza evanghelizării 
Omul este înclinat spre idolatrie; în mod constant el îşi modelează un dumnezeu în 

conformitate cu propriile sale idei. Adesea auzim oameni spunând: „Nu pot să mi-L imaginez 
astfel pe Dumnezeu“. Pavel subliniază problema idolatriei la începutul epistolei către 
Romani. 
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„Şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul 
muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare. Au schimbat în minciună adevărul lui 
Dumnezeu, şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în 
veci“ (Romani 1:23,25). 

Oamenii, indiferent de vârsta pe care o au, îşi imaginează un dumnezeu. Acuzaţia lui 
Dumnezeu din Psalmul 50:21: „Ţi-ai închipuit că Eu sunt ca tine“, este valabilă pentru toţi 
oamenii. Copiii, dacă nu sunt învăţaţi despre caracterul lui Dumnezeu aşa cum îl descrie 
Biblia, vor vrea un „dumnezeu fals“. 

Mântuirea este întoarcerea la „Dumnezeu de la idoli“ (1 Tesaloniceni 1:9). Deci este un 
imperativ ca toţi copiii să cunoască ceva despre Dumnezeul la care ar trebui să se întoarcă. 
Cât de tragic ar fi ca ei să se întoarcă la un dumnezeu pe care ei înşişi şi-l imaginează. 

Mântuirea înseamnă a-L cunoaşte pe Dumnezeu, a fi în părtăşie cu Dumnezeul cel viu şi 
adevărat, despre care Scriptura spune: „Şi viaţa veşnică este aceasta, să te cunoască pe 
Tine singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu“ (Ioan 17:3). 

Scopul principal al Evangheliei şi al lucrării lui Hristos este acela de a ne aduce la 
Dumnezeu. „Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, cel neprihănit, pentru 
cei nelegiuiţi ca să ne aducă la Dumnezeu“(1 Petru 3:18). Aşadar, învăţătura despre acest 
„Dumnezeu viu şi adevărat“ este esenţială în propovăduirea Evangheliei. Trebuie să-i 
învăţăm pe băieţi şi pe fete ceea ce El ne-a descoperit despre Sine însuşi. 

Într-adevăr, doctrina despre Dumnezeu este baza şi contextul tuturor celorlalte doctrine. 
Cum ar putea exista o înţelegere adevărată a morţii Domnului Isus fără a cunoaşte ceva 
despre dreptatea şi mila lui Dumnezeu? Întruparea devine o imposibilitate, dacă o separăm 
de fiinţa şi puterea lui Dumnezeu. Dacă nu ştim ceva despre caracterul lui Dumnezeu, 
păcatul nu mai are nici o consecinţă, pocăinţa nu mai are nici un înţeles şi credinţa devine 
doar „o săritură în întuneric“. 

Să ne aducem aminte, de asemenea, că întregul plan de mântuire începe cu Dumnezeu. 
Pavel vorbeşte despre „Evanghelia lui Dumnezeu“ (Romani 1:1). Dumnezeu a luat iniţiativa 
de a salva păcătoşii; El L-a dat pe Fiul Său. Adesea copiii dobândesc ideea total nebiblică că 
Dumnezeu urma să ne pedepsească pentru păcatele noastre, dar Domnul Isus a intervenit 
pentru a ne salva. Evanghelia începe cu Dumnezeu şi evanghelizarea noastră ar trebui să 
înceapă tot acolo. 

 
Domnul Isus şi apostolii au învăţat despre Dumnezeu atunci când evanghelizau 

În lucrarea Domnului Isus Hristos, învăţătura despre Dumnezeu Tatăl este foarte 
evidentă. Femeii din Samaria care, în mod evident, avea o pricepere limitată şi nepotrivită 
despre Dumnezeu, i-a dat acea explicaţie semnificativă: 

„Dumnezeu este Duh, şi cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh şi în adevăr“ 
(Ioan 4:24).  

În predica de pe munte, Hristos i-a învăţat, atât pe ucenicii Săi, cât şi mulţimile 
nemântuite, că Tatăl trimite soare şi ploaie şi peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. El vede în 
secret, El răspunde rugăciunilor. El răsplăteşte, El poartă de grijă copiilor Lui. Mereu şi 
mereu Hristos predica faptul că El era trimis de Tatăl. Dar nu numai că a învăţat pe ceilalţi 
despre Dumnezeu Tatăl, dar L-a şi descoperit înaintea lor: 

„Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl“ (Ioan 14:9). 
Trebuie să ne aducem aminte că majoritatea oamenilor pe care îi învăţa Hristos erau 

foarte obişnuiţi cu învăţătura dată în Vechiul Testament despre Dumnezeu, deci El nu 
trebuia să înceapă cu bazele învăţăturii. Majoritatea copiilor din ziua de astăzi nu au aceste 
cunoştinţe. Este responsabilitatea noastră să ne străduim să le oferim aceste cunoştinţe. 

Este extrem de interesant şi de mare ajutor să examinăm modul în care apostolii 
predicau Evanghelia, aşa cum ne este relatat în Faptele apostolilor. Când le vorbea iudeilor, 
ei presupuneau, aşa cum a făcut şi Învăţătorul lor, că aceştia aveau cunoştinţele de bază 
date în Vechiul Testament privitoare la Dumnezeu. Când lucrau în mijlocul neamurilor, au 
găsit că este necesar să-i înveţe doctrinele de bază privitoare la Dumnezeu. 

Când Pavel şi Barnaba au vizitat Listra, era evident faptul că oamenii de acolo se 
închinau unor zei ca Zeus şi Hermes, întrucât ei au crezut că Barnaba şi Pavel erau tocmai 
aceşti zei! Mesajul lor evanghelistic a fost: „Noi vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceţi 
de la aceste lucruri deşarte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul şi marea, şi 
tot ce este în ele“ (Fapte 14:15). 
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Pavel a accentuat acelaşi lucru atunci când s-a întâlnit cu oamenii intelectuali din Atena, 
cu aceia care se închinau unui „dumnezeu necunoscut“: „Ei bine, ceea ce voi cinstiţi fără să 
cunoaşteţi, aceea vă vestesc eu“ (Fapte 17:23). Primele trei capitole ale scrisorii lui Pavel 
către Romani, în care descrie cu multă putere mesajul Evangheliei, sunt pline de învăţătura 
despre Dumnezeu. Aici Dumnezeu este prezentat ca fiind Creatorul, Judecătorul, Cel Sfânt, 
Cel drept, Cel credincios. Dacă vom urma exemplul primilor evanghelişti, atunci, în cadrul 
evanghelizării copiilor, vom include învăţătura despre Dumnezeu. 

 
Sunt multe adevăruri despre Dumnezeu care trebuiesc transmise 

Ce ar trebui să transmitem despre El? Absolut toate atributele lui Dumnezeu au o 
aplicaţie pentru copiii nemântuiţi, de aceea niciodată nu trebuie să considerăm că unele 
dintre ele ar trebui excluse din predicarea Evangheliei. 

Atributele lui Dumnezeu sunt căile prin care El ni se descoperă; trebuie să fim atenţi să 
nu-i învăţăm pe copii ca şi când acestea ar fi nişte lucruri abstracte. Copiii trebuie învăţaţi 
aceste lucruri în contextul unor situaţii concrete. Când vor vedea inutilitatea eforturilor lui 
Iona de a fugi de Dumnezeu, vor înţelege omniprezenţa lui Dumnezeu. Când vor afla cum l-a 
smerit Dumnezeu pe marele împărat Nebucadneţar, vor înţelege că Dumnezeu este Cel 
atotputernic. Oricum, nu putem presupune că ei sunt capabili să înţeleagă aceste adevăruri 
mari prin simpla povestire a unor povestioare biblice. Ei trebuie să aibă întreaga atenţie 
focalizată asupra lui Dumnezeu şi asupra lucrării Lui, în timp ce ascultă aceste naraţiuni din 
istoria Bibliei. Învăţătorul trebuie să-şi facă timp să explice acel adevăr care este central în 
lecţia respectivă. Nu este suficient să spunem: „Dumnezeu este pretutindeni“. Explică-le 
detaliat ce înseamnă aceasta. Unde este acest „pretutindeni“? De ce poate fi Dumnezeu 
pretutindeni? 

Aceste adevăruri pot fi, de asemenea, aplicate în viaţa copiilor. Da, Dumnezeu este 
pretutindeni. Dar ce diferenţă face aceasta în viaţa copiilor? În timp ce predaţi un anumit 
adevăr, răspundeţi şi acestei întrebări. 

Dumnezeu este Sfânt (Isaia 6:3) – tu trebuie să fii sfânt înaintea Lui. 
Dumnezeu este dragoste (Ioan 3:16) – dacă te întorci din păcat şi vii la El, EI te va 

ierta. 
Dumnezeu este pretutindeni (Psalmul 139:7-12) – nu încerca să te ascunzi de EI. 
Dumnezeu este Atotştiutor (Psalmul 139:1-6) – fii atent la ceea ce faci în secret. 
Dumnezeu este credincios (Evrei 10:23) – fii atent la ceea ce spune Cuvântul Său, 

căci EI face întotdeauna ceea ce spune. 
În capitolele următoare ne vom ocupa de acele atribute ale lui Dumnezeu care 

trebuiesc accentuate. Aceasta nu înseamnă că celelalte trebuiesc omise. Dar ar fi imposibil 
să ne ocupăm în detaliu de fiecare atribut. Adevărurile care vor fi analizate sunt adevăruri de 
bază atunci când transmitem mesajul Evangheliei. Apostolii au pus un accent deosebit pe 
ele, atunci când au prezentat Evanghelia. 
 

 
 
 
4. ÎNVAŢĂ-I CĂ DUMNEZEU A VORBIT, ŞI CĂ EL ESTE 

CREATORUL 
 

Motivul pentru care noi ştim despre Dumnezeu şi Îl cunoaştem este că El a ales să ni se 
descopere. El ne-a arătat ceva din caracterul Său în creaţia Sa şi în conştiinţa noastră. 
Acesta este felul în care s-a descoperit întregii omeniri. Dar El a vorbit şi mai clar şi mai 
direct. 

 
Dumnezeu ne-a vorbit prin Biblie 
 
Daţi autoritate mesajului vostru folosind Biblia 

Copiii mici acceptă orice spune învăţătorul. Dacă „învăţătorul“ a spus-o, trebuie să fie 
adevărat! Este important ca, în procesul de evanghelizare, copiii să nu accepte învăţătura 
noastră doar în baza acestui singur lucru. Ei trebuie să vadă şi să înţeleagă că noi îi învăţăm 
Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Apostolii au predicat Evanghelia din Scriptură. Petru a spus: 
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„Dar Dumnezeu a împlinit astfel ceea ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui: 
că, adică Hristosul Său va pătimi“ (Fapte 3:18). În epistole există un puternic accent asupra 
faptului că planul lui Dumnezeu de mântuire a fost făcut potrivit Scripturilor. 

„Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi … şi a înviat a treia zi după 
Scripturi“ (1 Corinteni 15:3,4). 

Copiii trebuie să înţeleagă că mesajul pe care îl aducem nu este ideea noastră, nici a 
altuia, ci se bazează pe Cuvântul scris al lui Dumnezeu. Folosiţi fraze ca: „Dumnezeu spune 
în Biblie“ şi „Biblia spune“. Atunci când sunt puse întrebări, decât să spuneţi: „Eu cred …“, 
răspundeţi din Biblie. Copilul trebuie să ştie că acesta este „răspunsul lui Dumnezeu“, şi nu 
doar „răspunsul învăţătorului“. Este bine să predai cu Biblia deschisă. Acesta este un ajutor 
permanent, care subliniază autoritatea voastră. Includeţi câteva citate din Biblie în lecţia 
voastră. Pe măsură ce copiii cresc mari, ar trebui ca ei înşişi să fie implicaţi în găsirea 
răspunsurilor din Biblie. 

 
Explică faptul că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu 

Ar trebui să explicăm că Biblia este diferită de orice altă carte. Nu este doar o carte 
despre Dumnezeu, ci Cuvântul lui Dumnezeu, mesajul lui Dumnezeu pentru noi (2 Timotei 
3:16). Toate cuvintele Bibliei, deşi au fost scrise de oameni, sunt exact cuvintele pe care a 
vrut Dumnezeu să le scrie. Biblia cuprinde ceea ce vrea Dumnezeu să ne spună nouă, ca şi 
cum ne-ar fi vorbit cu glas tare din cer. Desigur, El nu face aşa, pentru că, aici, în Biblie 
avem tot ceea ce vrea Dumnezeu să ne spună nouă. Copiii vor auzi adesea cum este 
ridiculizată Biblia şi credibilitatea ei este pusă sub semnul întrebării. Este important să-i 
pregătim pentru aceasta. Într-o activitate permanentă în mijlocul copiilor ar trebui să li se 
explice din când în când că Biblia provine de la Dumnezeu. Arătaţi-le copiilor care este 
atitudinea corectă faţă de Biblie, şi corectaţi-i dacă este necesar. 

Există câteva povestiri biblice care învaţă despre autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu: 
darea legii (Exod 19,20); descoperirea legii în timpul domniei lui Iosia (2 împăraţi 22); 
profeţiile privitoare la Hristos (Mica 5:2; Psalmul 22; Isaia 53); citirea legii în faţa poporului de 
către Ezra (Neemia 8); arderea Cuvântului lui Dumnezeu de către împăratul Ioiachim 
(Ieremia 36). 

Învăţaţi pe copii cântece care arată clar că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. De 
exemplu: „Eu cred în Scriptură“.  

Din când în când selectaţi şi predaţi un anumit verset biblic de memorat, care să trateze 
aceeaşi temă. De exemplu, tema: „Cuvântul Tău este adevărul“ se găseşte în prima parte a 
versetului din 2 Timotei 3:16, în Matei 24:35 şi în Ioan 17:17. 

Ţinta noastră şi rugăciunea noastră este ca cei mici să-şi dea seama că Biblia este 
Cuvântul lui Dumnezeu, şi să asculte tot restul vieţii lor de ceea ce este scris în Biblie. 
 
Exemplifică ceea ce predai 

Chiar fără a li se spune, copiii vor simţi că iubiţi Biblia, că voi credeţi că este Cuvântul lui 
Dumnezeu, că viaţa voastră este modelată prin ea. Aceasta va face o impresie adâncă în 
viaţa copiilor pe care-i învăţaţi. Aceasta va vorbi mai puternic decât cuvintele pe care le 
spuneţi. Fiţi un exemplu pentru ei, prin ascultarea voastră, prin dragostea şi veneraţia pe 
care o aveţi faţă de Scriptură. 
 
Dumnezeu este Creatorul 

Unul din adevărurile fundamentale ale propovăduirii Evangheliei este acela că 
Dumnezeu a creat copiii, şi prin urmare ei sunt răspunzători înaintea Lui. Acest adevăr a fost 
adesea neglijat în cadrul evanghelizărilor din zilele noastre, şi trebuie să ne asigurăm că nu-l 
omitem. 
 
 
Motive pentru a-i învăţa despre Creatorul 
 

 „La început Dumnezeu a făcut …“ Aceste cuvinte sunt semnificative pentru felul în care 
Se descoperă Dumnezeu chiar la început. Câteodată suntem atât de grăbiţi să transmitem 
inima mesajului mântuirii sau să aplicăm mesajul Evangheliei, încât omitem acest adevăr de 
o importanţă fundamentală. El este Acela faţă de care suntem răspunzători să-I aducem 
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închinarea şi ascultarea noastră. Când citim Scripturile vedem că chemarea Evangheliei vine 
din partea Unuia care deţine puterea, din partea Creatorului Atotputernic. Dumnezeu este 
Făcătorul nostru, şi El are drept asupra noastră, de aceea suntem răspunzători înaintea Lui. 

 
Aceasta a învăţat apostolul Pavel pe celelalte popoare 

Iudeii ştiau deja că Domnul Dumnezeu este Creatorul lor, aşa încât apostolii nu au fost 
nevoiţi să includă aceasta în mesajul lor. Dar, ascultaţi-l pe Pavel în timp ce propovăduia 
acelora care, la fel ca mulţi adulţi şi copii din zilele de astăzi, erau ignoranţi faţă de acest 
adevăr: 

„… să vă întoarceţi de la aceste lucruri deşarte, la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, 
pământul şi marea şi tot ce este în ele“ (Fapte 14:15). 

„El v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer şi timpuri roditoare“ (Fapte 14:17). 
„Aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul 

cerului şi al pământului“ (Fapte 17:23). 
„El dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile“ (Fapte 17:25). 
„În El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa“ (Fapte 17:28).  
 

Aceasta este ceea ce copiii de astăzi trebuie să ştie  
Întrebările continuau: „După ce chip a fost făcut omul?“, a întrebat învăţătorul. Imediat 

s-a ridicat o mână de copil. Era absolut sigur că ştia răspunsul. „A fost făcut ca o maimuţă!“, 
a răspuns el.  

Copiii sunt învăţaţi diferite teorii evoluţioniste sau umaniste. Multe cărţi pe care ei le 
citesc, şi multe programe de televiziune acceptă aceste teorii. Rezultatele sunt îngrijorătoare. 
Evoluţionismul elimină responsabilitatea omului înaintea lui Dumnezeu. Dacă lucrurile au 
început printr-o „explozie puternică“ – un „Big Bang“ (sau orice altă idee nebiblică care le 
este sugerată), atunci Dumnezeu nu este Creatorul nostru şi noi nu suntem răspunzători 
înaintea Lui. Este o necesitate urgentă să-i învăţăm pe copii că Dumnezeu este Creatorul. 
Trebuie să începem atunci când copiii sunt foarte mici şi, pe măsură ce ei cresc, să 
continuăm să-i învăţăm tot mai detailat acest adevăr măreţ. Ei au nevoie să ştie că sunt 
creaţi de Dumnezeul cel atotputernic, de aceea El este Acela căruia trebuie să-I dea 
socoteală. El este Acela pe care trebuie să-L asculte, şi Lui trebuie să-I aducă închinare.  

„Veniţi să ne închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, 
Făcătorului nostru“ (Psalmul 95:6). 

Adesea ne plângem de faptul că copiii sunt nerespectuoşi. Poate avem şi noi o parte de 
vină, căci Dumnezeul pe care l-am prezentat înaintea lor este prea mic. Copiii trebuie să 
vadă cât de măreţ este Dumnezeul lor înainte de a spera să-i vedem având teamă şi 
respect. În timp ce îi vom învăţa despre Creatorul, vor înţelege cât sunt de mici şi de 
dependenţi de El. Când vor vedea măreţia Lui, vor înţelege că Acela care a făcut universul 
este demn de toată încrederea noastră, în orice lucru. 

„Ajutorul nostru este în Numele Domnului, care a făcut cerurile şi pământul“ (Psalmul 
124:8). 

Bineînţeles că trebuie să introducem acest adevăr în cadrul evanghelizărilor noastre. 
Trebuie să-i învăţăm acest lucru şi trebuie s-o facem bine. Copiii trebuie să cunoască pe 
Creatorul lor, fapt subliniat în Eclesiastul 12:1. 

„Dar, adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale, până nu vin zilele cele rele şi 
până nu se apropie anii când vei zice: «Nu găsesc nici o plăcere în ei»“. 

 
 
 
Cum trebuie predat acest adevăr copiilor 
 
Predă adevărul despre creaţie aşa cum se găseşte în primele capitole ale Genezei 

Asigură-te că ei ştiu şi înţeleg capitolele 1-3 din Geneza. Accentuează faptul că 
Dumnezeu a creat universul din nimic. Întreabă-i: „Aţi confecţionat vreodată ceva?“. Discutaţi 
despre materialele folosite şi ce a rezultat în final din îmbinarea lor. Apoi arată cum 
Dumnezeu a făcut ceva cu mult mai minunat, dar din nimic. Atunci când explici că 
Dumnezeu  l-a făcut pe om, este important să explici că aceasta a fost cea mai minunată 
parte a creaţiei lui Dumnezeu. Ce înseamnă că omul a fost făcut „după chipul şi asemănarea 
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lui Dumnezeu?“ Înseamnă că, într-un anumit fel, omul este ca şi Dumnezeu. Dumnezeu i-a 
dat omului o minte ca să gândească, i-a dat omului suflet astfel încât omul poate să-L 
cunoască, să-L iubească şi să-L asculte pe Dumnezeu. Sufletul omului va trăi întotdeauna. 

 
Familiarizaţi-vă cu întâmplările 

Este bine să cunoşti detalii fascinante despre creaţia lui Dumnezeu. Foloseşte ocazional 
aceste detalii pentru a arăta cât de măreţ este Creatorul nostru. Spune ceva de genul: „Ştiţi 
voi că fiecare păianjen are aproximativ 600 de glande care produc mătase şi care 
funcţionează ca o fabrică complicată care face mătase? Păianjenul poate produce câteva 
tipuri diferite de mătase şi ştie exact când să folosească fiecare dintre ele, pentru ţesutul 
pânzei, pentru înfăşurarea insectelor pe care le prinde, pentru protejarea ouălor, pentru a 
plonja prin aer! Nu putem înţelege pe deplin nici măcar un simplu păianjen! Oare nu ne arată 
aceasta cât de măreţ şi minunat este Creatorul lui?“ 

E posibil ca din când în când câte un copil să vină să ceară dovezi că există Dumnezeu 
sau să spună: „Unchiul meu a spus că nu există Dumnezeu!“ Ai putea atunci să-ţi scoţi 
ceasul şi să-l întrebi pe copil cum s-au pus toate aceste părţi laolaltă pentru a se face un 
ceas. Răspunsul este evident: cineva a făcut acel ceas. În mod similar, un model nou de 
maşină nu a apărut aşa dintr-o dată, cineva  l-a desenat. Universul nostru este cu mult mai 
complicat şi cu toate acestea fiecare părticică este perfectă. Oriunde am privi în jurul nostru, 
vedem indicii că în spatele lucrurilor stă o minte şi o putere infinită. 

 
Memoraţi şi cântaţi 

Cereţi-le copiilor să memoreze versete biblice care învaţă că Dumnezeu este Creatorul – 
Geneza 1:1; Psalmul 95:6; Psalmul 102:25. De asemenea, selectaţi cântece sau imnuri care 
învaţă acest adevăr şi exprimă închinarea şi veneraţia noastră pentru Creatorul. De 
exemplu: „Domnul mare e“. 

 
Aplică adevărul 

Acest adevăr ar trebui aplicat cu multă atenţie şi în profunzime, ca în exemplele 
următoare: 

„Ţi-ai bătut joc de alţi băieţi sau fete care nu sunt ca tine? Ţi-ai bătut joc de cineva de la 
şcoală, care nu este la fel de inteligent ca tine sau care are culoarea pielii diferită de a ta, 
sau care nu este la fel de bun ca tine la sport? Adu-ţi aminte că Dumnezeu te-a făcut aşa 
cum eşti, şi El i-a făcut pe prietenii tăi aşa cum sunt. De aceea este păcat să-ţi baţi joc de 
alţii care sunt diferiţi de tine.“ 

Sau „Poate ai auzit oameni zicând: «Nu contează dacă există sau nu există 
Dumnezeu»“. Poate şi tu refuzi să-L laşi pe Dumnezeu să-ţi poarte de grijă. Nu uita că 
Dumnezeu te-a făcut, şi eşti răspunzător înaintea Lui pentru toate lucrurile pe care le faci. 
Poate că eşti neascultător de El, şi încerci să uiţi că El există, dar într-o zi trebuie să te 
întâlneşti cu El.“  

Sau „Este un lucru foarte grav să fii neascultător de Acela care te-a făcut. El este 
Făcătorul tău, şi tu ar trebui să-L iubeşti şi să-L asculţi.“ 

Sau „Ai auzit că Dumnezeu a făcut universul din nimic. El poate să transforme, de 
asemenea, băieţii şi fetele neascultătoare în … fiinţe noi. El te poate schimba, te poate face 
persoana pe care o doreşte El.“ 

Sau „Oare nu are Dumnezeu grijă de tot ceea ce a făcut El? El poartă de grijă tuturor 
într-un fel minunat. Şi El poartă de grijă copiilor Lui. Atunci când crezi în Isus Hristos, 
Dumnezeu – măreţul Creator, devine Tatăl tău din ceruri, care te iubeşte.“  

În lumea noastră se acordă mai multă cinste creaturii decât Creatorului. Cei mai mulţi 
nu vor şti niciodată nimic despre Acela în care avem „viaţa, mişcarea şi fiinţa“, dacă nu le 
spunem nimic despre El. Creatorul S-a descoperit pe Sine prin Cuvântul Său. Dumnezeu a 
vorbit, de aceea noi putem să mergem plini de încredere înaintea copiilor. Ştim că ceea ce le 
spunem este adevărat, pentru că este scris în Cuvântul Său. 
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5. ÎNVAŢĂ-I DESPRE SFINŢENIA ŞI DREPTATEA LUI DUMNEZEU  
 

Sfinţenia lui Dumnezeu implică faptul că El este în întregime curat şi desăvârşit. El este 
despărţit de tot ceea ce este necurat, fals sau păcătos. 

Dreptatea lui Dumnezeu înseamnă că tot ceea ce face El este drept. Pretenţiile pe care 
le are faţă de omenire, sunt pretenţii juste. Răsplătirile şi pedepsele Lui sunt conforme cu 
natura Lui sfântă: El răsplăteşte binele şi pedepseşte răul. 

Dreptatea lui Dumnezeu se răsfrânge din sfinţenia Lui. Cele două adevăruri sunt strâns 
legate, de aceea le vom studia împreună. Aceasta însă nu implică faptul că întotdeauna vor 
fi predate împreună. 

 
Motive pentru predarea învăţăturii despre sfinţenia şi dreptatea lui Dumnezeu 
 
Sfinţenia şi dreptatea lui Dumnezeu sunt învăţate mereu în Biblie 

Aceste învăţături doctrinare sunt adesea neglijate în propovăduirea Evangheliei. Cu 
toate acestea, în Biblie se pune mai mult accent pe aceste atribute ale lui Dumnezeu decât 
pe altele. Mereu şi mereu Dumnezeu este numit „Sfântul lui Israel“. „Căci aşa vorbeşte Cel 
Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este Sfânt. Eu locuiesc în locuri 
înalte şi în sfinţenie, dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite şi să 
îmbărbătez inimile zdrobite“ (Isaia 57:15). 

„Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor“ (Isaia 6:3). 
Petru a explicat de ce credincioşii trebuie să trăiască o viaţă sfântă: „Ci, după cum Cel 

ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. Căci este scris: «Fiţi sfinţi, 
căci Eu sunt sfânt!»“ (1 Petru 1:15-16). 

Sfinţenia lui Dumnezeu va fi tema eternă a celor răscumpăraţi în Noul Ierusalim: „Sfânt, 
sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeul Cel Atotputernic care era, care este şi care va fi!“ 
(Apocalipsa 4:8b). 

Realitatea dreptăţii divine reiese din fiecare pagină a istoriei biblice: „Căci El vine, vine 
să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate, şi popoarele, după credincioşia Lui“ 
(Psalmul 96:13). 

În Vechiul Testament, Cortul întâlnirii alături de jertfele de tot felul reamintesc oamenilor 
lui Dumnezeu de sfinţenia şi dreptatea absolută a lui Dumnezeu. Acest accent nu este limitat 
doar la Vechiul Testament. Domnul Isus Hristos însuşi a avertizat adesea despre judecată. 

„Cine crede în Fiul, are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa ci 
mânia lui Dumnezeu rămâne peste el“ (Ioan 3:36). 

Oamenii moderni nu vor să audă aceste adevăruri, dar acesta nu este un motiv pentru 
a le omite din evanghelizările noastre. Amintiţi-vă că Biblia este cartea pe care o ţinem în 
mână în timpul evanghelizărilor noastre. Dacă sfinţenia şi dreptatea lui Dumnezeu sunt 
accentuate acolo, atunci ele trebuiesc accentuate şi-n învăţătura noastră. 

Poate unii obiectează că aceste adevăruri nu sunt potrivite pentru copii. Dar Dumnezeu 
a poruncit poporului Său că legea, care arată foarte clar atât sfinţenia, cât şi dreptatea lui 
Dumnezeu, să fie întipărită în mintea copiilor (Deuteronom 6:7). Prima carte din Vechiul 
Testament pe care copiii iudei o învăţau este Leviticul, cartea Bibliei în care cuvântul „sfânt“ 
este cel mai mult menţionat. Instrucţiunile lui Dumnezeu pentru poporul Său, date prin 
proorocul Ioel, au fost ca să-şi înveţe copiii despre judecata care a avut loc (Ioel 1:3). 
Evident, vom fi atenţi la modul cum îi vom învăţa aceste adevăruri, dar trebuie să-i învăţăm, 
pentru că Dumnezeu nu încetează să fie Dumnezeu din pricina vârstei grupului implicat. 

 
Sfinţenia şi dreptatea lui Dumnezeu au fost propovăduite de apostoli 

Când apostolii propovăduiau iudeilor, ei includeau adesea aceste adevăruri în predicile 
lor. Aceasta era suficient pentru iudei, pentru că ei ştiau cum era descoperit caracterul lui 
Dumnezeu în scrierile Vechiului Testament. Când Pavel a evanghelizat neamurile, el i-a 
învăţat aceste adevăruri, tocmai pentru că ei nu ştiau nimic despre ele. Probabil că Pavel a 
privit aceste adevăruri ca o parte vitală a evanghelizării sale. 

„Dumnezeu porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru 
că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin Omul pe care L-a rânduit pentru 
aceasta“ (Fapte 17:30-31). Când Pavel a scris romanilor, el a scris unei biserici pe care nu a 
fondat-o el şi nici nu a vizitat-o. Această biserică era probabil alcătuită în cea mai mare parte 
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din credincioşi care făceau parte din Neamuri având cunoştinţe minime din Vechiul 
Testament. El îşi începe scrisoarea accentuând caracterul sfânt al lui Dumnezeu, 
neprihănirea şi dreptatea care sunt rezultate ale sfinţeniei lui Dumnezeu. El nu prezintă 
moartea lui Hristos până în capitolul 3:22. 

 
Sfinţenia şi dreptatea lui Dumnezeu arată omului păcatul său 

Când copiii înţeleg ceva din sfinţenia lui Dumnezeu, vor vedea cât de murdari sunt ei 
înşişi. Vor începe să vadă că păcatul este ceva serios – răzvrătirea împotriva unui 
Dumnezeu sfânt. Când Isaia L-a văzut pe Domnul în sfinţenia Lui a strigat: „Vai de mine! … 
căci sunt un om cu buze necurate!“ (Isaia 6:5). Aceasta a fost şi experienţa lui Moise (Exod 
3), Petru (Luca 5:8) şi Ioan (Apocalipsa 1:17). 

 
Sfinţenia şi dreptatea lui Dumnezeu explică crucea 

Dumnezeu este sfânt, şi de aceea păcătoşii nu pot intra în prezenţa Lui, nu pot merge 
în cer după ce mor. Dar Isus Hristos a devenit înlocuitorul păcătoşilor, iar Dumnezeu, în 
dreptatea Lui, a vărsat asupra Fiului Său toată mânia şi pedeapsa Sa pentru păcat. De 
aceea moartea lui Hristos a fost necesară pentru salvarea noastră. Dacă Dumnezeu nu este 
sfânt, nu este nevoie de salvare. Dacă Dumnezeu nu este drept, nu este nevoie de moartea 
lui Hristos. 

 
Copiii de astăzi nu înţeleg sfinţenia şi dreptatea lui Dumnezeu 

Lumea de astăzi înţelege foarte puţin din ceea ce înseamnă cu adevărat sfinţenia şi 
dreptatea. Copiii cresc într-o lume cu standarde morale scăzute. Ei văd necurăţie, necinste şi 
lipsă de respect. Standardele biblice, care au fost cândva respectate în societatea 
occidentală, au fost denaturate, călcate în picioare şi aruncate în gunoi. Nu putem 
presupune că copiii cunosc aceste atribute ale lui Dumnezeu pentru că ei nu le cunosc! Nu 
cutezăm să le omitem din mesajul nostru pentru că dacă o facem, nu respectăm Biblia. 

Chiar şi acasă, copiii pot înţelege în mod denaturat ceea ce este dreptatea. În acest 
timp al materialismului, părinţii petrec tot mai puţin timp cu copiii lor, şi nu sunt aşa de 
preocupaţi de ceea ce fac copiii. Este aşa de uşor „să închizi un ochi“ şi să nu pedepseşti 
greşeala copilului. Mulţi copii nu se aşteaptă să fie pedepsiţi atunci când greşesc. Ei îşi spun 
că, mai mult ca sigur, mama şi tata nu vor aplica pedeapsa cu care îi ameninţă. Astfel ei 
învaţă că dreptatea lui Dumnezeu este în acelaşi fel. Ei spun: „Dumnezeu mă iubeşte; 
desigur, El nu mă va alunga din cer!“ 

 
Copiii trebuie să înţeleagă că a fi creştin înseamnă a trăi o viaţă sfântă  

„Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt“, zice Domnul. Când îi învăţăm că Dumnezeu iubeşte 
binele şi urăşte răul, că El este curat, că El întotdeauna face ceea ce este drept, atunci este 
evident că sunt anumite implicaţii pentru copii când ajung să creadă în Hristos. Când sunt 
născuţi din nou în împărăţia lui Dumnezeu, unul din rezultate va fi acela că vor dori să 
trăiască o viaţă plăcută înaintea lui Dumnezeu.  

 
 
Cum să-i învăţăm pe copii despre sfinţenia şi dreptatea lui Dumnezeu 
 
Predă simplu 

A spune: „Dumnezeu este sfânt“ sau „Dumnezeu este drept“ nu înseamnă a preda 
aceste adevăruri. Mai înainte de toate, trebuie să ne gândim la alte cuvinte şi fraze care vor 
ajuta la comunicarea acestui adevăr. Cuvinte şi fraze ca „pur“, „perfect“, „tot ceea ce face 
este drept“; „Dumnezeu este diferit de noi“; „Dumnezeu este cu mult mai presus decât noi“; 
„Dumnezeu nu a făcut niciodată ceva rău“; „El iubeşte binele şi urăşte răul“; „Păcatul nu 
poate locui acolo unde este Dumnezeu“; „Câteodată privim la televizor lucruri pe care 
niciodată n-am visa să le facem noi înşine; ne place să privim lupte, să ascultăm un limbaj 
urât“. Dar Dumnezeu urăşte astfel de lucruri. El este bun şi curat, şi nu poate suporta păcatul 
în prezenţa Lui. (Habacuc 1:13). 

De asemenea, trebuie să ilustrăm adevărul. Următoarea ilustraţie vă poate fi de folos. 
Folosiţi trei batiste „albe“ – una murdară de pământ, una care a fost spălată, dar care şi-a 
pierdut albeaţa strălucitoare, şi una nouă. Spuneţi copiilor: „Poate şi tu eşti ca această 
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batistă (a doua); viaţa ta pare să fie bună, şi când te gândeşti la anumiţi băieţi şi fete din 
clasa ta, viaţa ta pare să fie foarte bună (ridică batista murdară alături de celelalte). Ei 
folosesc un limbaj urât pe care tu nu-l foloseşti; ei fură din magazin atunci când au ocazia, 
dar tu n-ai face lucrul acesta; ei nu merg niciodată la biserică, iar tu mergi. Dar diferenţa 
apare atunci când te gândeşti la tine şi la Dumnezeu. El n-a spus niciodată o minciună, dar 
tu ai spus. El este întotdeauna bun şi milos, dar tu nu eşti. El nu poate suporta păcatul în 
prezenţa Sa, dar ţie îţi place să priveşti la lucruri păcătoase sau să asculţi bârfe despre alţii. 
El nu a păcătuit niciodată, dar tu păcătuieşti în fiecare zi. Când te gândeşti cât de bun şi cât 
de curat este Dumnezeu (ridică sus batista albă, strălucitoare), viaţa ta (ridic-o pe cea 
asemănătoare) pare a fi păcătoasă şi rea. Cât de diferit eşti tu de Dumnezeu. Biblia spune 
«toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită» (Isaia 64:6).“ 

Dar ce putem spune despre dreptatea lui Dumnezeu? Putem să le explicăm copiilor că 
Dumnezeu este întotdeauna corect. Când pedepseşte, pedeapsa este meritată, şi când 
răsplăteşte, răsplata este corectă. Nimeni nu-I va putea spune vreodată lui Dumnezeu: „Nu 
este drept“. Spre deosebire de mama şi tata, şi de învăţătorii (care nu sunt întotdeauna 
corecţi pentru că ei nu cunosc toate faptele), Dumnezeu cunoaşte întotdeauna toate faptele. 
De asemenea, El are întotdeauna puterea să pedepsească şi să răsplătească; nimeni nu 
poate scăpa de dreptatea Lui. 

 
Predă detaliat 
Cel mai bine este să explicaţi adevărul pas cu pas folosind acest limbaj simplu din contextul 
povestirii biblice. Aceste adevăruri sunt atât de frecvent prezentate în Biblie, încât nu este 
greu deloc să găsim povestiri care le explică natural şi cu putere. Sunt povestirile despre 
Adam şi Eva (Geneza 3), Noe (Geneza 6, 7, 8), darea legii (Exodul 19, 20), Acan (Iosua 7), 
învăţătura despre Sfânta Sfintelor din Cortul întâlnirii (Exodul 32), viziunea lui Isaia (Isaia 6). 
Acestea sunt doar câteva din mulţimea de lecţii biblice care explică aceste adevăruri. De-a 
lungul naraţiunii, focalizaţi atenţia copiilor asupra adevărului pe care îl explicaţi – decât să o 
focalizaţi asupra unor mici detalii din povestire. 

Când daţi explicaţii asupra morţii lui Hristos este important ca copiii să realizeze că 
dreptatea lui Dumnezeu a cerut ca păcatul să fie pedepsit. Pentru că este sfânt, El a trebuit 
să-L părăsească pe Fiul Său care a devenit „păcat pentru noi“. Explicaţi că Dumnezeu nu 
încetează să fie sfânt şi drept atunci când iartă. Păcatul pe care El îl iartă a fost deja 
pedepsit în Fiul Său. 

 
Predă în mod repetat 

Alegeţi versete biblice care explică aceste adevăruri. De exemplu: „Domnul este drept 
în toate căile Lui şi sfânt în toate faptele Lui“ (Psalmul 145:17). Alte versete care explică 
acest adevăr se găsesc în Isaia 6:3; Deuteronom 32:4; Psalmul 24:3-5; Matei 5:8; Psalmul 
19:9. Din păcate, există puţine cântece pentru copii care tratează aceste adevăruri. Cu 
siguranţă acesta este un indiciu că acest tip de învăţătură a fost neglijat. Oricum, pot fi 
selectate cu atenţie anumite cântece care învaţă acest adevăr într-un mod simplu şi deschis. 
De exemplu cântarea: „Sfânt e sfânt şi mare, Sfânt e Dumnezeu“. 

 
Predă prin exemple 

Exemplul învăţătorului care a prins o frântură din sfinţenia lui Dumnezeu va face o 
impresie deosebită asupra copilului. Desigur, aceasta nu înseamnă a fi ceremonios sau a da 
impresia că Dumnezeu este atât de departe încât nu este interesat de soarta copiilor. Dar 
atunci când învăţătorul se roagă, copiii ar trebui să fie conştienţi că el îi vorbeşte Aceluia 
care este Sfânt. În timp ce explică marile adevăruri, trebuie să o facă dintr-o inimă care le-a 
înţeles. Un învăţător care trăieşte o viaţă sfântă va fi cu siguranţă o mărturie vie pentru un 
Dumnezeu Sfânt. 
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6. ÎNVAŢĂ-I DESPRE DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU 
 

Fără dragostea, harul şi mila lui Dumnezeu nu ar exista nicio veste bună. Dragostea L-a 
trimis pe Fiul lui Dumnezeu pe pământ pentru a fi Mântuitorul nostru. Dragostea L-a condus 
la crucea de pe Calvar pentru a muri pentru noi. Dragostea ne-a salvat atunci când eram 
duşmani ai lui Dumnezeu, şi când nu ne gândeam deloc la El şi la Cuvântul Său: „El ne-a 
iubit întâi“ (1 Ioan 4:19). 

Dragostea lui Dumnezeu se vede prin purtarea Lui de grijă faţă de creaţia Sa. Aceasta 
este numită adesea bunătatea lui Dumnezeu. „Domnul este bun faţă de toţi, şi îndurările Lui 
se întind peste toate lucrările Lui“ (Psalmul 145:9). 

Spre deosebire de dragostea umană, dragostea lui Dumnezeu nu este rezultatul unei 
atracţii din partea celui iubit. Dumnezeu iubeşte păcătoşii, iubeşte pe aceia care sunt 
complet nevrednici şi care au pierdut toate drepturile de a fi iubiţi de El. Dragostea lui 
Dumnezeu este întotdeauna legată de harul Său, de protecţia Sa pe care noi nu le merităm. 

Mila lui Dumnezeu este un aspect al dragostei Lui. Ea descrie simţământul Lui faţă de 
aceia care păcătuiesc şi sunt în suferinţă. În mila Lui El se abţine de a revărsa asupra 
păcătoşilor pedeapsa pe care o merită. 

 
 
Motive pentru a-i învăţa pe copii despre dragostea lui Dumnezeu 
 
Dragostea lui Dumnezeu este prezentată în Biblie 

În Vechiul Testament vedem dragostea lui Dumnezeu în primul rând în relaţia Sa 
deosebită cu poporul Său, în purtarea Lui de grijă şi protecţia Lui, în asigurarea celor 
necesare poporului. Chiar şi atunci când s-a răzvrătit şi a fost neascultător, dragostea Lui 
pentru ei a rămas statornică. Vedem acest lucru foarte clar în acele versete uimitoare din 
Osea: 

„Cum să te dau Efraime? Cum să te predau Israele? … Mi se zbate inima în Mine şi tot 
lăuntrul Mi se mişcă de milă!“ (Osea 11:8). 

În mod similar în Ieremia găsim aceeaşi declaraţie de dragoste pentru poporul Său: „Te 
iubesc cu o iubire veşnică, de aceea îţi păstrez bunătatea Mea!“ (Ieremia 31:3). 

Copiii lui Israel au experimentat această dragoste în multe feluri, şi nu numai atunci când 
Dumnezeu a acţionat plin de milă când ei s-au împietrit, s-au răzvrătit şi au fost plini de 
capricii. 

„Căci Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu plin de îndurare“ (Deuteronom 4:31). 
„Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt“ (Plângeri 3:22). 
Vedem dragostea lui Dumnezeu în invitaţia Lui plină de milă faţă de păcătoşi, care se 

găseşte atât în Vechiul Testament, cât şi în Noul Testament. „Veniţi totuşi să ne judecăm, 
zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul se vor face albe ca zăpada, de vor 
fi roşii ca purpura se vor face ca lâna“ (Isaia 1:18). 

În Noul Testament, dragostea lui Dumnezeu este supremă în trimiterea Fiului Său, Isus 
Hristos, să moară pe cruce în locul păcătoşilor. Dar, dragostea Lui se vede lămurit şi în 
salvarea celor ce cred. Dacă dragostea se măsoară prin ceea ce dă, atunci dragostea lui 
Dumnezeu este de necuprins. 

„Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. 
Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe 
singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe 
Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire 
pentru păcatele noastre“ (1 Ioan 4:8, 9, 10). 

Pentru credincios nu există nimic mai sigur decât dragostea lui Dumnezeu. Aceasta este 
dragostea Tatălui ceresc, care poartă de grijă copilului Său. Este o dragoste de care nimic 
nu îl poate despărţi. 

„Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici 
puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă 
făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus 
Hristos, Domnul nostru“ (Romani 8:38-39). 

 
 



22 
 

Dragostea lui Dumnezeu face posibilă mântuirea noastră  
Dacă Dumnezeu nu ar fi fost plin de dragoste şi de milă faţă de noi, niciodată nu ar fi 

putut fi vorba de mântuire şi nici de propovăduirea Evangheliei. Este important ca şi copiii să 
realizeze cât suntem de îndatoraţi faţă de Dumnezeu. Într-o lume în care atâţia oameni sunt 
preocupaţi de drepturile lor, copiii ar trebui să înţeleagă că mântuirea nu este un drept, ci 
darul fără plată al lui Dumnezeu. De aceea, Ioan 3:16 începe astfel: „Fiindcă atât de mult a 
iubit Dumnezeu lumea că a dat …“ 
 
Mulţi copii nu ştiu că Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei 

Mulţi nu ştiu nimic despre Dumnezeu – deci conceptul de Dumnezeu al dragostei le este 
total necunoscut. Unii au fost în mod neînţelept ameninţaţi cu Dumnezeu: „Te va pedepsi 
Dumnezeu“. Aşadar concepţia lor despre Dumnezeu este aceea a unei persoane cu un băţ, 
gata să lovească atunci când faci un pas greşit. Trebuie să-i învăţăm că Dumnezeu este un 
Dumnezeu personal, care urăşte păcatul, dar iubeşte pe păcătos, care poate fi cunoscut, 
iubit şi slujit. 
 
Mulţi copii nu ştiu ce este dragostea 

În lumea de astăzi şi în programele mass-media de astăzi, sensul profund al cuvântului 
„dragoste“ a fost devalorizat. A început să însemne tot mai mult a primi decât a da, a te simţi 
tu cât mai bine decât a dori binele celui iubit. De la o vârstă foarte fragedă copiii ascultă 
muzică pop care exprimă doar ceea ce este dragostea pervertită. Unii experimentează prea 
multă indulgenţă, alţii suferă pentru că sunt neglijaţi. 

Mulţi suferă de prea mult belşug material ca înlocuitor a dragostei părinteşti care se 
dăruie. Acest fel de „dragoste“ fluctuează în funcţie de prosperitatea financiară a părinţilor. 
Dacă stau rău cu finanţele şi este nevoie de o nouă maşină de spălat sau o maşină nouă, 
copilul nu mai poate avea ceva ce în mod normal ar trebui să i se cumpere ca expresie a 
dragostei părinteşti. Ei au nevoie să audă de dragostea lui Dumnezeu care este statornică, 
sigură şi care se dăruie. 
 
Cum explici dragostea lui Dumnezeu 
 
Prin lecţii 

Multe povestiri biblice ne arată dragostea lui Dumnezeu în acţiune, şi atenţia copiilor ar 
trebui focalizată mai mult asupra lucrării lui Dumnezeu decât asupra lucrării unui anumit 
caracter individual. Nu fiţi mulţumiţi să spuneţi doar: „Această povestire ne arată că 
Dumnezeu iubeşte păcătoşii“. Explicaţi ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu cu aspectele 
ei variate, aspecte care sunt evidente în povestire. Nu dorim ca ei să presupună că 
dragostea lui Dumnezeu este similară cu perversiunile dragostei cu care mulţi dintre ei se 
întâlnesc. Următoarele lecţii ar putea fi folosite pentru a explica dragostea lui Dumnezeu, cu 
anumite accente pe diferitele ei aspecte.  

Viaţa lui lacov (Geneza 27-33) Dragostea lui Dumnezeu este neschimbătoare.  
Viaţa lui Iosif (Geneza 37, 39, 47) Dumnezeu îngrijeşte de cei ce sunt ai Lui. 
Ieşirea din Egipt (Exod 12,13) Dragostea lui Dumnezeu este puternică. 
Purtarea de grijă în deşert (Exod 
16,17) 

Dumnezeu este bun. 

Povestirea de Crăciun (Matei 1, 2) Dragostea lui Dumnezeu s-a arătat prin darul Fiului 
Său. 

Fiul risipitor (Luca 15:11-32) Dumnezeu este plin de har. 
Femeia samariteancă (Ioan 4:1-42) Dumnezeu iubeşte pe fiecare om în mod individual. 
Zacheu (Luca 19:1-10) Dumnezeu iubeşte pe cei ce sunt neiubiţi. 
Convertirea lui Saul (Fapte 9) Dumnezeu este plin de îndurare. 
Viziunea lui Petru (Fapte 10) Dumnezeu iubeşte tot felul de oameni. 
Atunci când explici moartea lui Hristos, arată că ea a fost din cauză că „Dumnezeu a iubit 

atât de mult lumea, încât a dat“. Accentuează bogăţia darului şi cât de mult L-a costat pe 
Dumnezeu mântuirea păcătoşilor. 



23 
 

 
Prin versete de memorat şi cântece 

Există multe versete biblice care explică dragostea şi mila lui Dumnezeu. Iată câteva 
versete pe care copiii le pot memora: „Dar Dumnezeu îşi arată dragostea faţă de noi prin 
faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi“ (Romani 5:8). 
Dragostea lui Dumnezeu este explicată clar în Psalmul 103:8-10; Ioan 3:16,17; 1 Ioan 
4:10,19. Când alegeţi cântece referitoare la dragostea lui Dumnezeu, încercaţi mai degrabă 
să le selectaţi pe acelea care explică aspecte ale acestui adevăr măreţ, decât pe acelea care 
sunt doar un răspuns subiectiv la dragostea lui Dumnezeu. Exemplu: „Iubirea Lui e mult prea 
mare“; „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea“. 

 
Prin păstrarea echilibrului 

„Dumnezeu este dragoste“ (1 Ioan 4:8) este cel mai cunoscut verset, şi totuşi este 
definiţia biblică cea mai greşit înţeleasă. „Dumnezeu este dragoste“ nu este întregul adevăr 
despre Dumnezeu. Apostolul Ioan care a scris aceste versete a scris de asemenea: 
„Dumnezeu este lumină“ (1 Ioan 1:5). Aşadar, faptele lui Dumnezeu făcute în dragoste vor fi 
întotdeauna fapte sfinte. Dragostea Lui este o dragoste sfântă. 

Este deosebit de important să înţelegem relaţia dintre sfinţenia lui Dumnezeu şi 
dragostea Lui în planul de mântuire. Sfinţenia lui Dumnezeu implică necesitatea salvării, şi 
descoperă copilului inima sa păcătoasă şi răzvrătită. Dragostea lui Dumnezeu face posibilă 
mântuirea, şi descoperă copilului răspunsul lui Dumnezeu la problema păcatului. 

Sfinţenia lui Dumnezeu este deosebit de importantă în învăţătura Evangheliei, şi de 
aceea, acesta este primul şi principalul atribut al lui Dumnezeu care trebuie prezentat copiilor 
pierduţi. Atunci când un copil îşi vede păcătoşenia în lumina sfinţeniei lui Dumnezeu, şi este 
preocupat şi convins de nevoia lui, atunci este gata să audă despre remediul lui Dumnezeu 
prin crucea şi prin învierea lui Hristos. Acesta este mesajul dragostei lui Dumnezeu – 
răspunsul la nevoia apărută în urma unei frânturi de sfinţenie dumnezeiască. De aceea este 
foarte important să explici sfinţenia lui Dumnezeu şi dragostea lui Dumnezeu păstrând 
echilibrul biblic. 

Pe de altă parte, este posibil să explici dragostea lui Dumnezeu fără sfinţenia Lui. O 
astfel de învăţătură va găsi, foarte adesea, acceptarea chiar şi în inimile neconvertite. Dacă 
Dumnezeu este doar un Dumnezeu al dragostei, El va trece cu vederea multe lucruri, şi nu 
trebuie să ne îngrijorăm prea mult de păcatul nostru. Aceasta poate genera o imagine 
sărăcăcioasă asupra lui Dumnezeu care, de fapt, nu este imaginea biblică. 

Pe de altă parte, nu trebuie să alunecăm în cealaltă extremă şi să omitem sau să 
diminuăm acest minunat adevăr că Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei şi al milei. 
Acest adevăr este predat în mod special atunci când explicăm venirea pe acest pământ, 
moartea şi apoi învierea lui Isus Hristos. Dacă vom explica faptul că Dumnezeu este doar un 
Dumnezeu al sfinţeniei, atunci vom crea o imagine la fel de incorectă asupra lui Dumnezeu. 

Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei şi milei, dar El este de asemenea, un 
Dumnezeu al sfinţeniei şi dreptăţii. A explica un adevăr excluzându-l pe celălalt înseamnă a 
te depărta de mesajul Bibliei. 
 
Prin exemple 

Învăţătorul trebuie să experimenteze dragostea lui Dumnezeu revărsată în inima lui prin 
Duhul Sfânt, iar această dragoste trebuie să strălucească în viaţa lui. Meditaţi asupra 
capitolului 13 din 1 Corinteni, şi rugaţi-L pe Dumnezeu să pună în evidenţă tot mai mult 
această dragoste în viaţa voastră. Viaţa şi mesajul învăţătorului trebuie să spună copiilor: 
„Dumnezeu este dragoste“. 

 
Concluzie 

Trebuie să acordăm o atenţie deosebită învăţăturii pe care o dăm copiilor despre 
caracterul lui Dumnezeu. Odată convinşi că aceasta este parte integrantă în evanghelizarea 
biblică, trebuie să îndrăznim să o includem în evanghelizările noastre. Rugăciunea noastră 
ar trebui să fie ca Dumnezeu să dăruiască copiilor noştri o teamă sfântă pentru El, şi, mai 
presus de orice, o cunoaştere a lui Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos.  
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7. ÎN CADRUL EVANGHELIZĂRII EXPLICĂ PROBLEMA PĂCATULUI  
 

„Ai făcut vreodată ceva rău?“ a întrebat învăţătorul. Unul sau doi copii şi-au plecat 
privirea. Unul se gândea la vaza care căzuse şi s-a spart în timp ce o ajuta pe mama la 
treburile casei. Altul se gândea la ziua când a fost prins luând bani din buzunarul fratelui său. 
O fetiţă mică, cu ochi căprui, mari şi inocenţi, privind ţintă la învăţător a zis: „O, nu! Mămica 
spune că eu sunt o fetiţă bună!“ 

Toţi aceşti copii aveau o înţelegere greşită asupra păcatului. Unul se simţea vinovat 
asupra unui lucru care a fost, de fapt, un accident, altul îşi amintea de faptul că a fost prins, 
iar altul nu avea nicio cunoştinţă despre păcat. 

Dorim ca ei, copiii, să creadă în Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor, dar mai înainte ca ei 
să poată să creadă în El ca Mântuitor, ei trebuie să înţeleagă ce este păcatul din care trebuie 
să fie salvaţi. Deci, învăţătura biblică detaliată asupra problemei păcatului este o parte 
esenţială a mesajului evanghelistic. 
 
Păcatul este împotriva lui Dumnezeu  

Societatea priveşte păcatul ca o încălcare a standardelor de decenţă unanim acceptate, 
ca egoismul sau jignirea altora sau rănirea personală. Copiii sunt modelaţi de aceste valori, 
şi, pe de altă parte, le reflectă. Mulţi copii nu ştiu să întrebe: „Este corect?“ Ei au fost 
condiţionaţi să se întrebe: „Contează?“ sau „Oare voi fi prins?“ Poate au o oarecare teamă 
că este rău să furi, dar nu înţeleg deloc de ce este rău. 

Urmăriţi învăţătorul care vrea să explice ce este păcatul: 
„Când a plecat de acasă, mama i-a spus lui Bogdan să nu cumva să ia vreun biscuite din 

cutia din bufet. Ea ştia că lui Bogdan îi plac foarte mult biscuiţii. Bogdan s-a uitat la ea cu 
ochii larg deschişi, şi i-a spus că nu v-a lua niciunul. După ce mama a plecat, Bogdan a 
început să se gândească cu jind la acei biscuiţi. Apoi s-a hotărât să arunce o privire să vadă 
câţi biscuiţi sunt acolo. Când a deschis capacul cutiei, mirosul biscuiţilor i-a ajuns la nas şi nu 
a mai putut rezista. A luat unul, apoi pe-al doilea şi pe al treilea. Dar a auzit paşi pe alee, aşa 
că s-a grăbit să pună capacul pe cutie şi apoi să pună cutia la loc, în bufet. Mama a intrat în 
casă. Prima ei întrebare a fost: Bogdan, ai luat vreun biscuite? Bogdan a privit-o cu faţa 
inocentă: «Nu, mamă, nu am luat. Mi-ai spus să nu iau, şi te-am ascultat!» 

Ce a făcut Bogdan, copii? Da, a păcătuit. Ce înseamnă aceasta? Cum a păcătuit? Da, a 
fost neascultător de mama lui, a luat ceva care nu îi aparţinea şi a spus o minciună. Este 
greşit să faci asemenea lucruri. Acestea sunt păcate. Tu şi eu am făcut de multe ori 
asemenea lucruri, nu-i aşa? Noi toţi am păcătuit!“ 

Oare este aceasta o ilustraţie adecvată? Desigur că nu. Lucrurile sunt tratate pe un nivel 
orizontal. A fost omis faptul că păcatul este împotriva lui Dumnezeu. În cazul unei asemenea 
ilustraţii este necesar să se arate că atunci când a fost neascultător de mama lui, Bogdan a 
încălcat porunca lui Dumnezeu, care spune: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta“. Atunci 
când a spus o minciună, a fost neascultător de porunca lui Dumnezeu, care spune: „Să nu 
mărturiseşti strâmb“. El a încălcat legea lui Dumnezeu. A încălca legea lui Dumnezeu este 
păcat. 

În învăţătura pe care o dăm nu trebuie să subestimăm gravitatea încălcării legii lui 
Dumnezeu sau să transmitem păreri care sunt departe de ceea ce învaţă Biblia. Citim în 
Biblie despre „fărădelegi“ (Isaia 43:25), care înseamnă răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, 
despre „nelegiuiri“ (Isaia 59:2), care înseamnă depravare, corupţie şi degradare; despre 
„vicleşug“ (Psalmul 32:2), care înseamnă înşelăciune sau ipocrizie. Cuvântul „păcat“ are 
însemnătatea biblică de „eşec în atingerea ţintei“ sau de „eşec în atingerea unui standard“ 
(Romani 3:23). De asemenea înseamnă „eşec în a asculta o autoritate“ (Neemia 9:26), „eşec 
în a ţine drumul cel corect“ (Exodul 32:8). Şi este vorba de ţinta lui Dumnezeu care nu este 
atinsă, standardul lui Dumnezeu care nu este împlinit, autoritatea lui Dumnezeu care nu este 
ascultată şi calea lui Dumnezeu care nu este ţinută corect. 

Acum vedem cât este de important ca şi copiii să cunoască ceva despre Dumnezeu. 
Puteţi puncta faptul că ei nu trebuie să se îngrijoreze dacă nu fac ceea ce doreşte un coleg 
de clasă. Dar dacă ei nu fac ceea ce doreşte directorul şcolii este mult mai greu pentru că 
acesta are o poziţie înaltă, autoritară. Atunci gândiţi-vă cât de grav este să te răzvrăteşti 
împotriva lui Dumnezeu, care este atotputernic, sfânt şi drept. 
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Toate aceste ilustraţii sunt destul de corecte pentru a fi folosite atunci când explicaţi 
copiilor ce este păcatul. Ele ar putea fi chiar vizualizate. Nu le folosiţi pe toate odată, ci pe 
rând. Biblia învaţă că păcatul este, în primul rând, împotriva lui Dumnezeu. Atunci când 
împăratul David a comis adulter, el a păcătuit împotriva lui Bat-Şeba, împotriva lui Urie şi 
împotriva poporului său. Totuşi vedem că el recunoaşte, în pocăinţa lui că a păcătuit în 
primul rând împotriva lui Dumnezeu: 

„Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta“ 
(Psalmul 51:4). 

Păcat înseamnă a te întoarce cu spatele la Dumnezeu. Păcat este când creatura slabă şi 
neputincioasă ridică pumnul cu răzvrătire împotriva Creatorului cel Atotputernic; este atunci 
când te ridici pe tine însuţi mai presus de El. Atunci când refuzi să-I aduci închinarea care I 
se cuvine Lui, punându-te pe tine însuţi în locul Lui. Toţi oamenii, inclusiv copiii, sunt 
vinovaţi, căci omul care nu este născut din nou este ostil lui Dumnezeu. 

 
Păcatul este încălcarea legii 

Una dintre căile cele mai biblice şi mai eficiente de a arăta că păcatul este împotriva lui 
Dumnezeu şi că este foarte grav, este aceea de a explica legea lui Dumnezeu. 

„… Păcatul este încălcarea legii“ (1 Ioan 3:4).  
„… prin lege vine cunoştinţa păcatului“ (Romani 3:20). 
„Ştim însă că tot ce spune legea spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie 

astupată şi toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu“ (Romani 3:19). 
„Păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege“ (Romani 7:7). 
În Iacov 1:22-25, legea este comparată cu o oglindă. Oglinda nu-ţi poate spăla faţa, 

dar îţi poate arăta unde trebuie spălată. În acelaşi fel, nu putem fi salvaţi sau curăţiţi 
împlinind poruncile lui Dumnezeu, dar putem prin ele să vedem unde greşim şi unde ne 
împotrivim voii lui Dumnezeu în viaţa noastră. 

Într-o lucrare regulată cu copiii este bine ca la un anumit stadiu, copiii să memoreze cele 
zece porunci. 

Când explicăm anumite păcate, ar trebui să le arătăm copiilor şi de ce este greşit ceea 
ce fac. Nu ar trebui să fim mulţumiţi doar să le spunem: „Ştii că Biblia spune că atunci când 
înşeli sau spui o minciună despre cineva tu păcătuieşti?“ Ci mai degrabă ar trebui să le 
spunem ceva de genul: „Îţi aminteşti de ziua în care ai copiat răspunsul de la altcineva? N-ai 
fost prins şi aceasta te-a ajutat să treci examenul. Dar ascultă una din poruncile lui 
Dumnezeu: «Să nu furi». Tu ai furat răspunsul, nu-i aşa? Tu nu L-ai ascultat pe Dumnezeu.“ 
Atunci când vorbeşti despre anumite păcate, leagă-le întotdeauna de legea lui Dumnezeu, 
pentru a arăta de ce sunt păcate.  

Evitaţi să vă referiţi mereu la aceeaşi poruncă. Porunca a cincea şi a opta sunt uşor de 
folosit, dar acestea nu sunt singurele porunci pe care copiii le calcă. Ţineţi cont de acest 
aspect al învăţăturii pe care o daţi. 

„Dumnezeu ne porunceşte să-L iubim cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru, cu tot 
cugetul nostru şi cu toată puterea noastră – aceasta înseamnă cu toată fiinţa noastră. Dar 
gândeşte-te la zilele trecute, când te-ai gândit doar la bicicleta ta, la jucăriile tale, la 
programul de la televizor şi la prietenii tăi. Nu te-ai gândit deloc la Dumnezeu. De multe, 
multe ori tu nu ai ascultat această poruncă a lui Dumnezeu“. 

Sau „Băiatul de vizavi are o bicicletă nouă, extraordinară. În dimineaţa aceasta a trecut 
pe lângă tine în mare viteză, în timp ce tu pedalai bicicleta ta ruginită. Îţi place de băiatul 
acesta? Nu! Adânc, în lăuntrul tău, ai vrea să ai şi tu o bicicletă ca a lui, şi nu-ţi place de el 
pentru că el deja o are. Biblia numeşte lucrul acesta «a pofti» şi legea lui Dumnezeu spune: 
«Să nu pofteşti».“ 

În Predica de pe Munte, Domnul Isus a arătat clar că legea nu are un caracter spiritual. 
Legea lui Dumnezeu poate fi încălcată prin gândurile noastre, de exemplu: a te mânia, a 
avea gânduri urâcioase înseamnă a încălca porunca a şasea (Matei 5:22). Referiţi-vă la 
gândurile păcătoase pe care le au copiii şi arătaţi-le că acestea sunt o răzvrătire la adresa lui 
Dumnezeu. 

Puteţi arăta ce înseamnă păcatul atunci când predaţi despre viaţa desăvârşită a 
Domnului Isus. Explicaţi că El întotdeauna a respectat legea lui Dumnezeu. Şi atunci când 
copiii vor privi la El, vor putea vedea şi înţelege care este standardul cerut de Dumnezeu. 
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Puteţi spune: „Dacă doreşti să trăieşti o viaţă plăcută lui Dumnezeu, trebuie să fii la fel de 
bun cum a fost Domnul Isus, dar nu eşti, nu-i aşa?“ 

Vrem ca ei, copiii, să fie convinşi de păcat, de aceea trebuie să apelăm la conştiinţa lor 
învăţându-i legea lui Dumnezeu şi rugându-vă ca Duhul Sfânt să folosească acest „ac 
ascuţit“ pentru a-i convinge cu adevărat. 

Legea ne ajută de asemenea, să explicăm crucea lui Hristos: încălcarea legii lui 
Dumnezeu cere pedeapsa cu moartea. Acolo, pe cruce, Domnul Isus a plătit pedeapsa 
murind în locul nostru, pentru că noi am încălcat legea. 

Învăţătura legii le arată, de asemenea, ce fel de viaţă trebuie să trăiască, dacă ei cred în 
Mântuitorul: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele“. 

Cu siguranţă aceasta trebuie inclusă în cadrul evanghelizării. Învăţarea legii nu se 
termină aici, ci este esenţială pentru pregătirea Veştii Bune. 

„… legea ne-a fost un îndrumător (pedagog) spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi 
prin credinţă“ (Galateni 3:24). 

 
Păcatul trebuie pedepsit 

Învăţătura sănătoasă a Scripturii spune că păcatul are ca urmare pedeapsa şi 
despărţirea de Dumnezeu. 

„… sufletul care păcătuieşte, acela va muri“ (Ezechiel 18:4).  
„… plata păcatului este moartea“ (Romani 6:23). 
Domnul Isus Hristos a dat mai multă învăţătură despre iad decât despre cer. Judecata 

divină asupra păcatului este o realitate evidentă pretutindeni în Scriptură. De aceea noi nu 
putem face această omisiune, fără a deteriora şi distorsiona mesajul mântuirii până acolo 
încât să devină o „altă evanghelie“. 

De aceea trebuie să fim înţelepţi în felul în care explicăm acest adevăr măreţ. Cu multă 
credincioşie şi blândeţe, trebuie să avertizăm copiii de existenţa acestei pedepse prin 
despărţire veşnică. Dar trebuie să evităm descrierile plastice ale chinului veşnic care ar 
putea trezi în copil o teamă pur omenească. Aceasta l-ar putea conduce la o mărturisire de 
credinţă pur omenească, dar falsă: 

Explicaţi ce este „moartea“. Poate puteţi să le daţi următoarea explicaţie: „Atunci când o 
persoană moare ea este despărţită de toţi aceia pe care îi cunoaşte. Nu-i mai putem vorbi, 
nu ne mai poate vorbi şi nu ne mai putem veseli împreună. Când Dumnezeu ne spune că 
păcatul aduce moarte, vrea să spună că păcatul ne desparte de El. Nu înseamnă doar a 
muri şi a fi îngropat în pământ. El vrea să spună că păcatul afectează sufletul tău – fiinţa ta – 
şi aduce cu sine despărţirea de El. Şi dacă nu eşti eliberat de păcatul tău, atunci vei fi 
despărţit de Dumnezeu pentru totdeauna“. 

Vă amintiţi de acele două cuvinte pe care le-am folosit anterior – credincioşie şi blândeţe: 
explicaţi copiilor consecinţele păcatului, dar mai degrabă să-i avertizaţi decât să-i 
înspăimântaţi. 

 
Păcatul este universal 

„Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu“ (Romani 3:23). 
„De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat 

moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit“ 
(Romani 5:12). 

„Nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar“ (Romani 3:10). 
Păcatul este absolut universal, cuprinzând orice naţiune, orice grupă de vârstă şi orice 

cultură. Deoarece Adam a păcătuit este natural şi inevitabil pentru orice om să păcătuiască. 
„Nu este nici un om care să nu păcătuiască“ (1 Împăraţi 8:46). Adam a păcătuit, şi toţi 
urmaşii lui au călcat pe urmele lui. Poţi să le arăţi copiilor că dacă închei greşit primul 
nasture de la haină, toţi nasturii vor fi încheiaţi greşit. Aşa a fost şi cu Adam: el a păcătuit, şi, 
prin urmare, noi toţi păcătuim.  

Copiii au nevoie să fie învăţaţi că şi ei sunt incluşi în universalitatea păcatului. Uneori 
păcatele lor sunt privite ca fiind neimportante sau ca o sursă de amuzament. Da, ei sunt 
„neastâmpăraţi“, gândesc unii oameni, dar nu păcătoşi. În mod inconştient copiii pot adopta 
acest punct de vedere fals, şi au nevoie să fie corectaţi. 

„Fiecare om încalcă poruncile lui Dumnezeu. Tu poate spui minciuni sau iei ceva care nu 
îţi aparţine. Dar Dumnezeu ţi-a spus: «Să nu mărturiseşti strâmb» şi «Să nu furi». Şi eu am 
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spus altora vorbe jignitoare sau am fost gelos pe cineva care avea ceva ce eu nu aveam, 
deşi ştiam că Dumnezeu spune: «Iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuţi». Toţi am 
păcătuit. Eu am făcut şi am spus şi am gândit multe lucruri rele, la fel ca şi tine. De aceea noi 
toţi avem nevoie de Domnul Isus Hristos“. 

 
Suntem păcătoşi prin natura noastră 

„Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea, cine poate să o cunoască?“ 
(Ieremia 17:9). 

Deşi păcatul este un fapt, el nu se rezumă numai la atât. El este în natura noastră, şi 
aceasta este rădăcina care dă naştere acestui fapt. Copilul păcătuieşte pentru că el este un 
păcătos. El este născut cu această dorinţă de a face rău. Noi suntem prin firea noastră copii 
ai mâniei (Efeseni 2:3). Este important ca ei să înţeleagă acest adevăr. Aţi putea da 
următoarea explicaţie: 

„Când erai mic poate ai încercat să te urci pe un scaun înalt. Dar mama îţi spunea «Nu», 
şi te aşeza jos. Dar îndată ce îşi întorcea capul, te urcai din nou. Nu erai decât un copil 
micuţ, şi totuşi ştiai să fii neascultător. Nimeni nu te-a învăţat să fii neascultător, ci te-ai 
născut cu dorinţa de a merge pe calea ta, şi nu pe calea lui Dumnezeu“. 

Sau: „Ieri, tu şi prietenul tău aţi întârziat la şcoală. Învăţătorul a întrebat: «De ce aţi 
întârziat?» Imediat ai spus: «Nu am auzit ceasul!» Era o minciună, căci tu ai auzit ceasul. 
Cum de ai minţit atât de uşor pentru a ieşi din încurcătură? Cum de ţi se pare atât de uşor să 
te pui pe tine însuţi pe primul loc, înaintea altora, când calea lui Dumnezeu este să spui 
adevărul şi să-i pui pe alţii înaintea ta? Motivul este că te-ai născut cu dorinţa de a merge pe 
calea ta, nu pe a lui Dumnezeu. Te-ai născut păcătos“. 

Dacă îi învăţăm şi le explicăm doar anumite păcate, şi nu le explicăm de ce păcătuim, 
putem să le creăm copiilor impresia că dacă pun aceste lucruri în ordine, totul va fi bine. 

Păcatul a infectat fiecare parte a firii fiinţei omeneşti. „Având mintea întunecată, fiind 
străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se află în urma împietririi inimii lor. 
Ei şi-au pierdut orice pic de simţire, s-au dedat la desfrânare şi săvârşesc cu lăcomie orice 
fel de necurăţie“ (Efes. 4:18-19). 

„Adevărat, adevărat vă spun, le-a spus Isus, că oricine trăieşte în păcat este rob al 
păcatului“ (Ioan 8:34). 

Acest adevăr poate fi explicat în felul următor pentru a-i ajuta pe copiii mai mari să 
înţeleagă mai bine: Luaţi un pahar cu apă, care-l reprezintă pe Adam aşa cum era el când l-a 
creat Dumnezeu. Luaţi un alt pahar cu „otravă ucigătoare“ (puteţi folosi cerneală neagră) 
care îl reprezintă pe Satan. El este „atât de rău pe cât poate să fie răul de rău“. Picuraţi un 
pic din cerneală în paharul cu apă curată – acesta îl reprezintă acum pe Adam atunci când a 
păcătuit şi pe fiecare dintre noi ca indivizi. „Otrava“ nu s-a localizat doar deasupra, ci s-a 
răspândit pretutindeni în apă. Tot aşa păcatul ne-a afectat fiecare parte din fiinţa noastră – 
minte, inimă, voinţă. Din cauza păcatului nu putem înţelege Cuvântul lui Dumnezeu, nu-L 
iubim pe Dumnezeu şi dorinţele noastre sunt mai degrabă răzvrătite împotriva lui Dumnezeu 
decât supuse Lui. 

Dacă le explicăm aceasta copiilor, este mai puţin probabil ca ei să creadă că pot să facă 
ceva pentru a se salva pe ei înşişi. Mulţi copii au fost crescuţi având un bagaj de cunoştinţe 
religioase, care îi face să creadă că dacă sunt buni, dacă spun rugăciuni sau fac alte fapte 
religioase, ei vor fi îndreptăţiţi înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă se vor vedea aşa cum sunt 
într-adevăr, atunci vor realiza că păcatul este o problemă pe care numai Dumnezeu o poate 
rezolva. 
 
Suntem păcătoşi prin faptele noastre 

Păcatul este un fapt care reprezintă atât consecinţa, cât şi dovada unei firi păcătoase. 
Explicaţi lucrul acesta copiilor şi vorbiţi-le despre anumite păcate. Decât să spuneţi: Noi toţi 
suntem neascultători de părinţi“, mai bine folosiţi exemplul: 

„Într-o seară te uitai la televizor. Mama ta a venit şi a zis: «Acum stinge televizorul şi 
mergi la culcare.» Ai făcut lucrul acesta? Nu – ai pretins că nu ai auzit bine. Nu ai ascultat de 
Dumnezeu, căci El spune: «Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta».“ 

Poate nu ştiţi cu exactitate păcatele pe care le comite fiecare copil în parte – dar nu 
este greu de ghicit! Puneţi-vă puţin memoria în mişcare şi vă veţi aminti! Folosiţi cuvântul „tu“ 
în exemplele voastre. Aceasta va face ca explicaţia voastră să fie mult mai personală. 
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Încercaţi să folosiţi diferite tipuri de exemple – gânduri păcătoase, vorbe şi fapte păcătoase, 
a nu face „ceea ce este bine“; a face „ceea ce este rău“. Atunci când vorbiţi despre anumite 
păcate, nu le zugrăviţi într-un mod hazliu, căci ele nu sunt aşa.  

Este interesant faptul că Domnul Isus a scos în evidenţă anumite păcate atunci când a 
vorbit cu diferiţi oameni. El a arătat tânărului bogat că iubeşte bogăţia şi a obligat-o pe 
femeia din Samaria să se gândească în mod serios la viaţa ei păcătoasă. El a enunţat 
anumite păcate care ies din inima omului: 

„Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile 
mincinoase, hulele“ (Matei 15:19). 

Atunci când mergem la doctor cu o durere, doctorul încearcă să pună degetul pe punctul 
dureros. De ce? Pentru a putea prescrie remediul. Prin puterea Duhului Sfânt, învăţătorul 
scoate în evidenţă anumite păcate din viaţa copilului, astfel ca să poată fi aplicat ca remediu, 
preţiosul sânge al Domnului Isus. În felul acesta, nu împingeţi copilul în disperare, ci îl ajutaţi 
să găsească iertarea şi eliberarea prin Hristos. Nu lăsaţi copiii sub vinovăţia păcatului lor; ci 
arătaţi spre „Mielul lui Dumnezeu“ care ridică păcatul lumii. 

Următoarele lecţii pot fi folosite ca exemplu, pentru a explica diferite aspecte ale 
păcatului: 

 
Păcatul este împotriva lui Dumnezeu Neascultarea lui Adam şi Eva (Geneza 3) 
Păcatul este încălcarea legii Viţelul de aur (Exodul 32) 
Păcatul este universal Turnul Babel (Geneza 11:1-9) 
Păcatul trebuie pedepsit Potopul (Geneza 6,7) 
Suntem păcătoşi prin firea noastră Viaţa lui Cain (Geneza 4) 
Suntem păcătoşi prin faptele noastre Acan (Iosua 7) 

 
Este responsabilitatea evanghelistului să-i înveţe pe copii despre păcat. Dar până când 

Duhul Sfânt nu lucrează şi nu foloseşte El Cuvântul pe care-l explicăm, copiii nu vor înţelege 
cu adevărat seriozitatea păcatului lor. De aceea trebuie să ne rugăm în permanenţă ca 
Dumnezeu să-i convingă de păcatul lor. 
 
 

 
8. ÎNVAŢĂ-I DESPRE DOMNUL ISUS HRISTOS 
 

Creştinismul nu este doar o altă religie, un cod de conduită sau un alt stil de viaţă. 
Creştinismul este Hristos. Evanghelia este un mesaj despre o persoană – Domnul Isus 
Hristos. El este acela care salvează băieţi şi fete, bărbaţi şi femei. A fi salvat înseamnă a 
avea o relaţie vie, personală cu El. 

„Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi 
pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu“ (Ioan 17:3). 

„Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra 
voastră şi învăţaţi de la Mine“ (Matei 11:28,29). 

Creştinul este acela care L-a cunoscut, Îl iubeşte şi Îl ascultă pe Domnul Isus Hristos şi 
care are legătură profundă cu El. În afara Domnului Isus Hristos nu este nici o Evanghelie. 
Deci evanghelizarea noastră trebuie să fie întotdeauna concentrată asupra lui Hristos. El 
este tema principală a Scripturilor, şi lucrul acesta trebuie să se reflecte asupra lucrării 
noastre cu copiii. Ei nu ar trebui să ne audă doar învăţându-i adesea despre El, ci ar trebui 
să simtă că le vorbim despre Acela pe care Îl cunoaştem şi Îl iubim. Pavel şi ceilalţi apostoli 
şi toţi marii evanghelişti de-a lungul istoriei bisericii au explicat adesea diferite adevăruri, dar 
propovăduirea lui Hristos a rămas întotdeauna scopul lor principal. 

Aceasta nu înseamnă însă că vom lăsa deoparte diferite aspecte doctrinare pe care deja 
le-am discutat. Toate acestea ne ajută să pregătim calea pentru Vestea Bună. Pavel ştia că 
a fost chemat să-L propovăduiască pe Isus Hristos printre neamuri (Galateni 1:16). Cu toate 
acestea, el şi-a dat seama că pentru a-şi împlini chemarea trebuie să-i înveţe, de asemenea, 
şi despre Dumnezeu şi despre răzvrătirea omului. 
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Evangheliştii Noului Testament L-au propovăduit pe Hristos 
Aceasta a fost caracteristica principală a evanghelismului apostolic. Toate 

predicile lor conduceau la Isus Hristos. În timp ce abordarea lor era diferită, în funcţie de 
oamenii care îi ascultau, totuşi ei ajungeau întotdeauna la marile adevăruri cu privire la Isus 
Hristos. 

Aceşti oameni Îl cunoşteau pe Hristos ca Domn şi Mântuitor; ei au fost martori oculari ai 
măreţiei Lui, iar dorinţa lor arzătoare a fost ca şi alţii să-L cunoască pe El. 

Când persecuţia a împrăştiat creştinii din Ierusalim, ei nu au încetat să predice 
Evanghelia. „Filip s-a coborât în cetatea Samariei, şi le-a propovăduit pe Hristos“ (Fapte 
8:5). În Fapte, capitolul 10, îl găsim pe Petru predicându-i lui Corneliu şi casei sale. Mesajul 
său este despre Hristos „Domnul tuturor“. 

„Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din 
loc în loc, făcea bine şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul căci Dumnezeu era cu 
El. Noi suntem martori a tot ceea ce a făcut El în ţara iudeilor şi în Ierusalim. Ei L-au omorât 
atârnându-L pe lemn. Dar Dumnezeu L-a înviat a treia zi, şi a îngăduit să Se arate. Isus ne-a 
poruncit să propovăduim norodului şi să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, 
Judecătorul celor vii şi al celor morţi“ (Fapte 10:38-40, 42). 

În Sinagoga din Tesalonic, Pavel explica Scripturile, „dovedind şi lămurind că Hristosul 
trebuie să pătimească şi să învieze din morţi, şi acest Isus, pe care vi-L vestesc eu, este 
Hristosul“ (Fapte 17:3). 

Oricare ar fi fost cunoştinţele ascultătorilor, Pavel îl propovăduia pe Hristos: „Iudeii, într-
adevăr cer minuni, şi grecii caută înţelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit“ 
(1 Corinteni 1: 22, 23). 

Mesajul apostolilor contrasta puternic cu legalismul mort al iudeilor, cu filozofia fără de 
sfârşit a grecilor, cu mulţimea de religii care exista printre neamuri. Lumea de azi este plină 
cu fel şi fel de idei, religii şi valori. Copiii noştri au nevoie de aceia care îi vor învăţa minunata 
Evanghelie a Domnului Isus Hristos şi nu doar o altă religie. 

 
Explică Persoana lui Hristos 

Domnul Isus Hristos însuşi este Acela care salvează. Mântuirea implică cunoaşterea Lui 
într-un mod foarte personal. Este imposibil să-L desparţi pe Hristos de adevărurile pe care 
Scriptura ni le descoperă cu privire la El. Nu există alt Hristos decât Acela descoperit prin 
adevărurile şi învăţăturile doctrinare ale Bibliei. Deci trebuie să acordăm acestora o atenţie 
deosebită, să le învăţăm şi să le facem o parte vitală în procesul de evanghelizare. 

Hristosul despre care vorbim, trebuie să fie Hristosul din Scripturi.  
 

Isus Hristos este Dumnezeu Fiul 
Copiii care au auzit de Isus Hristos adesea gândesc despre El că a fost „un om bun care 

a trăit cu mult timp în urmă“. Pentru alţii, El este doar unul dintre acei oameni buni. Dacă 
acesta este tot ceea ce a fost El, nu ar fi putut fi Mântuitorul nostru. Biblia învaţă în mod clar 
despre dumnezeirea Lui. Aceasta era realitatea pe care trebuia să o înţeleagă Saul din Tars 
atunci când s-a întâlnit pe drumul Damascului cu Hristos cel înviat. 

„Şi îndată a început să propovăduiască prin Sinagogi că Isus Hristos este Fiul lui 
Dumnezeu.“ (Fapte 9:20) 

Ioan a scris: „Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el“ 
(1 Ioan 4:15). 

Acest titlu „Fiul lui Dumnezeu“, folosit atât de des de apostoli, a fost utilizat în mod 
evident pentru a explica divinitatea lui Isus Hristos. Dar deoarece astăzi avem atât de mulţi 
oameni şi atât de multe culte care învaţă că Isus a fost Fiul lui Dumnezeu, dar nu a fost cu 
adevărat Dumnezeu, este bine şi înţelept ca noi să folosim în învăţătura pe care o dăm şi să 
explicăm cele două noţiuni: „Dumnezeu Fiul“ şi „Singurul Fiu al lui Dumnezeu“. El este atât 
Dumnezeu Fiul, cât şi Fiul lui Dumnezeu. 

Ce cuprinde un nume? Numele Fiului lui Dumnezeu este foarte semnificativ. După 
înviere, apostolii L-au numit „Domnul“. „Isus“ a fost numele Său pământesc şi nu a mai fost 
folosit aşa după învierea Sa, ci mai degrabă a fost numit „Domnul Isus Hristos“ sau „Domnul 
şi Mântuitorul nostru Isus Hristos“. Noi am face bine dacă am folosi acest model şi am 
accentua dumnezeirea Lui chiar şi în Numele prin care Îl chemăm. 
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Copiii trebuie să ştie cine este Acela în care îi invităm să creadă. Cât de adesea li se 
spune copiilor povestirea de Crăciun într-un mod sentimental. Faptul că acel copil din iesle 
era Dumnezeu, este adesea neglijat faţă de strălucirea şi ornamentele inutile specifice 
Crăciunului. Evitaţi această greşeală şi explicaţi cu multă atenţie faptul că naşterea acestui 
copil a fost diferită: „Tu şi eu am avut o mamă şi un tată pe acest pământ, dar Domnul Isus a 
avut numai o mamă pe acest pământ. Dumnezeu a fost Tatăl Său. El a fost întotdeauna şi 
va fi întotdeauna Dumnezeu, dar Dumnezeu a făcut o minune astfel încât Copilul care i s-a 
născut Mariei era Dumnezeu şi om.“ 

Adesea pierdem această ocazie de aur, care ni se dă cu ocazia Crăciunului, de a explica 
faptul că Isus Hristos este Fiul cel veşnic al lui Dumnezeu … „Înainte de a deveni un 
bebeluş, Fiul lui Dumnezeu a trăit întotdeauna în cer cu Dumnezeu – Tatăl Său. Chiar la 
începutul lumii a fost acolo, căci viaţa Lui nu are început.“ Vrem ca toţi copiii să înţeleagă că 
acel Copil din leagăn era Creatorul universului.  

Multe povestiri din Noul Testament pot fi înţelese doar dacă au la bază acest adevăr 
măreţ. El a vindecat bolnavi, a înviat morţi, a potolit furtuna, a hrănit 5.000 de oameni, a 
cunoscut gândurile duşmanilor Săi, a acceptat ca alţii să I se închine, a iertat păcatele, a dat 
viaţă veşnică. De ce? Pentru că El este Dumnezeu – Dumnezeu Fiul! Uneori copiii sunt mult 
mai familiari cu detaliile acestor povestiri decât cu adevărul central măreţ care ne spune cine 
este Hristos. Acest lucru trebuie să avem curajul să-l îndreptăm. Unii vor auzi aceste minuni 
„descifrate“, de aceea trebuie să punem temelii care nu pot fi subminate. Este chiar mai 
important ca ei să înţeleagă că Acela care a murit pe cruce a fost Fiul lui Dumnezeu, căci 
numai El ar fi putut purta păcatul lumii. 

 
Isus Hristos este om 

În era Super-omului, a Omului Păianjen, este deosebit de important ca copiii să înţeleagă 
că Isus Hristos nu este o ficţiune ca aceştia. Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om. Acest lucru 
este un fapt. Învăţătura clară a Noului Testament este aceea că El este omul desăvârşit, fără 
păcat. 

„Cuvântul s-a făcut trup“ (Ioan 1:14). Acest adevăr a fost socotit esenţial pentru credinţa 
creştinului. 

„Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh care mărturiseşte că Isus 
Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu; şi orice duh care nu mărturiseşte pe Isus, nu 
este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în 
lume acum“ (1 Ioan 4:2). 

În timp ce îi învăţăm despre naşterea lui Hristos, este important ca ei să înţeleagă că El a 
fost un bebeluş real, care avea nevoie să fie hrănit, să I se poarte de grijă, exact ca oricărui 
altui bebeluş. Explicaţi-le că şi El a fost odată la vârsta lor – 6, 7, 8 ani sau o altă vârstă. 
Lecţiile în care Hristos este obosit, flămând, însetat, întristat, pot fi folosite ca posibilităţi de a 
explica umanitatea Sa. 

Dar Omul care se plimba pe ţărmul Galileii a fost unic. El a fost un om fără păcat. 
Duşmanii, prietenii şi ucenicii Lui nu I-au găsit nicio vină. El nu a cunoscut păcatul (2 
Corinteni 5:21). El a trăit o viaţă de ascultare deplină faţă de legea lui Dumnezeu, rezistând 
tuturor ispitelor. Aceasta este o parte esenţială a mesajului evanghelic, căci numai ca Om 
perfect ar fi putut El să fie jertfă pentru noi. Omul a păcătuit, şi numai un om ar fi putut muri 
pentru oameni. El este Dumnezeu, de aceea El a putut muri nu doar pentru un om, ci pentru 
mulţi. El, Dumnezeul-om, a putut fi pentru totdeauna jertfa desăvârşită pentru păcat. El este 
încă Om – Omul de la dreapta lui Dumnezeu. El este Acela care poate înţelege pe deplin 
problemele, simţămintele şi ispitele copiilor şi adulţilor. 

 
Isus Hristos este Dumnezeu şi Om – Mijlocitorul nostru 

Învaţă-i despre Isus Hristos, Dumnezeul-om, dar fiţi atenţi să le explicaţi că El este o 
Singură persoană – nu două! Copiii vor accepta lucrul acesta. Poţi să o spui în felul acesta: 
„El este cu adevărat om şi în acelaşi timp şi Dumnezeu. Biblia nu explică lucrul acesta, 
pentru că este prea greu pentru noi ca să înţelegem. Dar ne spune că este adevărat“. 

Numai Isus Hristos, Dumnezeul-om, ar fi putut împlini ceea ce El a împlinit când a fost 
pe acest pământ. Numai prin ceea ce este El şi prin ceea ce a făcut El, am putut fi noi 
salvaţi. Persoana şi lucrarea Sa ar trebui să fie strâns legate în învăţătura şi propovăduirea 
noastră. Vom discuta despre lucrarea Lui în capitolul următor. 
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9. ÎNVAŢĂ-I DESPRE LUCRAREA SA 
 

„El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie 
deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-
se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut 
ascultător până la moarte şi încă moarte de cruce. De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus 
de mult ş-i I-a dat Numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în Numele lui Isus 
să se plece orice genunchi, al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă 
să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul (Filipeni 2:6-
11). 

Acesta este un sumar magnific al lucrării lui Hristos, care este o parte esenţială a 
mesajului evanghelic. 

Învăţătura privitoare la lucrarea Lui trebuie să cuprindă întruparea lui Hristos, viaţa Sa 
fără păcat, ascultarea Sa desăvârşită de Tatăl, biruinţa Sa asupra păcatului şi asupra lui 
Satana, minunile Sale, învăţătura Sa, moartea Sa, învierea Sa, înălţarea Sa, glorificarea Sa, 
lucrarea Sa de mijlocire şi cea de-a doua venire a Sa. Toate au o explicaţie cu caracter 
evanghelic, dar sunt patru aspecte ale lucrării lui Hristos pe care trebuie să le accentuezi în 
mod deosebit. 

 
Viaţa Sa fără păcat  

Este important să explici acest adevăr, pentru că doar un om fără păcat putea muri 
pentru păcat. În Sfintele Scripturi întâlnim un singur Om „care nu a cunoscut nici un păcat“ (2 
Corinteni 5:21). Nu te mulţumi să aminteşti ocazional de „Fiul desăvârşit al lui Dumnezeu“. 
Explică amănunţit perfecţiunea Sa. Poţi să o faci în felul următor: 

„Domnul Isus a fost un băiat, ca şi tine. Sunt sigur că S-a jucat împreună cu prietenii Lui 
din Nazaret. Ce se întâmplă atunci când îţi dai seama că echipa ta pierde? Încerci să înşeli 
sau îţi pierzi calmul sau eşti mânios pe aceia din echipa ta care nu joacă la fel de bine ca 
tine? Dar Domnul Isus nu a înşelat niciodată, nu şi-a pierdut calmul niciodată, nu a avut 
gânduri urâte pentru cei din jurul lui. El niciodată nu a făcut ceva rău.“ 

În felul acesta îi familiarizezi pe copii cu perfecţiunea din viaţa lui Hristos, şi, în acelaşi 
timp, le arăţi cât de departe sunt ei de standardul lui Dumnezeu. Arată-le ascultarea perfectă 
faţă de Tatăl, de care a dat dovadă Hristos în faţa aprigei ispite din pustie (Luca 4:1-13). 

În Vechiul Testament, Dumnezeu a poruncit poporului Său ca animalele oferite ca jertfă 
pentru păcat să fie desăvârşite. De exemplu, în Leviticul 4:3 „… să aducă Domnului un viţel 
fără cusur, ca jertfă de ispăşire pentru păcatul pe care  l-a făcut“. Aceste jertfe erau prototipul 
jertfei lui Hristos – Acela care a fost fără pată şi fără prihană. Acest lucru poate fi explicat 
copiilor de-a lungul câtorva povestiri din Vechiul Testament, de exemplu Mielul Pascal 
(Exodul 12), şi lecţiile privitoare la Cortul întâlnirii (Exodul 26-40). Asiguraţi-vă că copiii au 
înţeles că Domnul Isus Hristos este Singurul fără păcat şi că, datorită faptului că a fost fără 
păcat, El a putut muri pentru păcatul altora. 
 
 
 
Moartea Sa 
 
Moartea lui Hristos este tema centrală a întregii Biblii 

Vechiul Testament a prevestit-o, şi jertfele au prefigurat-o. În Noul Testament avem 
detalii istorice cu privire la moartea Sa, iar epistolele privesc înapoi spre ea. În Noul 
Ierusalim, aşa cum e văzut în cartea Apocalipsa, subiectul cântecelor noastre, Acela căruia 
ne vom închina, va fi Mielul care a fost junghiat. 

 
Hristos a învăţat despre moartea Sa 

Privitor la lucrarea Sa pământească, putem vedea că Hristos a ştiut cu claritate că urma 
să moară la un timp rânduit de Dumnezeu. El i-a învăţat pe ucenicii Săi despre aceasta, dar 
lor le era greu să înţeleagă aceste lucruri. Dar El nu îi învăţa doar faptul că El va muri, ci şi 
însemnătatea morţii Sale. „Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să 
slujească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi“ (Matei 20:28). 
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Apostolii au propovăduit moartea lui Hristos 
Moartea lui Hristos a fost propovăduită în toate predicile evanghelistice pe care le găsim 

în cartea Faptele apostolilor. Petru a spus iudeilor că ei „L-au omorât pe Domnul vieţii“ 
(Fapte 3:15). „Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor 
proorocilor Lui, că Hristosul Său va pătimi“ (Fapte 3:18). 

 
Însemnătatea morţii lui Hristos 

Trebuie să acordăm o atenţie deosebită semnificaţiei morţii lui Hristos. De ce a murit El? 
Trebuie să înţelegem răspunsul la această întrebare dacă dorim să evanghelizăm copiii. 

În Biblie găsim câteva „imagini“ sau „idei“ folosite pentru a explica ceea ce s-a întâmplat 
la Calvar. Un subiect care străbate întreg Cuvântul lui Dumnezeu este acela al jertfei, care 
înlătură mânia lui Dumnezeu printr-un sacrificiu. Pentru aceia care au crezut în Domnul Isus 
Hristos, mânia lui Dumnezeu s-a potolit prin moartea Fiului Său. 

„Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în 
Hristos Isus: pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie … o jertfă de ispăşire“ (Romani 
3:24, 25). 

Dacă le explicăm copiilor cu atenţie cum este Dumnezeu, atunci ei vor înţelege reacţia lui 
Dumnezeu faţă de păcat şi nevoia jertfei de ispăşire. Pentru a fi o jertfă de ispăşire, Hristos a 
trebuit să fie un sacrificiu şi un locţiitor. Aceste două motive trebuiesc explicate copiilor cu 
atenţie. Atunci când predai povestiri din Vechiul Testament, în care este vorba despre 
jertfele pentru păcat, le poţi arăta că acestea sunt imagini ale jertfei lui Hristos. Arată-le că 
Dumnezeu a spus că este nevoie de vărsare de sânge pentru ca păcatul să poată fi iertat. 
De asemenea, se jertfeau animale, dar acestea arătau în timp spre moartea lui Hristos. Este 
important ca copiii să aibă cunoştinţe din Vechiul Testament, pentru a înţelege felul în care 
moartea lui Hristos este jertfă pentru păcat pentru totdeauna. 

Biblia ne spune că Hristos a murit în locul nostru. Noi meritam să fim pedepsiţi pentru 
păcatele noastre prin despărţirea de Dumnezeu pentru totdeauna. Hristos a luat această 
pedeapsă în locul nostru. 

„Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei 
nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu“ (1 Petru 3:18). 

Pentru a explica cuvântul „locţiitor“ puteţi folosi povestea unui băiat de şcoală care a 
primit pedeapsa pe care ar fi meritat-o altcineva. Apoi arată cum Hristos a fost pedepsit în 
locul nostru. 

Moartea lui Hristos, pe cruce, a fost de asemenea, preţul de răscumpărare. El a venit, 
„ca să-şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi“ (Marcu 10:45). Acesta era preţul pentru a 
elibera pe altcineva. Copiii au auzit povestiri despre oameni care au fost răpiţi, şi despre 
preţul de răscumpărare care a trebuit plătit. Le puteţi povesti despre sclavia din vremurile 
străvechi, şi despre „preţul de răscumpărare“ care era plătit pentru a elibera un sclav. 

O altă imagine este aceea a împăcării. Hristos a făcut „pace prin Sângele crucii Sale“ 
(Coloseni 1:20). Contextul este acela al celor două părţi în conflict, creatura răzvrătită 
împotriva Creatorului ei. Moartea lui Hristos are de-a face cu cauza acestui „război“: păcatul. 
În Hristos, Dumnezeu şi omul sunt împăcaţi sau aduşi laolaltă. 

Desigur, ar fi neînţelept să derutăm copiii folosind toate aceste imagini în acelaşi timp sau 
una după alta. Dar ele pot fi explicate de-a lungul unei perioade de timp. Nu fi mulţumit doar 
să spui: „Isus Hristos a murit pentru tine“, „Domnul Isus a murit pentru a ne salva pe noi“, 
„Hristos Şi-a vărsat sângele“. Mergi în profunzime şi explică într-adevăr aceste adevăruri. Cu 
siguranţă, subiectul cel mai măreţ din Sfintele Scripturi merită să fie explicat cu atenţie pe 
deplin, de-a lungul evanghelizărilor noastre. Câteva povestiri din Vechiul Testament sunt 
imagini clare ale lucrării lui Hristos de pe cruce, şi ar trebui să fie folosite pentru a o explica. 
De exemplu, Mielul Pascal (Exodul 12), Ziua Ispăşirii (Leviticul 16) sau Şarpele de aramă 
(Numeri 21:4-9). Copiii trebuie să audă des şi despre răstignirea lui Hristos. Ei trebuie să fie 
învăţaţi despre felul cum a murit Hristos şi despre suferinţele pe care le-a îndurat. 

Dar atunci când le povesteşti despre răstignire, fii la fel de exact cum sunt şi Evangheliile 
atunci când descriu suferinţele Sale fizice. Aceste detalii nu trebuiesc niciodată folosite 
pentru a te juca cu emoţiile copiilor. Învăţaţi-i că cea mai grea suferinţă dintre toate a fost 
despărţirea de Dumnezeu, atunci când Domnul Isus a suportat judecata lui Dumnezeu 
pentru păcat. Copiii nu trebuie să aibă impresia că Domnul Isus a fost doar victima unui 
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complot, prins, incapabil de a scăpa. Ajută-i să înţeleagă că El Şi-a dat viaţa de bună voie. 
Nu a fost doar „trimis“, dăruit de Tatăl. El însuşi S-a dat pe Sine. 

Un alt avertisment – fii atent la fraze de tipul: „Crede că Domnul Isus a murit pentru tine, 
şi toate păcatele tale vor fi şterse“. Credinţa la nivelul minţii nu mântuieşte pe nimeni. Hristos 
– cel care a murit – este centrul unei credinţe salvatoare. Amintiţi-vă că lucrarea Sa de 
mântuire nu trebuie să fie despărţită de Persoana Sa. Pentru a fi mântuit, copilul trebuie să-
şi pună încrederea în Acela care a murit pentru el. 

Învăţaţi-i despre moartea lui Hristos cu atenţie, cu stăruinţă, în rugăciune, cât mai des, 
dar nu vă opriţi aici – apostolii nu s-au oprit. 

 
Învierea lui Hristos 

Odată ce Hristos cel înviat a fost văzut, veştile s-au răspândit ca fulgerul, şi, de atunci, 
certitudinea că Mântuitorul a înviat a fost fundamentul propovăduirii Evangheliei de către 
creştini. În aproape toate predicile cu caracter evanghelic cuprinse în Faptele apostolilor, a 
fost propovăduită învierea lui Isus Hristos începând cu predica lui Petru din ziua Cincizecimii. 
„Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie 
ţinut de ea“ (Fapte 2:24). 

 
Realitatea învierii lui Hristos 

Mai devreme sau mai târziu, unii copii vor auzi teoria că Hristos nu a înviat. Ar trebui să-i 
pregătim pentru acest lucru. În timp ce le predai lecţia despre înviere, reliefează evidenţele 
învierii: faptul că este imposibil ca ucenicii să-I fi furat trupul, felul cum au fost găsite fâşiile în 
mormânt, faptul că Hristos a fost atins de Toma, faptul că El a mâncat peşte şi pâine, şi că 
Mântuitorul înviat a fost văzut de mai mult de cinci sute de oameni. De asemenea, mulţi copii 
provin dintr-un mediu religios unde au văzut multe crucifixuri. Ei au nevoie să li se spună: El 
este viu! 

 
Rezultatul învierii lui Hristos 

Învierea este dovada vizibilă şi glorioasă a faptului că moartea Sa pe cruce a satisfăcut 
pe deplin cerinţele sfinte ale lui Dumnezeu. „S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la 
moarte, şi încă moarte de cruce.“ De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult …“ 
(Filipeni 2:8,9). Puteţi exprima acest lucru în felul următor: 

„Te-ai gândit vreodată dacă ceea ce a făcut Domnul Isus pe cruce a fost suficient pentru 
a şterge păcatele tale pentru totdeauna? Răspunsul este un DA mare! Dumnezeu ne-a 
arătat că Fiul Său a plătit în întregime plata păcatului prin faptul că L-a înviat dintre cei 
morţi!“ 

Sau „Dacă mama ta cumpără ceva de la magazin, ea primeşte o bucată mică de hârtie 
prin care arată că a plătit. Aceasta este dovada că a plătit. Dumnezeu ne-a dat o dovadă că 
Domnul Isus a plătit plata păcatului. Dovada este că Domnul Isus a înviat dintre cei morţi.“ 

Învierea a făcut posibilă iertarea, justificarea, mântuirea. El a înviat „din pricină că am fost 
socotiţi neprihăniţi“ (Romani 4:25). Un Mântuitor mort n-ar fi putut face ceva pentru noi, dar 
Domnul nostru cel înviat dintre cei morţi poate da toate binecuvântările Evangheliei. 

Învierea ne asigură un Mare Preot care mijloceşte pentru noi în ceruri: „El trăieşte pururi, 
ca să mijlocească pentru noi“ (Evrei 7:25). 

Pentru că El trăieşte, şi noi vom trăi. Toţi aceia care sunt ai lui Hristos, vor primi un trup 
de slavă ca al Lui şi vor trăi cu El pentru totdeauna. „Dar acum Hristos a înviat dintre cei 
morţi, pârga celor adormiţi“ (1 Corinteni 15:20). 

Toate aceste binecuvântări sunt ale noastre pentru că El trăieşte. Nu putem decât să 
împărtăşim şi copiilor aceste lucruri. În felul acesta îi învăţăm despre Acela pe care ei Îl pot 
cunoaşte personal. Dar aceasta nu ar trebui să fie doar o povestire – aceasta este o realitate 
care ar trebui să se vadă în viaţa noastră. Copiii ar trebui să vadă că noi Îl cunoaştem, Îl 
iubim şi că Domnul cel înviat dintre cei morţi este o realitate în viaţa noastră. 
 
Înălţarea Sa 

A-i învăţa pe copii că Isus Hristos este Domnul, şi că El este înălţat, este o parte 
esenţială a evanghelizării noastre. 
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Un aspect dominant în evanghelizarea apostolilor 
Nu era nimic conciliant sau lipsit de curaj în ceea ce privea propovăduirea Evangheliei în 

timpul bisericii primare. Ei ştiau că Hristosul pe care-L propovăduiau ei era Cel înălţat. Tatăl 
I-a dat o poziţie de stăpânire absolută: 

„Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ“ (Matei 28:18). 
El nu va deveni împărat cândva mai târziu, ci El este împărat acum. El nu mai este în 

locul umilinţei, când permitea vrăjmaşilor Lui să-L pălmuiască, să Îl bată, să-L scuipe. El are 
locul de onoare şi de autoritate, la dreapta Tatălui. 

Nu este de mirare că evangheliştii de la început au vorbit cu multă îndrăzneală. Ei 
slujeau Împăratului, ei Îl propovăduiau pe Împăratul: „Şi acum, odată ce S-a înălţat prin 
dreapta lui Dumnezeu, şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi 
auziţi“ (Fapte 2:33). 

„Să ştie bine dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest 
Isus, pe care L-aţi răstignit voi“ (Fapte 2:36). 

„Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui şi L-a făcut Domn şi Mântuitor, ca să 
dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor“ (Fapte 5:31). 

Acest subiect glorios continuă prin Epistole – atât în legătură cu Evanghelia, cât şi cu 
privire la îndemnurile date credincioşilor. Accentul era: „Isus Hristos este Domnul“. Într-
adevăr aceasta a fost una dintre primele mărturisiri de credinţă ale creştinilor. 

Pavel scrie în Romani 10:9: „Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă 
crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit“. 

„Într-adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu şi grec, căci toţi au acelaşi Domn, care 
este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă. Fiindcă «oricine va chema Numele 
Domnului, va fi mântuit»“ (Romani 10:12-13). 

Pavel descria lucrarea sa astfel: „Noi nu ne propovăduim pe noi înşine, ci pe Domnul 
Hristos Isus“ (2 Corinteni 4:5). 

 
Un aspect esenţial pentru evanghelizările din zilele noastre 

Şi noi, de asemenea, trebuie să-i învăţăm pe copii că „Isus Hristos este Domnul“, El este 
împăratul. Noi nu intenţionăm să prezentăm un Hristos neputincios, pe care copiii Îl pot face 
fericit chemându-L în inima lor! Ei vin la un Hristos înviat, înălţat. El este Împăratul 
împăraţilor înaintea căruia ei trebuie să-şi plece genunchiul. Ei trebuie să-şi supună Lui 
voinţa. Dacă oamenii în această viaţă nu se vor pleca înaintea lui Hristos ca Domn al lor şi 
ca Mântuitor, într-o zi se vor pleca înaintea Lui ca Judecătorul lor. 

„Pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi … şi orice limbă să 
mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos este Domnul“ (Filipeni 2:10-11). 

Poţi să spui, de exemplu: „Gândeşte-te la cei mai renumiţi conducători pe care îi avem. 
Aceşti oameni cred că ei hotărăsc ce se întâmplă în ţara lor, când să înceapă războaiele şi 
când să înceteze. Ei cred că stăpânesc peste toate lucrurile – dar, de fapt, nu ei stăpânesc. 
Biblia ne spune că Isus Hristos este Împărat peste toţi împăraţii, şi ei nu pot face nimic decât 
ceea ce le îngăduie El“. 

Această realitate măreaţă poate fi explicată atunci când predai unele întâmplări 
consemnate în Faptele apostolilor, de exemplu: Izbăvirea lui Petru din temniţă (Fapte 12); 
vindecarea ologului (Fapte 3); Pavel şi Sila în Filipi (Fapte 16); judecarea lui Pavel înaintea 
lui Felix, Festus şi Agripa (Fapte 24,25). 

Trebuie să ne întrebăm: „Este Hristosul pe care Îl mărturisesc eu, Hristosul din Scripturi?“ 
Adesea copiii aud doar: „Domnul Isus cel blând şi umil“ (şi El este blând şi umil), dar noi 
trebuie să-i învăţăm că El este împărat, Domn peste toţi. Dacă copiii îşi dau seama cine este 
El, îşi vor da seama şi de faptul că atunci când cred în El ca Mântuitor al lor, ei fac primul 
pas al supunerii faţă de El, care este Împărat. Ei vor şti că El va stăpâni asupra vieţii lor, şi 
că El va face schimbări în aceste vieţi. 

Hristos este Domnul slavei, Împăratul împăraţilor. Cu toate acestea, El doreşte ca şi 
copiii să vină la El. Ascultaţi Cuvintele Lui pline de har: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine“ 
(Marcu 10:14). Fie ca toţi copiii pe care îi învăţăm să-şi dea seama cine este El, şi să aibă o 
relaţie personală cu El.  
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10. INVITAŢIA LUI DUMNEZEU ADRESATĂ PĂCĂTOŞILOR 
 

„E viu!“ … Veştile s-au răspândit ca fulgerul. Maria era tulburată: „L-am văzut, El a vorbit 
cu mine!“. Mai târziu, ucenicii au adăugat: „Şi noi L-am văzut!“ Toma a apus: „Eu L-am 
atins“. Mai mult de 500 de oameni au spus: „Noi L-am văzut“. De aceea, putem fi siguri 
astăzi că Isus Hristos este viu. 

Aceste momente de încheiere a lecţiei de Paşte au însumat câteva dovezi ale învierii. 
Dar ceva lipseşte. Învăţătorul nu a explicat ce diferenţă poate face dovada învierii în viaţa 
celor din clasă. A preda mesajul mântuirii este mai mult decât a preda doctrină sau alte 
realităţi (deşi şi acestea sunt implicate). Înseamnă să le arătăm copiilor ce răspuns aşteaptă 
Dumnezeu din partea lor, ca urmare a acestor realităţi şi adevăruri. Înseamnă a le explica 
cum pot fi mântuiţi. Alături de explicarea corectă a învăţăturii doctrinare, copilului trebuie să i 
se prezinte responsabilitatea pe care o are el de a se pocăi şi de a crede. Copiii trebuie să 
fie învăţaţi despre ceea ce va face Dumnezeu pentru cei care se întorc din păcat şi-L 
primesc pe Hristos. Acestea fac parte integrală din mesajul Evangheliei. Pentru a 
experimenta mântuirea, păcătosul trebuie să asculte porunca lui Dumnezeu sau invitaţia Lui, 
şi în mod concret să vină la Hristos, să creadă în El ca Domn şi Mântuitor. Au fost puse 
multe întrebări de către lucrătorii cu copiii cu privire la „invitaţie“ – „Ce este această 
invitaţie?“ „Oare un evanghelist care se adresează copiilor să facă această invitaţie?“ Este 
nevoie să ne întoarcem în Biblie pentru a găsi răspunsuri la aceste întrebări. Iar atunci când 
găsim răspunsurile biblice, trebuie să fim siguri că tot ceea ce facem şi tot ceea ce predăm 
este în concordanţă cu aceste răspunsuri. 

 
Ce este invitaţia 

Invitaţia este chemarea lui Dumnezeu adresată păcătoşilor de a veni la El prin Isus 
Hristos cu pocăinţă şi credinţă, pentru a primi iertare şi mântuire. Cuvântul „poruncă“ poate fi 
folosit în locul celui de „invitaţie“. Venind din partea lui Dumnezeu, o poruncă sau o invitaţie 
sunt practic identice ca înţeles. 

Invitaţia lui Dumnezeu adresată păcătoşilor de a veni la El, poate fi găsită pretutindeni în 
Vechiul Testament. 

„Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se 
vor face albe ca zăpada, de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna“ (Isaia 1:18). 

„Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi să cumpăraţi bucate, 
veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, fără bani şi fără plată“ (Isaia 55:1). 

Atunci când Domnul Isus era pe pământ, a invitat păcătoşii să vină la El. 
„Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă“ (Matei 11:28). 
„Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la Mine, şi pe cel ce vine la Mine nu-L voi izgoni afară“ 

(Ioan 6:37). 
Şi Biblia se termină astfel: „Şi Duhul şi Mireasa zic: «Vino!». Şi cine aude, să zică: 

«Vino!». Şi celui ce îi este sete, să vină; cine vrea să ia apa vieţii fără plată!“ (Apocalipsa 
22:17). Dumnezeu încă mai cheamă pe păcătoşi la Sine. 

Invitaţia lui Dumnezeu cuprinde: 
– ceea ce trebuie să facă persoana; 
– ceea ce va face Dumnezeu. 
Cu alte cuvinte, cuprinde responsabilitatea omului (porunca lui Dumnezeu adresată 

omului) şi darul plin de har al lui Dumnezeu (promisiunea lui Dumnezeu). Aceste două 
aspecte apar foarte clar în felul în care apostolii au prezentat Evanghelia în Faptele 
apostolilor. Domnul Isus le-a spus ucenicilor: „Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în 
Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor“ (Luca 24:47). Şi ei au dus la îndeplinire această 
sarcină. 

Petru a propovăduit această invitaţie în ziua Cincizecimii: „Pocăiţi-vă, şi fiecare dintre voi 
să fie botezat în Numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, şi apoi veţi primi 
darul Sfântului Duh. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri, şi pentru 
toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul 
nostru“ (Fapte 2:38-39). 

El a propovăduit la Poarta Frumoasă a templului: „Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la 
Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele“ (Fapte 3:19). 
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În casa lui Corneliu a spus: „Oricine crede în El, capătă, prin Numele Lui, iertarea 
păcatelor“ (Fapte 10:43). 

Pavel a prezentat această invitaţie în predica din sinagoga din Antiohia: „Să ştiţi fraţilor, 
că în El vi se vesteşte iertarea păcatelor, şi oricine crede, este iertat prin El de toate lucrurile 
de care n-aţi putut fi iertaţi prin legea lui Moise“ (Fapte 13:38-39). 

Temnicerului din Filipi i-a spus: „Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit“ (Fapte 16:31). 
Când apostolii au propovăduit Evanghelia, ei au cerut ascultătorilor un răspuns din inimă. 

Ei nu au cerut niciodată un răspuns fizic, ci mai degrabă i-au îndemnat să se pocăiască 
(Fapte 2:38), să creadă (Fapte 13:39), să vină (Evrei 7:25), să se întoarcă (Fapte 26:20) şi 
să cheme (Romani 10:13). 

Apostolii au folosit aceşti termeni variaţi, dar fiecare cuvânt în parte descrie ceea ce 
trebuie să facă o persoană pentru a-şi însuşi mântuirea lui Dumnezeu. De asemenea, ei au 
prezentat ascultătorilor scopul şi rezultatele răspunsului la invitaţia lui Dumnezeu. A fost o 
invitaţie la mântuire, la eliberare din păcat, la o viaţă nouă în Hristos. Acesta este cel mai 
mare dar al Evangheliei – justificarea, regenerarea, Duhul Sfânt care locuieşte în noi, o nouă 
moştenire în Hristos. Această provocare, atât de evidentă în predicile apostolice, este 
invitaţia. Aceasta este parte integrantă a mesajului evanghelistic adresat copiilor. Copiii 
trebuiesc învăţaţi cu privire la răspunsul pe care Dumnezeu îl aşteaptă, şi trebuie să fie 
învăţaţi ceea ce face Dumnezeu pentru aceia care răspund invitaţiei Lui. Deci atunci când îi 
înveţi pe copii că trebuie să se întoarcă din păcat, să-L primească pe Hristos, să vină la 
Hristos, să cheme Numele Lui, şi când îi înveţi ceea ce va face Dumnezeu pentru ei, atunci 
le prezinţi invitaţia lui Dumnezeu. 

Invitaţia nu este ceva ce se adaugă după ce a fost prezentat mesajul. Este parte a 
mesajului, şi nu are nimic a face cu metoda. Este corect să o numim „invitaţie“ sau „invitaţia 
lui Dumnezeu“ sau „invitaţia lui Hristos“ sau „invitaţia Evangheliei“. Aceasta este singura 
invitaţie pe care o găsim în Scripturi.  

Deci invitaţia Evangheliei este:  
– de la Dumnezeu 
– prin învăţător (care este doar purtătorul ei) către copil 
– pentru a veni la Isus Hristos pentru mântuire 
– prin pocăinţă şi credinţă. 
Poate fi exprimată în felul următor: 

„Ştii că şi tu eşti exact ca acel băiat care a plecat departe? Ştii că te-ai dus pe propria cale? 
Dar acum îţi pare rău de aceasta, şi vrei din toată inima să te schimbi. Vrei să mergi pe calea 
lui Dumnezeu. Spune-I Domnului Isus cât de rău îţi pare, şi crede în El chiar astăzi – chiar 
acum – pentru ca El să te elibereze de tot păcatul tău. Dumnezeu spune în Biblie: «Pocăiţi-
vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, ca să vi se şteargă păcatele» (Fapte 3:19)“. A prezenta 
această invitaţie înseamnă deci: a face pe copii să înţeleagă că au nevoie să creadă în 
Hristos, şi cum pot să o facă; a accentua ce va face Dumnezeu, când ei cred în Hristos, şi a-i 
îndemna pe copii să creadă în Hristos astăzi. 

Învăţătorul sau evanghelistul care a făcut aceste trei lucruri înseamnă că a făcut invitaţia 
la mântuire.  

 
Trebuie să facem această invitaţie 

Da, deoarece este o parte vitală a mesajului evanghelistic. Este imposibil să 
evanghelizezi fără să faci această invitaţie. Ştim că copiii păcătoşi pot veni la Isus Hristos 
pentru a fi mântuiţi. De aceea, avem o responsabilitate sfântă de a introduce aceasta în 
învăţătura pe care o dăm. Copiii care ne ascultă vor cunoaşte invitaţia lui Dumnezeu 
adresată lor şi vor şti cum să-i răspundă. 

 
Cum trebuie să facem această invitaţie 
 
Urgent 

Prezentarea mesajului nu trebuie să fie rece, ruptă de realitate. Trebuie să căutăm cu 
toată inima şi prin puterea Duhului, să aplicăm adevărul pe care îl predăm. Biblia foloseşte 
cuvinte ca: îndrăzneală (Fapte 9:29), lămurire, înduplecare (Fapte 17:2; 18:4), încredinţare, 
convingere (Fapte 18:4, 19:8; 2 Corinteni 5:11), sfătuire (Coloseni 1:28), rugăminte ( 2 
Corinteni 5:20) şi îndemn, sfat (2 Corinteni 5:20; 6:1). Deci ar trebui să existe o notă de 
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seriozitate, stăruinţă şi urgenţă atunci când prezentăm invitaţia lui Dumnezeu copiilor. Nu ar 
trebui să fie ceva neînsufleţit. 

„Vă rugăm fierbinte în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu“ (2 Corinteni 5:20). 
Nu uitaţi că staţi înaintea unor copii care sunt pierduţi, care au nevoie să vină la Hristos 

acum. Nu puteţi forţa copiii să dea un răspuns, dar puteţi să-i încurajaţi să o facă. 
 
Simplu 

Aduceţi-vă aminte că invitaţia este aplicaţia marilor adevăruri biblice pe care      le-am 
explicat copiilor. Copiii trebuie să înţeleagă ceva din aceste adevăruri înainte de a putea 
înţelege ce înseamnă pentru ei personal aceste adevăruri. Adesea facem greşeala de a le 
spune copiilor să „vină la Domnul Isus“ sau „să-L roage să-i elibereze de păcat,“ înainte de a 
le fi explicat adevărurile care au ca explicaţie aceste propoziţii. Copiii nu au nevoie să 
priceapă totul, dar ei trebuie să înţeleagă care este nevoia lor, şi care este rezolvarea înainte 
ca să li se arate cum poate să le aparţină această rezolvare. Această aplicaţie 
evanghelistică, invitaţia, vine de obicei la sfârşitul lecţiei biblice, deşi nu este obligatoriu să 
fie aşa. 

 
Natural 

Invitaţia trebuie să fie aplicaţia naturală a învăţăturii date, nu ceva adăugat ulterior cu 
stângăcie. Este greşit să formulăm invitaţia cu aceleaşi cuvinte, indiferent care a fost lecţia 
noastră biblică! În lecţii diferite vor fi folosiţi termeni şi expresii diferite în acord cu mesajul 
fiecărei lecţii. Aplicaţia cu care încheiem lecţia despre casa zidită pe stâncă va fi diferită de 
cea despre temnicerul din Filipi. Dacă folosiţi întotdeauna aceleaşi cuvinte, copiii vor rezolva 
situaţia prin „deconectarea de la reţea“. Încercaţi să folosiţi un singur concept de-a lungul 
unei lecţii: Nu vorbiţi în aceeaşi lecţie despre „a veni“, „a primi“, „a crede“, altfel, copiii se 
gândesc că acestea sunt lucruri diferite, pe care trebuie să le facă cineva la momente diferite 
în timp. 

 
Cu autoritate 

Când faceţi invitaţia la mântuire este important să folosiţi un verset biblic. Trebuie să 
existe o legătură clară între verset şi accentul pe care îl are învăţătura lecţiei – poate fi chiar 
versetul biblic din acea lecţie. Alege un verset care exprimă invitaţia în acelaşi fel în care a 
fost explicată ea. De exemplu, dacă vorbeşti despre a-L primi pe Hristos, foloseşte Ioan 
1:12: „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“. Dacă vorbeşti despre credinţa în Hristos, foloseşte Fapte 
16:31 „Crede în Domnul Isus Hristos şi vei fi mântuit“. 

Puteţi folosi versete care ajută copiii să înţeleagă că Hristos îi cheamă: „Veniţi la Mine, 
toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă“ (Matei 11:28). „Dacă însetează cineva, să 
vină la Mine şi să bea“ (Ioan 7:37). 

Puteţi folosi un verset care accentuează în mod deosebit ceea ce va face Dumnezeu 
pentru cei care se încred în Hristos: 

„Oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit“ (Romani 10:13). 
Aceste versete arată atât ceea ce trebuie să facă copilul cât şi ceea ce va face 

Dumnezeu. Alte versete care pot fi folosite pentru a prezenta invitaţia lui Dumnezeu sunt: 
Matei 11:28-30; Marcu 8:34; Ioan 1:12; 3:16; Fapte 3:19; 10:43; Romani 10:9; 10:13; Evrei 
7:25. 

 
Cum răspunde un copil invitaţiei?  

Răspunsul la invitaţie are loc în inima copilului. Invitaţia nu necesită, nu cere şi nu implică 
în mod necesar vreun răspuns fizic sau exterior ca de exemplu ridicarea mâinii, venirea în 
faţă sau rămânerea după terminarea întâlnirii. Într-adevăr, un pericol mare este acela ca el 
să creadă că, pentru că a răspuns în unul din aceste feluri este în mod automat mântuit! 
Invitaţia este adresată minţii, inimii şi voinţei copilului. Şi în domeniul minţii, inimii şi voinţei, 
se întoarce el din păcat şi crede în Hristos! El poate face acest lucru atunci când stă jos, 
după întâlnire, în timpul de sfătuire sau mai târziu într-un loc intim din casa lui. 

Mai jos sunt doar câteva exemple de felul cum poate fi prezentată copiilor invitaţia lui 
Dumnezeu: 
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„Poate ştii că şi tu, ca şi Zacheu, eşti pierdut şi eşti departe de Dumnezeu. Doreşti 
fierbinte ca Domnul Isus să te salveze şi să-ţi schimbe viaţa? Tocmai de aceea a venit El în 
această lume. «Fiindcă Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut» (Luca 
19:10). Dumnezeu vrea să crezi în Domnul Isus, ca El să te mântuiască. Nu vrei să-I spui 
Lui, chiar acum, în liniştea inimii tale, că ştii că eşti pierdut în păcat? Roagă-L să te salveze 
şi să-ţi schimbe viaţa. Dacă într-adevăr crezi în Domnul Isus, vei fi mântuit, aşa cum a fost şi 
Zacheu“. 

Sau: „Poate acum îţi dai seama pentru prima dată că păcatul te desparte de Dumnezeu. 
Biblia îţi spune ce trebuie să faci: «Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să 
vi se şteargă păcatele» (Fapte 3:19). Oare doreşti şi tu să te întorci de la tot ce ştii că este 
rău în viaţa ta? Vrei să te întorci la Domnul Isus acum şi vrei să-I ceri Lui să te elibereze de 
păcat? Dacă doreşti, Dumnezeu promite că toate păcatele tale vor fi şterse.“ 

Sau: „Da, Domnul Isus a murit pentru păcătoşi, dar aceasta nu înseamnă că toţi oamenii 
au viaţa veşnică. Dumnezeu ne spune foarte clar în Biblie: «Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci 
să aibă viaţa veşnică» (Ioan 3:16). Viaţa veşnică este doar pentru aceia care cred în El. 
Aceasta înseamnă că şi tu trebuie să crezi în El pentru a te elibera de păcat şi pentru a te 
îndreptăţi înaintea lui Dumnezeu. Să nu te mai gândeşti că spunând rugăciuni sau încercând 
să fii bun poţi ajunge la Dumnezeu. Încearcă să depinzi doar de Domnul Isus. Vrei să crezi 
în El chiar acum? Dacă vrei, Dumnezeu îţi promite că nu vei pieri, ci vei avea viaţă veşnică.“ 

Este esenţial să aveţi în minte distincţia clară între a adresa copiilor invitaţia lui 
Dumnezeu de a veni la Hristos cu pocăinţă şi credinţă, şi a fi disponibil pentru a-i ajuta pe 
copiii care doresc să fie sfătuiţi mai departe. A fi disponibil nu înseamnă invitaţie. Aceasta 
are de-a face cu metodele de evanghelizare, pe când invitaţia este parte a mesajului. A fi 
disponibil nu face parte din mesaj – despre aceasta se va trata în capitolul 16. Este 
important ca în mintea noastră să ştim diferenţa dintre aceste două lucruri. Când înţelegem 
diferenţa le vom separa şi în timpul prezentării noastre. Mai mult, dorim să fim siguri că nici 
copiii nu le confundă. 
 
 
 
11. COPIII ŞI POCĂINŢA 

 
Din punct de vedere biblic, ascultarea Evangheliei necesită un răspuns dublu. Trebuie 

să existe o întoarcere de la ceea ce este rău – pocăinţa – şi o întoarcere spre Dumnezeu – 
credinţa. 

„… şi cum de la idoli v-aţi întors la Dumnezeu, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu şi 
adevărat“ (1 Tesaloniceni 1:9). 

 
Pocăinţa este arătată în Scripturi 

Mai înainte de toate, trebuie să înţelegem din Scriptură că pocăinţa este parte a 
mesajului evanghelic. Dacă este aşa, atunci trebuie să fie introdusă în cadrul prezentării 
Evangheliei. 

Deşi cuvântul „pocăinţă“ este adesea folosit în Vechiul Testament în legătură cu 
oamenii, conceptul de întoarcere din păcat este foarte evident: 

„Cine îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele, 
capătă îndurare“ (Proverbe 28:13). „Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se 
lase de gândurile lui, să se întoarcă la Dumnezeul nostru care nu oboseşte iertând“ (Isaia 
55:7). „Lepădaţi de la voi toate fărădelegile prin care aţi păcătuit, faceţi-vă rost de o inimă 
nouă şi un duh nou. Întoarceţi-vă la Dumnezeu şi veţi trăi“ (Ezechiel 18:31,32). 

Vechiul Testament afirmă că Dumnezeu este acela care dă adevărata pocăinţă. Efraim 
spunea: „Întoarce-mă Tu, şi mă voi întoarce, căci Tu eşti Domnul, Dumnezeul meu!“ (Ieremia 
31:18,19). Pocăinţa exprimă ideea de a lăsa ceva în urmă, de a părăsi ceva. Adesea, în 
timpurile Vechiului Testament, oamenii interpretau pocăinţa foarte uşuratic şi credeau că 
Dumnezeu va fi impresionat de imaginea tristeţii care era doar de suprafaţă. Dumnezeu nu a 
ţinut niciodată cont de aceasta. Replica Sa a fost: „Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele, şi 
întoarceţi-vă la Dumnezeul vostru“ (Ioel 2:13). Adevărata pocăinţă este în interior, nu doar în 
exterior – aceea este superficială. Este răspunsul inimii, care se dovedeşte printr-o atitudine 
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şi un comportament schimbat. Dumnezeu cere acest răspuns pretutindeni în Vechiul 
Testament. 

În paginile de la începutul Noului Testament îl întâlnim pe Ioan Botezătorul 
propovăduind cu teamă acelaşi mesaj: „Pocăiţi-vă, căci împărăţia cerurilor este aproape“ 
(Matei 3:2). Puţin mai târziu, Domnul Isus proclamă acelaşi mesaj: „Împărăţia lui Dumnezeu 
este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie“ (Marcu 1:15). Mai mult chiar, El a poruncit 
ucenicilor Săi să continue propovăduirea acestui mesaj, dându-le instrucţiuni specifice în 
Marea însărcinare. 

„Să se propovăduiască tuturor neamurilor în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor 
…“ (Luca 24:47). 

Apostolii au luat în serios împuternicirea Stăpânului lor. Ascultaţi-i pe Petru şi pe Pavel 
propovăduind Evanghelia: 

„Am propovăduit mai întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată ludea, şi la 
Neamuri, să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu, şi să facă fapte vrednice de 
pocăinţa lor“ (Fapte 26:20). 

„Pocăiţi-vă“ le-a zis Petru, „şi fiecare dintre voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, 
spre iertarea păcatelor“ (Fapte 2:38). 

„Dumnezeu … porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască“ 
(Fapte 17:30). 

„După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu şi au zis: 
Dumnezeu a dat deci şi Neamurilor pocăinţa, ca să aibă viaţa“ (Fapte 11:18). 

„Şi să vestesc iudeilor şi grecilor: pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul 
nostru Isus Hristos“ (Fapte 20:21). 

Fundamentul vieţii de creştin este „pocăinţa faţă de faptele moarte“ şi „credinţa în 
Dumnezeu“ (Evrei 6:1). 

Pocăinţa este parte a mesajului evanghelic. Porunca clară a lui Dumnezeu adresată 
celui păcătos este de a se pocăi. 

 
Definiţia pocăinţei 

Pocăinţa nu înseamnă lacrimi şi emoţii puternice, deşi acestea pot fi implicate. Un copil 
poate vărsa lacrimi atunci când este prins făcând ceva rău, dar aceasta nu este pocăinţă. Nu 
este teamă, încordare, lipsa poftei de mâncare şi insomnii, deşi acestea pot apărea, mai ales 
la unii adulţi. Nu este convingerea faţă de păcat sau durerea, deşi fără o anumită măsură din 
acestea nu poate fi vorba de pocăinţă. Nu este lucrarea pe care cineva o face pentru 
mântuire, căci pocăinţa este dată de Dumnezeu (Fapte 11:18; 2 Timotei 2:25). Şi nu este un 
cuvânt care ar putea fi schimbat cu cuvântul „credinţă“. Deja am văzut că Hristos a spus 
oamenilor „pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie“. Pavel descrie lucrarea sa evanghelică, ca: 
„să vestesc iudeilor şi grecilor, pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul nostru Isus 
Hristos“ (Fapte 20:21). 

Pocăinţa înseamnă mult mai mult decât să admiţi că eşti păcătos şi să-ţi pară rău. În 
Noul Testament cuvântul tradus prin „pocăinţă“ înseamnă schimbarea minţii. Este o 
schimbare de mentalitate şi de atitudine cu privire la păcat şi cu privire la Dumnezeu, care 
duce la o schimbare de orientare şi comportament. O schimbare a minţii care nu conduce la 
o schimbare de direcţie, nu este veritabilă. 

Pocăinţa implică în primul rând mintea – a cunoaşte ceea ce este bine şi ceea ce este 
rău, a cunoaşte ce este păcat, a cunoaşte că am păcătuit în mod personal. Înseamnă că în 
mintea mea sunt de acord cu Dumnezeu în ceea ce priveşte păcatul. 

În al doilea rând, pocăinţa implică emoţiile – a-mi părea rău pentru păcatul meu. În al 
treilea rând, implică voinţa – să doresc să mă întorc din păcat şi să vreau să-mi schimb 
direcţia vieţii mele. Aici nu trebuie să existe niciun compromis – nu putem  să-L urmăm pe 
Hristos, dacă nu vrem să părăsim păcatul. 

Putem vedea toate aceste elemente diferite, care sunt implicate în procesul pocăinţei în 
pilda fiului risipitor. Fiul „îşi vine în fire“ – înţelegând ceea ce a făcut. Şi-a văzut păcatul în 
adevărata sa lumină. Aceasta a fost schimbarea minţii. Aceasta a fost adevărata convingere 
când a spus: „Am păcătuit“. Şi voinţa sa s-a supus pentru că „s-a sculat şi s-a dus“. S-a 
întors din păcatul său, şi-a schimbat direcţia şi a venit acasă. 

Desigur există grade de pocăinţă. Pot fi mici, dar trebuie să existe. Poate nu sunt bine 
înţelese, dar trebuie să se întâmple aşa. 
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Pocăinţa nu se termină prin convertire – un creştin trăieşte o viaţă de pocăinţă la fel 
cum trăieşte o viaţă de credinţă. Ambele se aprofundează pe măsură ce credinciosul (copil 
sau adult) face progrese în viaţa de creştin. Dar pocăinţa trebuie să existe – într-o oarecare 
măsură – în momentul convertirii. 

 
Explică-le copiilor ce este pocăinţa  

Doctrina pocăinţei nu poate fi separată de alte adevăruri de care ne-am ocupat mai 
devreme – adevăruri despre Dumnezeu şi despre păcat. Explicaţi-le copiilor că, datorită 
faptului că Dumnezeu este sfânt şi drept, El nu poate suporta păcatul. Explicaţi-le că 
Dumnezeu şi păcatul nu pot locui împreună, şi că numai Dumnezeu îi poate elibera de 
păcatul lor. 

Explicaţi-le ce este păcatul. Este vital ca ei să înţeleagă că toate faptele greşite sunt 
păcate împotriva lui Dumnezeu, că ei merg pe propria lor cale. 

Explicaţi-le că fiecare om este păcătos. Fiecare copil are nevoie să înţeleagă că şi el 
însuşi este păcătos. Apelaţi la conştiinţa copilului – desigur, nu puteţi să-i treziţi conştiinţa, 
întrucât lucrul acesta numai Duhul Sfânt îl poate face. 

Învăţaţi-i că fiecare trebuie să dorească să se întoarcă din păcat. Văzând ce este 
păcatul, şi fiind convins că el însuşi este un păcătos, copilul poate să fie pregătit să se 
întoarcă din păcatul său la Dumnezeu. Copiii merg pe căile lor. Pentru a fi mântuiţi ei trebuie 
să fie gata să-şi schimbe direcţia vieţii, şi să se întoarcă de pe propria lor cale la Dumnezeu. 
Următoarele exemple pot să vă ajute să le explicaţi copiilor acest adevăr important. 

„Îţi aminteşti de timpul când copiai la şcoală sau spuneai minciuni ca să ieşi din 
încurcătură? Aceste lucruri nu te îngrijorau deloc. Dar acum lucrurile s-au schimbat. Îţi dai 
seama că ai fost neascultător faţă de Dumnezeu, că viaţa ta nu-i este plăcută, şi lucrul 
acesta te îngrijorează. Dacă vrei să te împaci cu Dumnezeu, primul pas este acela de a dori 
să te întorci de la tot ce este rău în viaţa ta. Tu ştii care sunt lucrurile rele din viaţa ta – 
doreşti să termini cu ele şi să crezi în Domnul Isus Hristos?“ 

Sau: „Mihai a ascultat cu atenţie învăţătura Bibliei şi a înţeles că a încălcat legea lui 
Dumnezeu. Câteodată se trezea noaptea şi se gândea la lucrul acesta. Învăţătorul i-a zis: 
«Dacă vrei să fii un copil al lui Dumnezeu, trebuie să fii gata să întorci spatele la toate 
lucrurile despre care ştii că sunt rele.» Mihai se gândea la o machetă a unei maşini de curse 
care era între jucăriile lui. Într-o zi un băiat din clasa lui a adus-o la şcoală, iar Mihăiţă a luat-
o acasă şi a păstrat-o pentru el. Ştia că este un păcătos. Se frământa şi se răsucea în pat. 
«Vreau să păstrez acea maşină şi aşa voi face.» Mihai nu era pregătit să se întoarcă de la 
păcat. El nu dorea acele schimbări pe care ştia că Dumnezeu le poate face. Aşadar, el nu 
era încă gata să creadă în Domnul Isus ca Mântuitor al său.“ 

Sau: „Da, tu ai mers pe propria ta cale, nu pe cea a lui Dumnezeu. De aceea,   ţi-a fost 
de uşor să gândeşti lucruri urâte, să vrei întotdeauna primul loc etc. Îţi pare rău că ai mers pe 
drumul tău, şi vrei să mergi pe calea lui Dumnezeu? Dacă aşa stau lucrurile, spune-I 
Domnului Isus despre aceasta, roagă-L să te ierte că ai mers pe propriul drum şi spune-I că 
vei merge pe calea lui Dumnezeu.“ 

Sau: „Am învăţat că a te pocăi înseamnă a-ţi părea rău că ai păcătuit împotriva lui 
Dumnezeu şi a dori să te întorci din păcat. Vreau să vă spun despre doi copii – care dintre ei 
credeţi că s-a pocăit? Alina s-a uitat în jur. Nimeni nu se uita la ea. Dintr-o mişcare, a luat o 
ciocolată şi a ascuns-o în buzunarul ei. Apoi, ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat, s-a 
îndreptat spre uşă. Chiar când era să iasă pe uşă, o doamnă i-a zis: «Scuză-mă, aş dori să 
văd ce ai în buzunarul tău!» Desigur, acolo a descoperit ciocolata. I-a telefonat mamei, şi ea 
a venit să o ia pe fiica ei care plângea cu suspine. Era atât de supărată … «Dacă aş fi ştiut 
că se uită la mine, n-aş fi făcut-o», a murmurat ea.“ 

„Filip venea agale de la şcoală. Nu era prea mulţumit de sine. Ştia că ceva nu era în 
regulă în viaţa lui. Ştia că nu era plăcut înaintea lui Dumnezeu. Dorea cu adevărat să se 
schimbe. Ştia că unii din prietenii lui vor râde dacă va înceta să mai facă unele lucruri rele pe 
care le făceau împreună. Dar, într-un anumit sens, a trăi într-un fel plăcut înaintea lui 
Dumnezeu părea mai important decât orice altceva. Astfel, în drum spre casă, Filip I-a spus 
lui Dumnezeu cât de rău îi pare de toate păcatele pe care le-a făcut, I-a spus că vrea să fie 
altfel. L-a rugat pe Dumnezeu să-l ierte şi să-i poarte de grijă.“ 

Dacă doriţi să aplicaţi învăţătura cu privire la pocăinţă, puteţi folosi întrebări de genul: 
„Vrei să termini cu acele lucruri despre care ştii că sunt rele, şi lui Dumnezeu nu-I plac?“ 
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„Vrei să părăseşti calea ta cea rea, care te ţine departe de Dumnezeu?“ 
„Ştii că a fi creştin înseamnă a trăi în ascultare de Domnul Isus şi a părăsi păcatul?“ 
„Vrei să-I spui Domnului Isus că ai păcătuit împotriva Lui şi că vrei să fii diferit?“„Poţi să-

I spui: Doamne, am trăit doar pentru mine, dar de acum încolo vreau să trăiesc pentru Tine!“ 
„Dacă devii creştin, trebuie să întorci spatele păcatelor ca minciuna, obrăznicia, 

neascultarea. Vrei să faci lucrul acesta?“ 
Pocăinţa poate fi explicată prin lecţiile biblice în care personajul principal se pocăieşte. 

De exemplu, poţi să arăţi cum Saul din Tars s-a întors de pe calea sa pe calea lui Dumnezeu 
(Fapte 9:1-22); cum Zacheu a arătat că s-a pocăit restituind ceea ce era dator (Luca 19:1-
10); lecţia fiului risipitor (Luca 15:11-32) este excelentă pentru a explica copiilor ce înseamnă 
a te pocăi. 

De asemenea, pot fi predate versete de memorat ca cele sugerate mai jos: 
„Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele“ 

(Fapte 3:19). 
„… este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se 

pocăieşte“ (Luca 15:10). 
„Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se 

întoarcă la Domnul care va avea milă de el“ (Isaia 55:7). 
Prin orice mijloc, explicaţi-le copiilor aceste adevăruri, pentru că fără pocăinţă nu există 

mântuire. În timp ce explicăm aceste lucruri, ne vom ruga ca Duhul Sfânt să aducă copiii la 
acea stare în care ei sunt pregătiţi să se întoarcă din păcat la Dumnezeu. 

 
„Probleme“ care apar când explici copiilor pocăinţa 

A explica pocăinţa în cadrul propovăduirii Evangheliei a fost practica bisericii  de-a 
lungul secolelor. Este un mesaj care provoacă. Vrem să privim la câteva obiecţii privitoare la 
explicarea pocăinţei la copii: 

„Includerea pocăinţei complică lucrurile, şi astfel faci să fie prea complicată calea 
mântuirii pentru copii“. 

Fără îndoială că este mai greu să explici pocăinţa, decât să nu vorbeşti despre ea. Este 
nevoie să te gândeşti mult pentru a simplifica această doctrină astfel încât copiii să o 
înţeleagă. Dar adevărurile nu trebuie sacrificate de dragul simplităţii şi uşurinţei. Ordinea 
priorităţii este aceea de a găsi exact ceea ce ne învaţă Biblia. Apoi trebuie să studiem cum 
putem comunica acest lucru copiilor. 

„Tot mai puţini copii vor răspunde.“ 
Dacă tot mai puţini copii răspund datorită faptului că învăţătura noastră este biblică, 

atunci trebuie să cercetăm cu atenţie ce am făcut înainte şi care a fost natura „rezultatelor“ 
pe care le-am avut. Unul dintre puritanii de demult avea obiceiul să spună: „Trebuie să 
cântărim convertiţii noştri, nu să-i numărăm!“ În ceea ce priveşte rezultatele, ele nu trebuie 
să ne influenţeze în sensul de a altera sau dilua mesajul nostru. Trebuie să rămânem 
credincioşi Scripturilor şi, în felul acesta şi copiilor. Şi să lăsăm rezultatele în mâna lui 
Dumnezeu. 

 
„Copilul nu va înţelege cum să se pocăiască.“ 
În acelaşi fel putem presupune că copilul nu va înţelege nici cum să creadă. Niciun copil 

şi niciun adult nu pot să se pocăiască sau să creadă până când Duhul Sfânt nu lucrează în 
viaţa lui. Dacă copilul este destul de mare să priceapă că a mers pe propriul lui drum, atunci 
el este destul de mare şi să fie învăţat că trebuie să se întoarcă de pe acel drum la 
Dumnezeu. Dar el nu poate şi nu va face aceasta până când Dumnezeu nu-i dă „pocăinţa, 
ca să aibă viaţă“ (Fapte 11:18). 

 
„Pui obstacole în calea copiilor care vin la Hristos.“ 
Când explicăm că pocăinţa este necesară, nu punem o piatră de poticnire în calea 

copiilor, ci mai degrabă o piatră pe care ei pot să păşească. Este deosebit de important ca 
să predăm mesajul mântuirii aşa cum ne învaţă Biblia. Biblia învaţă în mod clar că pocăinţa 
este parte integrantă din convertire. 

Oricum, evitaţi să daţi copiilor impresia că ei trebuie să-şi îmbunătăţească viaţa sau să 
facă fapte bune înainte de a veni la Hristos. Ei trebuie să vină aşa cum sunt, cu păcatele lor, 
încrezându-se în mila lui Dumnezeu. Dar trebuie să existe o dorinţă de a se întoarce de la 
răul din viaţa lor, altfel nu vor înţelege de ce au ei nevoie de a fi mântuiţi. 
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12. COPIII ŞI CREDINŢA 
 
Pocăinţa şi credinţa sunt doctrine îngemănate, care nu pot fi separate. Ele nu au acelaşi 

înţeles. Pocăinţa nu este credinţă, credinţa nu este pocăinţă. Cele două cuvinte nu se pot 
schimba între ele. Domnul Isus Hristos a arătat clar acest lucru, atunci când a predicat: 
„Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie“ (Marcu 1:15). 

Când o persoană se pocăieşte cu adevărat, ea se întoarce la Dumnezeu prin credinţă. 
Acolo unde există o credinţă adevărată, există, de asemenea, şi o reală pocăinţă. Adevărata 
credinţă include pocăinţa. Ambele sunt prezente la o convertire veritabilă. Cineva a spus: 
„Suntem mântuiţi doar prin credinţă, dar credinţa care mântuieşte nu vine doar ea, singură“. 

Trebuie să reţinem lucrul acesta atunci când luăm în consideraţie marele adevăr 
doctrinar că noi suntem mântuiţi doar prin credinţă, doar prin Hristos. Noi nu suntem mântuiţi 
prin pocăinţă, dar noi nu putem fi mântuiţi fără ea. Când o persoană crede cu adevărat, 
atunci ea, în acelaşi timp, se şi pocăieşte. 

 
Credinţa, aşa cum este arătată în Scriptură 

Necesitatea credinţei este arătată peste tot în Vechiul Testament:  
„Încredeţi-vă în Domnul, Dumnezeul vostru şi veţi fi întăriţi“ (2 Cronici 20:20). 
„Dar cel neprihănit va trăi prin credinţă“ (Habacuc 2:4). 
Ba mai mult, oamenii lui Dumnezeu, începând din Geneza până la Maleahi, erau 

oameni ai credinţei – un fapt scos în evidenţă şi în Evrei capitolul 11. Când Dumnezeu i-a 
promis lui Avram un moştenitor, şi când El i-a spus că sămânţa lui va fi ca stelele cerului, 
Avram „a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire“ (Geneza 
15:6). Le putem preda copiilor adesea despre aceşti oameni, şi putem folosi ilustraţii din 
viaţa lor, pentru a-i ajuta pe copii să înţeleagă ce este credinţa. În Romani şi Galateni, Pavel 
a dezminţit cu putere argumentul că mântuirea ar putea fi dobândită prin fapte. Sfinţii 
Vechiului Testament au fost mântuiţi prin credinţa în Mântuitorul pe care Dumnezeu a promis 
că-L va trimite. 

Tema credinţei este continuată şi dezvoltată în Noul Testament. Domnul Isus Hristos a 
învăţat despre necesitatea credinţei sau încrederii mântuitoare: „Adevărat, adevărat vă spun, 
că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţă veşnică …“ (Ioan 5:24). 

Citim „oricine crede“ în Ioan 3:16 şi „cel ce crede în Mine nu va înseta niciodată“ în Ioan 
6:35. Când Hristos a văzut o credinţă veritabilă, S-a bucurat (Matei 8:10). În marea trimitere, 
Domnul Isus Hristos a învăţat că „cine va crede şi se va fi boteza, va fi mântuit, dar cine nu 
va crede va fi osândit“ (Marcu 16:16). Credinţa este vitală. Aceasta este convingerea şi 
mesajul apostolilor. Petru i-a spus lui Corneliu şi casei sale: „Oricine crede în El [Isus 
Hristos] capătă, în Numele Lui, iertarea păcatelor“. (Fapte 10:43) Pavel a explicat fără teamă 
această doctrină, şi a susţinut-o în felul următor: „Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi prin 
credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos“ (Romani 5:1). Pavel a 
respins pe faţă orice adăugare la credinţă – mântuirea se capătă doar prin credinţă şi doar în 
Hristos: „Să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că 
nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii“ (Galateni 2:16). 

 
Definiţia credinţei 

Ce este credinţa? Înseamnă a crede – dar „a crede“ poate avea câteva înţelesuri. De 
exemplu, d-na Stănculescu se află într-o situaţie grea, iar d-na Barbu o încurajează 
spunându-i: „Nu te necăji, crede doar, şi lucrurile se vor rezolva cumva“. Acesta este un 
optimism orb, pe care lumea îl numeşte în mod greşit „credinţă“. Şi, „o săritură în 
necunoscut“ nu este credinţă. Domnul Ion caută o anumită casă. Nu are nicio idee unde se 
află, dar în timp ce conduce maşina, merge la dreapta, apoi la stânga şi apoi iar la dreapta. 
A procedat ca la „o săritură în necunoscut“, pentru că a acţionat fără a se informa sau a 
raţiona într-un anumit fel. Credinţa biblică nu este aşa. Credinţa adevărată, care duce la 
mântuire, este actul prin care o persoană, prin Duhul Sfânt, depinde doar de Isus Hristos şi 
numai de El pentru a fi mântuită. Credinţa, ca şi pocăinţa, implică mintea, emoţiile şi voinţa. 

 
Cunoştinţa 

Înainte ca un copil sau oricine altcineva să aibă credinţă, el trebuie să cunoască ceva 
despre Dumnezeu şi despre Isus Hristos. Credinţa este, în ultimă instanţă, dependentă de 
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cunoştinţele persoanei în cauză. Deci este important să le explicăm copiilor despre Acela în 
care îi chemăm să creadă. Trebuie să-i învăţăm de ce ne poate El mântui. Propovăduirea 
Evangheliei trebuie să aibă un accent doctrinar. Dar cunoştinţa la nivelul minţii nu va mântui 
niciodată; a cunoaşte nu înseamnă a avea credinţă. Chiar şi dracii cred – ei au o cunoştinţă 
la nivelul minţii despre Isus Hristos (Iacov 2:19). 
 
Consimţământul 

Există o latură emoţională a credinţei – consimţământul şi convingerea că ceea ce a 
descoperit Dumnezeu este adevărat. Credinţa este, însă, mai mult decât consimţire, dar 
niciodată nu este mai puţin decât atât. Acest element emoţional este esenţial şi este inclus în 
credinţa mântuitoare. Inima păcătosului trebuie să fie mişcată astfel încât el să fie convins de 
ceea ce a auzit despre Dumnezeu şi despre Fiul Său. Aceste adevăruri trebuie să-l cuprindă. 
Dar aceasta încă nu este credinţa mântuitoare. Aduceţi-vă aminte că dracii nu numai că cred 
dar se şi înfioară – emoţiile lor sunt afectate (Iacov 2:19). 

 
Încrederea 

Trebuie să existe o încredere care se sprijină pe Hristos; voinţa este supusă, predată. 
Înţelegând care este răspunsul lui Dumnezeu la nevoia lui, fiind convins de adevărul 
lucrurilor pe care le-a înţeles, păcătosul îşi pune încrederea pe deplin doar în Hristos ca 
Domn şi Mântuitor al său. 

Noul Testament accentuează conceptul de „a crede în“ – deci credinţa cuiva este pusă 
în Cineva din afara lui însuşi. Înseamnă a crede în Hristos ca izvorul iertării şi al vieţii 
veşnice.  

Acest triplu răspuns este posibil doar atunci când Duhul Sfânt lucrează în inima cuiva. 
Credinţa este darul lui Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu crede în locul 
păcătoşilor. Dimpotrivă, păcătosul crede el însuşi în măsura în care este ajutat de 
Dumnezeu. El are nevoie, ca în mod activ şi conştient, să creadă în Isus Hristos în lucrarea 
Lui pentru păcătoşi pe cruce. 

 
Explică copiilor credinţa  

Trebuie să ne gândim la cuvintele pe care le folosim. Dacă vorbim doar despre 
„credinţă“, copiii vor avea impresia că este suficientă doar cunoştinţa la nivelul minţii. Folosiţi 
cuvinte ca: a te încrede, a te baza, a depinde de, a te încredinţa pe tine însuţi Lui, a-L primi 
pe El. Explicaţi conceptele pe care le folosiţi. Când predaţi despre oameni ai credinţei, 
arătaţi-le credinţa acestora, care se baza pe Cuvântul lui Dumnezeu. Abel a adus o jertfă 
plăcută (Geneza 4:1-16), Noe a construit o corabie ca să-şi salveze familia (Geneza 6,7,8), 
Avram a părăsit cetatea Ur (Geneza 12), copiii lui Israel au junghiat mielul pascal şi au uns 
uşiorii uşii cu sânge (Exod 12,13), au privit la şarpele de aramă pentru a fi vindecaţi (Numeri 
21:1-9). Toţi aceştia au făcut aşa pentru că au crezut în Dumnezeu. 

Următoarele exemple pot fi folositoare pentru a explica ceea ce este credinţa: 
„Copii, credinţa nu este doar a crede cu mintea ta că există Dumnezeu şi că El L-a 

trimis pe Fiul Său, Isus Hristos, să moară pentru noi. Credinţa nu este doar a fi sigur că 
Dumnezeu te iubeşte şi că El vrea să te scape de păcat. Credinţa este mai mult decât atât. 
Înseamnă a veni la Domnul Isus cu sinceritate şi a crede că El poate să te cureţe de 
păcatele tale. Înseamnă a crede în El ca Mântuitor al tău, acum şi pentru totdeauna. 

Sau: „Să presupunem că eu am fost foarte bolnav şi am fost la doctor. Doctorul mi-a dat 
medicamente şi mi-a spus: «Ia aceasta şi te vei simţi mai bine». Eu am luat medicamentele 
acasă, şi le-am privit. Ştiam că mă vor face bine, dar le-am lăsat pe masă. Mă voi face bine? 
Desigur, nu. Nu, până nu le iau. Poate şi tu îţi dai seama că eşti păcătos şi eşti sigur că Isus 
Hristos te poate elibera de păcat şi îţi poate schimba viaţa. Dar doar ştiind lucrul acesta, nu 
va schimba cu nimic viaţa ta. Tu trebuie să-L rogi să te elibereze de păcat, şi să te schimbe. 
Dacă nu o faci, nu vei fi creştin, chiar dacă cunoşti atât de multe lucruri despre Domnul Isus.“ 

Sau: „Copii, priviţi acest scaun. Mă gândesc să mă aşez pe el. Dar oare mă ţine? Ştiu 
că este un scaun bun. Şi alţii au mai stat pe el. Ştiu că ar putea să mă ţină şi pe mine. Acum, 
spune-mi când îmi este de folos acest scaun şi când mă cred că mă ţine? (Puneţi degetul pe 
spătarul scaunului şi întreabă-i pe copii dacă făcând aşa, arăţi că tu crezi că te ţine. Aşează-
te pe el, dar nu cu toată greutatea. Repetă întrebarea. Aşează-te normal pe el şi pune din 
nou întrebarea). Scaunul nu-mi este de folos până când nu cred că mă ţine, şi arăt acesta 
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prin faptul că mă aşez pe el. Tu poate ştii că Domnul Isus este singurul Mântuitor, şi cu toate 
acestea poate nu eşti mântuit. Numai atunci când crezi în El şi depinzi de El pentru a fi 
mântuit, atunci va fi El Mântuitorul tău.“ 

Sau: „Maria era sigură că este mai bună decât cele mai multe fete din clasa ei. Ea îşi 
spunea rugăciunile, era cinstită, mergea la biserică, nu înjura. Era sigură că Dumnezeu era 
mai mulţumit de ea decât de alţii. Ea încerca să devină creştină. Dar ce făcea ea? Ea credea 
în bunătatea ei şi în faptele ei bune. Aceasta nu este credinţă, acestea sunt fapte. Credinţa 
înseamnă a crede în altcineva, şi Singura Persoană în care putem noi să credem pentru a fi 
mântuiţi este Domnul Isus Hristos. Numai El ne poate împăca pe noi cu Dumnezeu şi ne 
poate pune într-o stare după voia lui Dumnezeu.“ 

Unii copii (şi adulţi) îşi amintesc data exactă când au crezut în Isus Hristos. Alţii nu-şi 
amintesc. Faptul important este acela că acum ei cred în Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor. 
Copiii au nevoie să-şi dea seama că atunci când au crezut în Hristos pentru prima dată şi şi-
au încredinţat lui viaţa, atunci au început viaţa de credinţă. Credinţa lor va creşte şi se va 
adânci pe măsură ce înţeleg tot mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu şi îl împlinesc în viaţa 
lor. 

Porunca lui Dumnezeu pentru păcătoşi este aceea de a crede. Un copil nu poate fi 
mântuit, dacă nu are această credinţă salvatoare în Hristos. Deci, trebuie să avem mare grijă 
să explicăm ceea ce este credinţa, şi să ne rugăm cu stăruinţă ca Dumnezeu să le ajute 
multor oameni, pe care i-am învăţat, să creadă în Domnul Isus Hristos. Iar copiii sunt capabili 
să facă aceasta numai datorită faptului că Dumnezeu lucrează în inima lor.  

„Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă, şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui 
Dumnezeu“ (Efeseni 2:8).  

 
 
 

13. LUCRAREA LUI DUMNEZEU ÎN VIAŢA COPILULUI  
 

Ce se întâmplă în viaţa unui copil atunci când el vine la Domnul Isus Hristos? Ce 
promite Dumnezeu că va face pentru toţi aceia care vin la El, cu pocăinţă şi credinţă? Ce 
este mântuirea? Copiilor trebuie să li se explice răspunsul la aceste întrebări chiar înainte de 
a fi mântuiţi, ca parte a propovăduirii Evangheliei. Aceasta era procedura apostolilor. Petru, 
predicându-i lui Corneliu şi casei sale spunea: „Oricine crede în El, capătă prin Numele Lui, 
iertarea păcatelor“ (Fapte 10:43). Când a predicat iudeilor, de asemenea, Petru le-a spus 
ceea ce Dumnezeu va face pentru toţi aceia care se pocăiesc şi cred în El: 

„Pocăiţi-vă, şi fiecare dintre voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos spre iertarea 
păcatelor, apoi veţi primi darul Sfântului Duh“ (Fapte 2:38). 

Pavel a urmat acelaşi exemplu. În Antiohia el a declarat: „… şi oricine crede este iertat 
prin El de toate lucrurile de care n-aţi putut fi iertaţi prin legea lui Moise“ (Fapte 13:39). 

Dumnezeu dă multe binecuvântări acelora care vin la Hristos. Dorim să analizăm câteva 
din ele. 

 
Justificarea 

Justificarea este un termen juridic care are de-a face cu poziţia noastră înaintea lui 
Dumnezeu ca Judecător, şi are înţelesul opus aceluia de condamnare. Condamnarea 
înseamnă a declara că o persoană este vinovată; justificarea înseamnă a declara că o 
persoană este inocentă. Aceasta este ceea ce se întâmplă atunci când cineva crede în Isus 
Hristos. Dumnezeu îl socoteşte drept, nevinovat înaintea Lui. 

Acest mare adevăr cuprinde două aspecte. Primul este iertarea păcatelor. Când un 
păcătos vine la Dumnezeu, păcatele sale sunt îndepărtate pentru totdeauna, el este iertat, 
iar Dumnezeu nu-şi mai aduce aminte de ele. La acest aspect al justificării s-a referit Petru 
atunci când a zis: „Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se şteargă 
păcatele“ (Fapte 3:19). 

David a scris din experienţa sa în Psalmul 103:12: „Cât este de departe răsăritul de 
apus, atât de mult depărtează El fărădelegile noastre de la noi“. O astfel de iertare este 
posibilă, pentru că Hristos a luat păcatul nostru asupra Lui şi El a fost pedepsit pentru el. Pe 
cruce, El a fost pedepsit ca şi când El a săvârşit acel păcat. 
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„Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El cel neprihănit, pentru cei 
nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu.“ 

Trebuie să le explicăm copiilor că atunci când vin la Hristos, păcatul lor nu le mai stă 
împotrivă, ci el a fost şters şi uitat pentru totdeauna. Poate fi explicat în felul următor: 

„Alin era foarte supărat. Mingea lui a spart geamul de la uşa mătuşii lui. Nu a fost atent, 
şi ştie că a fost vina lui. S-a dus să spună ce s-a întâmplat. «Îmi pare foarte rău», a spus el, 
şi chiar aşa era. «Nu-i nimic, Alin», i-a spus mătuşa lui. «Voi cumpăra alt geam. Voi plăti eu 
pentru el. Uită că s-a întâmplat asta!» Aceasta a fost într-adevăr iertare, nu-i aşa? Este doar 
o ilustrare slabă a iertării lui Dumnezeu. Atunci când venim la El, şi ne pare cu adevărat rău 
de faptul că am fost neascultători, este ca şi când El ar spune: «Te iert, Eu am plătit pentru 
neascultarea ta!» Şi El aşa a făcut – atunci când Fiul Său a murit pe cruce. Şi El nu-ţi va mai 
ţine în seamă păcatul tău. În Ieremia 31:34, El spune că nu-şi va mai aduce aminte de 
păcatul tău.“ 

Cel de-al doilea aspect al justificării este că neprihănirea lui Hristos este pusă în contul 
păcătosului care se pocăieşte şi crede. Cuvântul biblic este „socotit“, care înseamnă a fi pus 
în contul cuiva. Când un păcătos este justificat, neprihănirea lui Hristos este pusă în contul 
păcătosului, astfel încât păcătosul poate sta înaintea lui Dumnezeu pe o poziţie îndreptăţită 
înaintea Lui. Dumnezeu tratează păcătosul ca şi când el ar fi ţinut cu desăvârşire toată legea 
Lui sfântă, pentru că Hristos a făcut-o în locul celui păcătos. Păcătosul este acum „în 
Hristos“ îmbrăcat în neprihănirea Lui. 

„Căci după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot 
aşa, prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi“ (Romani 5:19). 

„Pe cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim 
neprihănirea lui Dumnezeu în El“ (2 Corinteni 5:21). 

Este foarte important să explicăm des acest adevăr măreţ copiilor. Explicaţi-le că atunci 
când cred în Domnul Isus Hristos, Dumnezeu îi vede la fel de curaţi ca şi Hristos. Puteţi 
folosi următoarea ilustraţie: 

„Marian ştia cum va arăta situaţia lui şcolară. Profesorul va scrie: «Slab», 
«Nesatisfăcător», «Foarte slab». Ar fi vrut să fi avut note maxime la toate materiile! Dacă 
Dumnezeu ar face un raport cu privire la viaţa ta, va fi oare de genul: «Neascultător de legea 
lui Dumnezeu», «Merge pe propria lui cale», «Gândeşte lucruri urâte», «Eul lui este pe 
primul loc»? Cu un astfel de raport nu vei putea fi niciodată plăcut înaintea lui Dumnezeu. 
Dacă viaţa ta trebuie să-i fie plăcută lui Dumnezeu, raportul trebuie să spună: «Perfect în 
fiecare zi din viaţa lui». Există numai o singură persoană care poate avea un astfel de raport 
– Domnul Isus Hristos. Dar cel mai minunat lucru, care se petrece atunci când crezi în El ca 
Mântuitor al tău, este că Dumnezeu te eliberează de păcatul tău şi te priveşte ca şi când acel 
raport perfect ar fi al tău!“ 

Pagina albă a cărţii fără cuvinte învaţă această doctrină măreaţă. Povestirea cel mai 
des utilizată referitor la pagina albă este învierea lui Hristos. El a fost înviat „din pricină că 
am fost socotiţi neprihăniţi“ (Romani 4:25). Pagina albă reprezintă poziţia celui credincios 
înaintea lui Dumnezeu – curat în neprihănirea lui Hristos. Nu ne învaţă despre starea 
noastră, nici despre biruinţa asupra păcatului. De asemenea, există o povestioară 
interesantă în Zaharia 3:3-5 care poate fi folosită ca o ilustraţie a justificării. 

Copiii credincioşi cred adesea că au nevoie să fie mântuiţi din nou atunci când 
săvârşesc un păcat. A le explica înţelesul justificării este calea cea mai bună de a rezolva 
această problemă. Este important ca copiii să înţeleagă că justificarea nu îi schimbă şi nici 
nu-i face desăvârşiţi, ci aceasta le schimbă poziţia, şi îi îndreptăţeşte înaintea lui Dumnezeu. 
Justificarea i-a salvat de la pedeapsa păcatului. 
 
Naşterea din nou 

Atunci când Dumnezeu mântuieşte un copil, El creează o făptură nouă: „Căci dacă este 
cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi“ (2 
Corinteni 5:17). 

Regenerarea înseamnă a fi născut de sus: „Dacă un om nu se naşte din nou, nu poate 
vedea împărăţia lui Dumnezeu“ (Ioan 3:3). 

Nimeni nu poate fi creştin fără această schimbare lăuntrică. Şi aceasta este o 
schimbare radicală – la fel de radicală ca atunci când ai fi înviat dintre cei morţi! „Voi eraţi 
morţi în greşelile şi în păcatele voastre“ (Efeseni 2:1). 
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Această schimbare radicală nu este o îmbunătăţire a firii vechi. Dumnezeu dă o fire 
nouă: propria Sa fire (1 Petru 1:4). Firea veche nu este eliminată, dar cea nouă va fi tot mai 
evidentă. 

Copiii trebuie să-şi dea seama că atunci când ajung să creadă în Hristos, ei sunt 
„născuţi din nou“. Dumnezeu îi schimbă din persoanele care doreau să meargă pe propria 
lor cale, în persoane care doresc să meargă pe calea lui Dumnezeu. Această schimbare va 
fi evidentă în viaţa lor. La fel cum un copil născut într-o familie va plânge, va merge şi va 
vorbi, tot aşa cineva născut în familia lui Dumnezeu va „plânge“ – ei vor vrea să vorbească 
cu Dumnezeu. Ei vor „merge“, chiar dacă la început se vor împiedica, dorind să umble în 
ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Vor vorbi cu alţii despre credinţa lor. 

Copiii trebuie să ştie că vor exista schimbări în viaţa lor, datorită faptului că sunt oameni 
noi. Le putem arăta că oamenii care au fost convertiţi în timpurile despre care ne vorbesc 
Sfintele Scripturi, au fost oameni noi, de exemplu, Pavel, Zacheu sau temnicerul din Filipi. 
De asemenea, ar trebui să le explicăm conversaţia Domnului cu Nicodim (Ioan 3:1-15). 
Trebuie să fim atenţi să nu lăsăm impresia că aşteptăm ca ei să se comporte ca adulţii care 
sunt creştini. Dar ei trebuie să ştie că regenerarea este parte integrantă în mântuire. Şi 
atunci când vor vedea dovezi ale noii naturi în viaţa lor, vor fi întăriţi în încrederea că sunt cu 
adevărat născuţi din nou. 

Nimeni nu este justificat până nu este regenerat. Nimeni nu este regenerat până nu este 
justificat. Când cineva vine la Hristos, poziţia lui înaintea lui Dumnezeu este schimbată de la 
aceea de condamnat la aceea de justificat. Dar nu numai că acea persoană are o poziţie 
schimbată, ci ea este o persoană schimbată cu o natură nouă. 
 
Mântuirea  

Adesea vorbim despre mântuire, şi acest cuvânt este adesea folosit în Biblie: 
„Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit“ (Fapte 16:31).   
„Căci prin har sunteţi mântuiţi, prin credinţă, şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui 

Dumnezeu“ (Efeseni 2:8). 
„… Iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii“ (2 Corinteni 

6:2). 
Înţelesul este acela de a fi „salvat“ sau „eliberat“ de păcat. Cuvântul „mântuire“ acoperă 

întreaga lucrare făcută de Dumnezeu pentru eliberarea noastră de sub pedeapsa, puterea şi 
prezenţa păcatului. „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă, şi aceasta nu vine de la voi, 
ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni“ (Efeseni 2:8,9).  

Această mântuire a fost împlinită pentru noi o dată pentru totdeauna la Calvar. Prin 
lucrarea Sa de ispăşire de pe cruce, Hristos a obţinut mântuirea noastră. Când un copil 
crede în Hristos, această lucrare mântuitoare devine folositoare pentru el personal. Pentru 
cel credincios, mântuirea comportă trei aspecte: 

Trecut – Dumnezeu ne-a salvat din condamnarea şi sclavia păcatului (justificare şi 
regenerare). Dumnezeu „ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă“ (2 Timotei 1:9). 

Prezent – Dumnezeu ne scapă de puterea păcatului (sfinţire). „Pentru noi care suntem 
pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu“ (1 Corinteni 1:18). 

„Duceţi până la capăt mântuirea voastră cu frică şi cutremur … căci Dumnezeu este 
Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui şi voinţa şi înfăptuirea“ (Filipeni 2:12-
13). 

Viitor – Dumnezeu ne va scăpa de posibilitatea şi de prezenţa păcatului (glorificare). 
„Acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut“ (Romani 13:11). 

Copiii pot să prindă din zbor aceste fraze şi apoi să le folosească fără a avea nici cea 
mai mică cunoştinţă despre ceea ce înseamnă. Dacă ei nu înţeleg ce înseamnă „mântuit“, ei 
nu vor înţelege ce înseamnă „Mântuitor“. Înţelesul cuvântului „mântuit“ este „eliberat“ sau 
„izbăvit“. Puteţi folosi o ilustraţie ca aceasta: 

„Un om stătea şi privea cu atenţie într-o fântână adâncă. Pleosc! A căzut în ea! Nu ştia 
să înoate, dar stropea şi se lupta. A încercat să se prindă de pereţi, dar erau abrupţi şi 
alunecoşi. Aluneca tot mai jos, până când a ajuns la apa cea întunecată. Nu putea face 
nimic pentru a se salva. Era într-un pericol mare. Se scufunda! 

Acelaşi lucru este şi cu păcatul din viaţa ta. Păcatul te ţine la distanţă de Dumnezeu şi 
eşti într-un pericol mare: pericolul de a fi despărţit de Dumnezeu pentru totdeauna. Păcatul 
este atât de puternic, încât nu poţi face nimic pentru a te elibera tu singur – la fel ca omul din 
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fântână care nu putea să se salveze singur. El a strigat după ajutor, dar oare îl va auzi 
cineva? 

Da, l-a auzit un om. A alergat la fântână, a coborât la el şi  l-a tras în sus pe omul care 
se scufundase. El  l-a scăpat din apă. 

Şi tu ai nevoie de cineva care să te salveze, să te elibereze din păcat. Nu există decât o 
singură Persoană care te poate salva – Domnul Isus Hristos. Când Îl strigi ca să te elibereze 
din păcat, El o va face. El te va salva de legătura pe care o are păcatul în viaţa ta. Biblia 
spune: «Oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit» (Romani 10:13). Te va salva de 
la pedeapsa pe care o meriţi. Şi când te va lua la cer, vei fi fără păcat, şi nu vei mai păcătui 
niciodată.“ 

Toate aceste aspecte ale mântuirii trebuiesc accentuate. Cel mai des, copiii înţeleg că 
sunt salvaţi de pedeapsă, dar nu li se explică că legătura, stăpânirea păcatului este 
sfărâmată, chiar dacă păcatul mai locuieşte încă în ei până când sunt glorificaţi. 

 
Viaţa veşnică 

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca 
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică“ (Ioan 3:16). 

„Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi această viaţă este în 
Fiul Său“ (1 Ioan 5:11). 

„Viaţa veşnică“ este o expresie pe care o folosim adesea în propovăduirea Evangheliei. 
Se găseşte în multe cântări. Dar ce înseamnă, de fapt? „Este viaţa care continuă la infinit“ 
este explicaţia pe care ar da-o cei mai mulţi copii. Această explicaţie este adevărată, dar 
inadecvată. Ea accentuează durata vieţii veşnice, dar nu spune nimic despre calitatea ei. De 
asemenea, viaţa veşnică înseamnă a fi viu pentru Dumnezeu! 

„Şi aceasta este viaţa veşnică, să te cunoască pe Tine, Singurul Dumnezeu adevărat şi 
pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu“ (Ioan 17:3). 

Cuvântul „a cunoaşte“ înseamnă a fi unit cu Dumnezeu, a trăi în strânsă legătură de 
părtăşie cu Dumnezeu. În loc de a fi despărţiţi de Dumnezeu, noi suntem uniţi cu El pentru 
totdeauna. 

 
Darul Duhului Sfânt 

„Pocăiţi-vă“, le-a zis Petru, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, 
spre iertarea păcatelor voastre; şi apoi veţi primi darul Sfântului Duh“ (Faptele apostolilor 
2:38) „Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos nu este al Lui“ (Romani 8:9). Este important ca 
copiii să înţeleagă că viaţa de creştin nu este trăită prin propriile noastre puteri, ci că 
Dumnezeu-Duhul Sfânt locuieşte înlăuntrul celor credincioşi. Uneori copiii doresc să creadă 
în Mântuitorul, dar simt că nu ar putea niciodată să trăiască o viaţă de creştin. Ei au nevoie 
să li se explice că Duhul Sfânt va locui în ei, şi că îi va ajuta să trăiască pentru Dumnezeu. 

 
Locul în familia lui Dumnezeu 

„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“ (Ioan 1:12). 

Fiecăruia care crede i se dă dreptul să se numească copil al lui Dumnezeu. Ce adevăr 
minunat, care trebuie predat copiilor! Ei trebuie să ştie că fiecare om care crede în Hristos 
devine un copil al lui Dumnezeu, şi Dumnezeu este Tatăl său ceresc. Aceasta înseamnă că 
cel credincios poate veni la Dumnezeu aşa cum vine un copil la tatăl său. El poate împărţi 
toate problemele şi toate bucuriile lui cu Tatăl său cel ceresc, şi poate experimenta 
dragostea Lui şi purtarea Sa de grijă. 

Când o persoană este regenerată, ea este născută în familia lui Dumnezeu. Prin înfiere, 
care are loc în acelaşi moment, ea primeşte toate drepturile şi privilegiile unui fiu matur. „…ci 
aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: « Ava!» adică: «Tată!»“ (Romani 8:15). 

În Hristos avem „tot felul de binecuvântări duhovniceşti“. Dacă mântuirea noastră ne va 
face plini de bucurie, lucrul acesta va fi evident pentru copii. Ar trebui să-i îndemnăm pe copii 
să vină la Hristos pentru ca această binecuvântare să fie şi a lor. De-a lungul unei perioade 
de timp vom încerca să-i învăţăm pe copii toate aceste adevăruri, dar nu trebuie să încercăm 
să o facem dintr-o dată. Ar trebui să-i învăţăm respectând contextul lecţiei biblice pe care am 
folosit-o. 
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14. MÂNTUIREA – ÎNCEPUTUL UNEI VIEŢI DE ASCULTARE 
 

Biblia clarifică faptul că atunci când cineva, tânăr sau în vârstă, devine creştin, vor 
exista schimbări de direcţie în viaţa sa. Desigur, nu va fi perfect, dar va fi diferit. Nu va fi tot 
ceea ce ar trebui să fie, dar nu va mai fi ceea ce obişnuia să fie! 

Evanghelistul copiilor trebuie să-şi pună întrebări de genul:  
„Oare trebuie să spun copiilor nemântuiţi că dacă vor crede în Hristos ca Mântuitor al 

lor, Dumnezeu va aştepta să vadă o schimbare în viaţa lor?“ 
„Oare trebuie să le explic copiilor nemântuiţi că, dacă a deveni creştin este cel mai 

minunat lucru care li se poate întâmpla, totuşi, nu este uşor să trăiască viaţa de credinţă?“ 
„Oare pasul acesta de a te încrede în Hristos este un pas la care copilul nemântuit ar 

trebui să fie încurajat să se gândească cu atenţie şi să cântărească bine lucrurile înainte de 
a-l face?“ 

Examinarea învăţăturii Noului Testament cu privire la acest subiect conduce la 
concluzia că răspunsul la aceste întrebări este, fără nici o rezervă: „Da“. 

 
Lucrarea Domnului Isus 

Când oameni nemântuiţi au venit la Domnul Isus, şi I-au spus despre dorinţa lor de a-L 
urma, El le-a explicat cu multă atenţie ce ar implica lucrul acesta: 

În Marcu capitolul 10:17, tânărul bogat a venit la Domnul Isus căutând viaţa veşnică. El 
a întrebat stăruitor. Domnul Isus l-a iubit, dar i-a arătat clar ceea ce este implica acest lucru. 
El „a pus degetul“ pe acel lucru din viaţa tânărului bogat care era mult mai important pentru 
el decât Dumnezeu sau viaţa veşnică: „Vinde tot ce ai, dă la săraci … apoi vino, ia-ţi crucea 
şi urmează-Mă“ (Marcu 10:21). El  l-a întrebat dacă va vrea să-I dea Lui primul loc în viaţa 
lui. Şi tânărul I-a spus: „Nu“. 

În Ioan 4:15 femeia samariteancă întreba cu mult entuziasm despre acea „apă“ pe care 
o dăruia Isus Hristos. Dar Domnul Isus „a pus degetul“ pe acel ceva din viaţa ei care trebuia 
rezolvat mai întâi: „Du-te de cheamă pe bărbatul tău şi vino aici“ (versetul 16). Ea trebuia să-
şi dea seama că a primi acea „apă“ avea implicaţii mult mai profunde. 

În Luca 9:57-62, trei oameni diferiţi I-au vorbit Domnului Isus despre dorinţa lor de a-L 
urma. În fiecare din aceste trei cazuri, El le-a spus clar că vor fi sacrificii de făcut dacă vor să 
facă acest pas (versetul 58, 59, 62). 

În Luca 14:25-33, Domnul Isus accentuează în faţa mulţimilor care-L ascultau, cât este 
de important faptul de a cântări bine şi de a gândi profund la toate lucrurile care sunt 
implicate în luarea acestei decizii de a-L urma pe El, mai înainte de a trece la acţiune. 

 
Lucrarea apostolilor  

Când apostolii propovăduiau Evanghelia, ei subliniau adesea importanţa botezului. 
„Pocăiţi-vă“, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre 
iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh“ (Fapte 2:38). Ca răspuns la 
acest mesaj, toţi cei care au fost mântuiţi, au fost mai târziu botezaţi (Fapte 2:41; 8:6,12,36; 
9:18; 10:47; 16;15,33; 18:8; 22:16). 

Scopul principal al apostolilor a fost acela de a le arăta ascultătorilor mai dinainte că 
dacă îşi vor crede în Hristos, El aşteaptă din partea lor să-L mărturisească public înaintea 
altora – indiferent cât i-ar costa. Apostolii i-au înştiinţat că nu sunt chemaţi la o ucenicie în 
secret – ei trebuie să fie gata să fie cunoscuţi ca şi creştini. 

În propovăduirea Evangheliei, apostolii nu au făcut un secret din faptul că aceia care s-
au întors la Hristos, în acelaşi timp, s-au întors de la acele „lucruri deşarte“ (Fapte 14:15), şi 
că Domnul Isus i-a întors „pe fiecare din ei de la fărădelegile lor“ (Fapte 3:26). Cei care i-au 
ascultat pe primii evanghelişti au ştiut că credinţa în Hristos înseamnă a lua o anumită 
poziţie şi a plăti un anumit preţ. 

De asemenea, acest lucru este clar şi din ceea ce a scris Pavel în epistolele sale, prin 
avertismentele sale cu privire la posibilele suferinţe de care va avea parte cineva, datorită 
faptului că este creştin. „Şi când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim 
necazuri, ceea ce s-a şi întâmplat cum bine ştiţi“ (1 Tesaloniceni 3:4). 
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Câteva cuvinte referitoare la starea de creştin 
 
A fi creştin înseamnă a fi „mântuit“. Domnul Isus a spus: „Adevărat vă spun că, dacă nu 
vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra 
în împărăţia cerurilor“ (Matei 18:3). „Pocăiţi-vă dar şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să 
vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare“ (Fapte 3:17). 

„După ce au fost petrecuţi de Biserică până afară din cetate, şi-au urmat drumul prin 
Fenicia şi Samaria, istorisind întoarcerea Neamurilor la Dumnezeu şi au făcut o mare 
bucurie tuturor sfinţilor“ (Fapte 15:3). „Căci ei însuşi mărturisesc ce primire ne-aţi făcut, şi 
cum de la idoli v-aţi întors la Dumnezeu, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu şi adevărat“ (1 
Tesaloniceni 1:9). 

Acest cuvânt înseamnă „a te întoarce înapoi“ „a merge în direcţia opusă“, şi a fost folosit 
în proclamarea Evangheliei pentru a indica că a crede în Hristos înseamnă o întoarcere 
completă. 
 
A fi creştin înseamnă a fi un ucenic. Cuvântul „ucenic“ înseamnă „elev“ sau „urmaşul 
învăţăturii altuia“. „Un ucenic nu este doar un elev, ci un adept“ (W.E. Vine). Este folosit în 
mod alternativ în Faptele apostolilor cu cuvântul „creştin“. Remarcaţi în mod special Fapte 
11:26 „ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia“. Cu alte cuvinte, un copil care 
devine creştin, devine în acelaşi timp un ucenic sau un urmaş al lui Isus Hristos: şi îndemnul 
pentru toţi aceia care doresc să devină ucenici este acela de a-L pune pe Domnul Isus pe 
primul loc în viaţa lor (Luca 14:26) şi de a-şi lua crucea şi a-L urma pe El (Luca 14:22). 

 
A fi creştin înseamnă a fi ascultător. În multe locuri din Biblie este explicat în mod clar că a 
veni la Hristos este un pas de ascultare – primul pas al unei vieţi de ascultare, şi că aceia 
care vin la Hristos pentru salvare vin în genunchi. Mântuirea este primul pas al supunerii faţă 
de Isus Hristos ca Domn, şi mărturisirea Lui că este Domn. 

Putem vedea lucrul acesta în multe părţi ale Noului Testament:  
Evanghelia (adevărul sau credinţa care mântuieşte) cere ascultare: „Într-o flacără de 

foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de 
Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos“ (2 Tesaloniceni 1:8). „Căci suntem în clipa când 
judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Şi dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul 
celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu“ (1 Petru 4:17). 

„Prin care am primit harul şi apostolia ca să aducem, pentru Numele Lui, la ascultarea 
credinţei pe toate Neamurile“ (Romani 1:5). 

„Dar a fost arătată acum prin scrierile proorocilor şi prin porunca Dumnezeului celui 
veşnic, a fost adusă la cunoştinţa tuturor Neamurilor, ca să asculte de credinţă“ (Romani 
16:26). 

„Deci, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-aţi curăţit sufletele prin Duhul, ca să aveţi 
o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima“ (1 Petru 
1:22). 

Isus Hristos este propovăduit celor nemântuiţi nu numai ca Mântuitor în care să creadă, 
dar şi ca Domn de care să asculte. „Să ştie bine dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a 
făcut Domn şi Hristos pe acest Isus, pe care L-aţi răstignit voi“ (Fapte 2:36). 

„Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui şi L-a făcut Domn şi Mântuitor, ca 
să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor“ (Fapte 5:31). 

„El a trimis Cuvântul Său fiilor lui Israel, şi le-a vestit Evanghelia păcii prin Isus Hristos, 
care este Domnul tuturor“ (Fapte 10:36). 

„Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că 
Dumnezeu L-a înviat din morţi vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă 
neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. În adevăr, nu este nici o 
deosebire între iudeu şi grec, căci toţi au acelaşi Domn care este bogat în îndurare pentru 
toţi cei care-L cheamă. Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit“ (Romani 
10:9, 10, 12, 13). 

„Căci noi nu ne propovăduim pe noi înşine, ci pe Domnul Isus Hristos. Noi suntem robii 
voştri pentru Isus“ (2 Corinteni 4:5). 

„Astfel dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El“ 
(Coloseni 2:6). „Crede în Domnul Isus Hristos şi vei fi mântuit tu şi casa ta“ (Fapte 16:31). 
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Mântuirea este ascultarea faţă de adevărul pe care l-am auzit. „Nu ştiţi dar că, dacă vă 
daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de 
păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire? Dar 
mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat 
acum din inimă de dreptarul învăţăturii, pe care aţi primit-o“ (Romani 6:16,17). 

Viaţa de creştin este o viaţă de supunere crescândă şi progresivă faţă de Isus Hristos 
Domnul; dar primul pas al acelei supuneri, fie el cât de mic, este făcut atunci când copilul 
ascultă porunca lui Isus Hristos şi crede în El ca Mântuitor. 

 
Onestitatea evanghelistului 

Este corect şi cinstit ca evanghelistul să clarifice copilului toate lucrurile care sunt 
implicate atunci când crede în Isus Hristos ca Mântuitor, chiar înainte de a face aceasta. 
Copilul care face acest pas, îl face cu ochii deschişi. Nu dorim ca copiii să fie deziluzionaţi, 
dezamăgiţi sau amărâţi atunci când realizează că în viaţa de creştin sunt probleme, iar ei nu 
au fost pregătiţi pentru acestea. Este evident, din ceea ce a fost conturat în pasajele 
anterioare, că cel care crede în Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor şi Îl urmează pe El are de 
plătit un preţ. În Luca 14 versetele 25-33, Domnul Isus subliniază problemele care apar când 
începi să-L urmezi fără a calcula costul, şi fără a vedea clar toate lucrurile care sunt 
implicate în luarea unei asemenea decizii. 

 
Ce înseamnă lucrul acesta pentru copil şi cum trebuie prezentat mesajul mântuirii 

Haideţi să ne gândim la cele trei întrebări puse la începutul acestui capitol. În lumina a 
ceea ce am învăţat, putem trage trei concluzii: 

Copilul nemântuit trebuie să ştie că Dumnezeu aşteaptă să vadă o schimbare în viaţa 
sa, dacă el crede în Isus Hristos ca Mântuitor al lui. Dacă nu doreşte această schimbare, 
atunci el nu este gata să creadă în Hristos. El trebuie să înţeleagă că a crede în Hristos este 
primul pas al unei vieţi de ascultare faţă de Domnul Isus. A te scula cu câteva minute mai 
devreme pentru a vorbi cu Dumnezeu, a face un efort pentru a fi de folos acasă, a lăsa pe 
alţii să aleagă un joc în loc să-l alegi tu, toate acestea pot fi lucruri care arată că tu calci pe 
urmele Domnului. 

Copilul nemântuit trebuie să realizeze că viaţa de creştin nu este o viaţă fără probleme, 
ci poate întâmpina şi dificultăţi. 

Copilul nemântuit trebuie să ia în considerare cu multă atenţie acest pas al credinţei în 
Hristos, şi să fie pe deplin conştient de ceea ce face. El trebuie să se gândească la ceea ce 
ar vrea Domnul Isus să facă, să dorească să-L asculte şi să fie pregătit să înfrunte dificultăţi. 
„Se poate întâmpla ca atunci când prietenii tăi vor afla că eşti creştin să zică: «Noi nu mai 
vrem să fii prietenul nostru de acum înainte.» Aceasta înseamnă «să-ţi iei crucea».“ 

Oricum, trebuie să fim echilibraţi în propovăduirea Evangheliei. Trebuie să fim atenţi să 
nu lăsăm copiilor impresia că dacă vor veni la Domnul Isus, vor fi „fericiţi tot timpul“ sau că 
„problemele vor fi toate rezolvate“. Noi trebuie să le spunem, de asemenea copiilor, cu toată 
autoritatea şi încrederea, ceea ce Dumnezeu va face pentru ei atunci când vor veni la El prin 
Hristos. Duhul Sfânt va veni să locuiască în ei şi le va da bucurie, le va da tăria necesară 
poziţiei în care se află şi, de asemenea, le va da puterea de a trăi o viaţă plăcută înaintea lui 
Dumnezeu (Matei 10:32, 33). 
 
 
15. FOLOSEŞTE TOT PROGRAMUL 
 

Dacă copiii vin pentru o oră în fiecare săptămână la Şcoala duminicală sau la întâlnirea 
cu copiii atunci îi aveţi pentru o oră din 168 de ore din timpul lor. Mulţi dintre ei petrec restul 
timpului într-un mediu în care Dumnezeu nu este recunoscut şi unde influenţele anti-creştine 
sunt evidente. Aşadar este vital să răscumpăraţi fiecare minut al acelei ore pe care o 
petreceţi cu copiii. Încercaţi să folosiţi tot programul pentru a-i învăţa şi a-i evangheliza. 

 
Cântece 

Învățați-i cântări care au un mesaj clar, precis şi adevărat, în conformitate cu Sfânta 
Evanghelie. Alegeţi uneori o cântare care întăreşte adevărul pe care l-aţi accentuat în lecţia 
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biblică. Plănuiţi cu atenţie ceea ce veţi cânta, şi gândiţi-vă de ce alegeţi anumite cântări. 
Câteva cântări care explică diferite aspecte ale mesajului evanghelic sunt: 

– Calea ce duce sus în ceruri 
– Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea 
Nu cântaţi în fiecare săptămână alte cântări, luate la întâmplare. Fiţi precauţi – nu-i 

învăţaţi cântece care, măcar că au o melodie frumoasă, exprimă foarte puţin. 
Este înţelept să limitaţi numărul cântărilor pe care vreţi să le cântaţi de-a lungul unei 

perioade de timp. Veţi dori ca ei să înveţe cântările pe care le cântaţi, dar aceasta va fi 
imposibil dacă îi „inundaţi“ cu altele noi. Amintiţi-vă că aceste „mesaje muzicale“ vor fi 
cântate în multe case unde mesajul evanghelic nu este auzit altfel. Dorim ca ei, copiii, să 
cunoască bine aceste cântări, şi acelea pe care le cântă să aibă un mesaj evanghelic bun. 

 
Versetul de memorat 

Memorarea Scripturii este o parte deosebit de importantă a procesului de evanghelizare 
printre copii. Poate vor uita mult din ceea ce s-a spus, dar un verset biblic bine explicat le va 
rămâne în minte pentru totdeauna. Dacă unii resping sau neglijează restul mesajului care le-
a fost explicat, este o mângâiere să ştii că ei încă păstrează în memoria lor aceste versete 
din Cuvântul lui Dumnezeu, care este „viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două 
tăişuri“ (Evrei 4:12). Evident, aceasta implică acordarea unui timp în timpul programului în 
care să explicaţi cu atenţie versetele biblice selectate. Nu vă lăsaţi în baza că le vor învăţa 
acasă. Încurajaţi-i să o facă, dar aveți în vedere faptul că nu toţi o vor face. Rămâneţi la 
acelaşi verset de memorat până când toţi copiii îl ştiu. Este mai bine ca ei să cunoască bine 
unul sau două versete, decât să cunoască fragmente din patru sau cinci. 

Selectaţi acele versete biblice care explică un adevăr important faţă de acelea care pun 
accent pe naraţiune. V-ar putea fi folositoare următoarele versete sugerate pentru patru 
domenii de adevăr: 

Dumnezeu – Geneza 1:1; Psalmul 145:17; Psalmul 103:8; 1 Cronici 29:11; Ioan 3:16; 
Romani 5:8,10,12. 

Păcatul omului – Romani 3:23; 6:23; 1 Ioan 3:4; Isaia 59:2; Iacov 2:10; Ieremia 17:9. 
Domnul Isus Hristos – Matei 16:16b; 1:21; 1 Timotei 2:5; 1 Petru 3:18a; Apocalipsa 

1:18; Filipeni 2:9,10. 
Calea mântuirii – Fapte 3:19; 11:31; Romani 10:13; Ioan 1:12; Romani 5:1; 2Corinteni 

5:17. 
 

Recapitulare 
Recapitularea este o parte importantă a procesului de învăţare; de fapt nu învăţăm cu 

adevărat dacă nu repetăm. După ce explicaţi un adevăr important, recapitulaţi-l. Puneţi 
copiilor întrebări care îi provoacă să gândească. Întrebările şi răspunsurile vă dau o bună 
posibilitate să vedeţi cât de mult au învăţat copiii, să lămuriţi acele lucruri care au fost greşit 
înţelese şi să întăriţi mesajul predat. Poate aţi cântat şi le-aţi explicat un anumit cântec; 
faceţi-vă timp să puneţi întrebări copiilor despre înţelesul anumitor cuvinte. 

Există două modalităţi de a recapitula. Puteţi recapitula după ce explicaţi, când reveniţi 
şi recapitulaţi adevărul care a fost explicat mai devreme în cadrul programului. Sau puteţi 
recapitula de la o săptămână la alta. 

Recapitularea poate lua forma unui joc recapitulativ – foarte atractiv pentru copii! 
Jocurile recapitulative par adesea a fi partea de amuzament din cadrul programului. Dar, ar 
trebui să fie mai mult decât atât. Jocurile recapitulative pot fi un instrument de predare 
deosebit de valoros, dacă întrebările sunt formulate din învăţătura care a fost deja dată. 
Întrebările nu trebuiesc formulate doar din întâmplarea povestită. Puneţi întrebări referitoare 
la adevărurile pe care le-aţi explicat. De exemplu: De ce nu există păcat în cer? De ce este 
greşit să furi? De ce a devenit Fiul lui Dumnezeu om? Unde a locuit Fiul lui Dumnezeu 
înainte de a veni pe pământ? Ce înseamnă cuvântul „pocăinţă“? Dacă copilul dă un răspuns 
greşit sau nepotrivit, folosiţi această oportunitate pentru a întări pe scurt ceea ce aţi explicat 
anterior. 

 
Lecţii doctrinare 

Unii învăţători găsesc că este folositor să includă în unele săptămâni, în mod sistematic, 
o prezentare de cinci minute a unei doctrine biblice. Aceasta poate fi foarte binevenită în 
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propovăduirea Evangheliei, ajutându-i pe copii să înţeleagă bazele doctrinare ale 
Evangheliei. Aceste prezentări trebuie să fie scurte, să trateze un singur subiect şi să aibă 
aplicaţii şi ilustraţii ample. Ele trebuie să fie atractive, explicate într-un limbaj pe care copilul îl 
poate înţelege. Cele ce urmează sunt câteva exemple de subiecte care ar trebui explicate 
prin scurte lecţii doctrinare: 

Păcatul 
Sfinţenia lui Dumnezeu  
Persoana lui Isus Hristos 
Lucrarea lui Isus Hristos 
Pocăinţa 
Credinţa 
Justificarea 
Naşterea din nou 
 

Povestiri misionare 
Din când în când, mai ales în cadrul unei lucrări regulate, este bine să relataţi exemple 

referitoare la modul cum a chemat, a binecuvântat şi a folosit Dumnezeu misionarii. 
Biografiile misionarilor pot fi extrem de interesante şi atractive pentru copii. Ele vor trata cum 
l-a cunoscut acel misionar pe Mântuitorul şi cum alţi oameni au ajuns să-L cunoască pe El 
prin lucrarea acelui misionar. 

Reţineţi ideea de a preda în 60 de minute. Aceasta nu înseamnă că veţi aglomera atât 
de mult programul încât copiii să nu mai răzbească. Aceasta înseamnă însă că programul 
este planificat cu grijă, că fiecare parte este folositoare. Reţineţi, fiecare moment este 
preţios! 

 
 
 
 
 

16. EVANGHELIZEAZĂ PRIN LECŢIA BIBLICĂ 
 

Lecţia biblică furnizează posibilitatea de a da, în modul cel mai profund, învăţătura 
privitoare la mesajul mântuirii. Dar mesajul mântuirii este foarte vast şi poate vă întrebaţi: 
„Ce adevăr ar trebui să predau în cadrul lecţiei biblice?“ „Oare ar trebui să încerc să predau 
toate aceste adevăruri în fiecare lecţie?“ „Oare pot spune că am evanghelizat dacă las 
câteva din aceste adevăruri neexplicate în cursul lecţiei?“ 

Desigur, este imposibil să predai toate adevărurile privitoare la mântuire în fiecare lecţie 
biblică! Dar trebuie să existe întotdeauna un „adevăr evanghelistic“ în lecţia ta, dacă ea este 
o lecţie cu specific evanghelistic. Următoarele principii te pot călăuzi atunci când te gândeşti 
ce adevăruri ar trebui să predai într-o lecţie cu specific evanghelistic. 

 
Explică în conformitate cu înţelesul natural al pasajului 

Responsabilitatea oricărei persoane care explică un pasaj din Scriptură este aceea de a 
explica ceea ce spune acel pasaj. Când vă pregătiţi, rugaţi-vă să pricepeţi ceea ce 
Dumnezeu spune prin acea porţiune a Cuvântului Său. Nu folosiţi niciodată un pasaj 
scriptural pentru a preda adevăruri pe care acel pasaj nu le transmite în mod natural. Ci mai 
degrabă, să împărţim drept Cuvântul adevărului (2 Timotei 2:15). 

În cadrul unei lucrări regulate cu copiii, veţi preda diferite povestiri biblice de la o 
săptămână la alta. De aici rezultă că, în timp ce explicaţi aceste povestiri, veţi preda diferite 
adevăruri biblice. Evident, vor exista anumite suprapuneri, dar este complet greşit dacă în 
modul de predare al lecţiei descoperiţi că, săptămână după săptămână, predaţi mereu 
acelaşi adevăr! 

În esenţă, există două feluri de abordare: puteţi începe cu naraţiunea biblică şi predaţi 
adevărurile care decurg din ea. Sau poate doriţi să predaţi un anumit adevăr, drept pentru 
care selectaţi o anumită lecţie în care acest adevăr este tema dominantă. 
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Explică amănunţit 
Numărul de adevăruri pe care le puteţi explica într-o lecţie este limitat. Puteţi include 

multe adevăruri fără a explica vreunul – aceasta este o metodă complet nesatisfăcătoare. 
Mai bine alegeţi adevărul sau adevărurile pe care doriţi să le explicaţi. Apoi, în timp ce 
predaţi acest adevăr, concentraţi-vă atenţia asupra lui, adăugând numai ceea ce este 
necesar pentru a-l explica în mod adecvat. În cadrul lecţiei simplificaţi-l, explicaţi-l, dezvoltaţi-
l, aplicaţi-l şi repetaţi-l. Întrebaţi-vă în permanenţă: „Oare predau eu acest adevăr în aşa fel 
încât toţi copiii să-l cunoască atunci când vor merge acasă?“ Este important, pe cât e posibil, 
în fiecare situaţie, să rămâneţi la principiile sănătoase ale predării. Privind la lecţia biblică şi, 
de fapt, la întreg programul, vă daţi seama că există adevăruri (sau poate un adevăr), pe 
care intenţionaţi să le predaţi. Pe altele, doar le veţi menţiona fără a intra în profunzime: 
poate le-aţi predat mai înainte şi acum doar le împrospătaţi. Poate sunt adevăruri pe care 
trebuie să le menţionaţi pentru a putea preda adevărul principal din lecţia respectivă. Altele 
le veţi omite: ele nu au nicio legătură cu adevărul principal pe care încercaţi să îl explicaţi, şi, 
dacă le-aţi include, ar fi dificil pentru copii să înveţe adevărul principal al lecţiei. 

 
Explică încadrându-te în timpul disponibil 

Uneori poate aveţi cinci minute în care puteţi să vă adresaţi unui grup de copii, alteori 
poate aveţi la dispoziţie o oră întreagă. 

Într-o discuţie scurtă de cinci minute, desigur că nu puteţi atinge decât un singur 
subiect. Îndreptaţi-vă repede spre inima mesajului, folosiţi exemple, ilustraţii şi aplicaţii 
scurte. 

 
Adaptează-te împrejurărilor 

Uneori vorbiţi unui grup de copii pe care poate nu-i veţi mai vedea din nou. Sau poate 
aveţi o lucrare regulată în mijlocul aceloraşi copii pe care îi vedeţi săptămână de săptămână. 
Sau poate aveţi aceiaşi copii, dar pentru un timp limitat. Acestea sunt situaţii diferite, care 
necesită abordări diferite. 

 
O lucrare regulată 

Dacă lucrezi cu aceiaşi copii săptămână de săptămână, aceasta este posibilitatea 
ideală de a propovădui Evanghelia. Predă în fiecare lecţie un singur adevăr principal, 
„adevărul central“. Multe dintre aceste adevăruri sunt adevăruri „evanghelistice“ care sunt 
direct aplicabile copiilor nemântuiţi. 

Astfel de-a lungul unei perioade de timp veţi explica mesajul mântuirii într-un fel 
inteligibil şi profund. 

Este înţelept să urmărim un plan de predare, care să includă lecţii din Vechiul şi Noul 
Testament. Puteţi alege un personaj biblic sau o carte, şi puteţi preda în mod cronologic.  

 
De exemplu, dacă predaţi viaţa lui Petru, o puteţi preda după cum urmează: 
 

 
Lecţia Adevărul central 
Domnul Isus îl cheamă pe Petru 
(Ioan 1:35-42; Luca 5:1-11) 

Urmează-L pe Domnul Isus  

Domnul Isus potoleşte furtuna    
(Matei 14:22-36) 

Domnul Isus este atotputernic 

Schimbarea la faţă  
(Luca 9:28-36) 

Domnul Isus este Fiul cel veşnic al lui 
Dumnezeu 

Tăgăduirea lui Petru  
(Marcu 14:27-31; 66-72) 

Domnul Isus cunoaşte toate lucrurile 
 

Petru şi ziua Cincizecimii (Fapte 2) Dumnezeu-Duhul Sfânt schimbă vieţi  
Petru este eliberat din temniţă. 
(Fapte 12:1-19) 

Dumnezeu stăpâneşte peste toate 
lucrurile  
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Sau alegeţi o anumită învăţătură doctrinară şi apoi planificaţi câteva lecţii cu acea temă. 
De exemplu, puteţi preda despre Dumnezeu, iar programul poate fi după cum urmează: 

 
Lecţia Adevărul central 
Creaţia (Geneza 1,2) Dumnezeu este atotputernic 
Darea Legii (Exod 19,20) Dumnezeu este sfânt 
Via lui Nabot (1 Împăraţi 21) Dumnezeu este drept 
Iona (Iona 1-4) Dumnezeu este pretutindeni 
Răstignirea (Matei 27:27-41) Dumnezeu este dragoste 
Întoarcerea lui Saul din Tars (Fapte 9:1-19) Dumnezeu este milostiv 

 
Cele ce urmează sunt doar sugestii de lecţii prin care se poate preda despre Persoana şi 
lucrarea lui Hristos.  
 

Lecţia Adevărul central 
Transformarea apei în vin (Ioan 2) Isus Hristos este Dumnezeu 
Isus, la 12 ani, merge la templu (Luca 2) Isus Hristos este om 
Ispitirea din pustie (Matei 4) Isus Hristos a trăit o viaţă desăvârşită 
Răstignirea (Matei 27) Isus Hristos a murit pentru păcătoşi 
Învierea (Ioan 20) Isus Hristos a înviat 
Înălţarea (Fapte 1) Isus Hristos S-a întors în cer 

 
Lecţiile de mai sus sunt publicate de AMEC în seria „Viaţa lui Hristos“. Adevărurile de 

mai sus pot fi predate împreună cu o aplicaţie clară pentru copiii nemântuiţi. 
 

Evanghelizarea într-o singură întâlnire 
Adesea se ivesc posibilităţi de a evangheliza şi de a învăţa pe copii printr-o singură 

întâlnire. Aceasta se poate întâmpla într-o întâlnire în aer liber, un concurs, o lucrare de 
misiune pe plajă sau o lucrare cu copiii de fiecare zi. Orice ocazie, în care aveţi o singură 
posibilitate de a vorbi copiilor, necesită o pregătire minuţioasă însoţită de rugăciune. 

Ce tip de lecţie ar trebui predată în aceste ocazii? Evident, dacă strângeţi un grup de 
copii din afara bisericii, cu ocazia unei întruniri în aer liber, nu le veţi preda o lecţie cum ar fi 
căutarea unei mirese pentru Isaac (Geneza 24) sau despre gabaoniţi (Iosua 9). Aceşti copii 
au nevoie de învăţătura de bază. Ei au nevoie să audă care este nevoia lor, care este 
remediul şi cum poate fi acest remediu al lor. Nu orice lecţie biblică este potrivită pentru 
acest scop. De aceea, alegeţi o lecţie care explică în mod natural aceste adevăruri, o lecţie 
cu specific evanghelistic. Astfel de lecţii, care prezintă simplu şi clar mesajul evanghelic sunt: 

Oaia pierdută (Luca 15:1-7)  
Naaman (2 împăraţi 5)  
Întoarcerea lui Saul (Fapte 9:1-19)  
Şarpele de aramă (Numeri 21:1-9)  
Zacheu (Luca 19:1-10)  
Este bine ca Evanghelia să fie prezentată într-un mod logic, raţional, care decurge în 

mod natural din povestire. Evitaţi prezentarea câtorva adevăruri care nu au nicio legătură 
evidentă între ele. Adesea lecţia cu specific evanghelistic va avea un anumit accent care va 
fi dezvoltat pe parcursul ei. Acest accent special este, de fapt, un adevăr cuprins în 
Evanghelie care se dezvoltă în mod natural pe parcursul lecţiei şi în felul acesta este 
dezbătut mult mai amănunţit decât alte adevăruri care aparţin, de asemenea, lecţiei. 
Următoarele lecţii pot fi folosite ca lecţii cu un bun mesaj evanghelic, fiecare în parte având 
un anumit accent.  
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Lecţia Accentul posibil 
Fiul risipitor (Luca 15:11-32) Pocăinţă 

Mielul pascal (Exod 11,12,13) Hristos a murit în locul nostru 
Noe (Geneza 6,7,8) Izbăvire din judecată 
Temnicerul din Filipi (Fapte 16:16-40) Credinţă 
Nicodim (Ioan 3:1-18) Naşterea din nou 

 
În mod alternativ, puteţi selecta un adevăr pe care doriţi să-l explicaţi, de exemplu 

justificarea sau calea cea largă şi cea îngustă. Apoi, construiţi o lecţie în jurul acestui adevăr, 
folosind explicaţii, ilustraţii, aplicaţii. Astfel, lecţia predată nu este doar o singură lecţie prin 
care să transmiteţi Evanghelia. Este mai bine să porniţi cu alegerea adevărului pe care doriţi 
să-l predaţi şi apoi să construiţi în jurul lui o lecţie interesantă şi vie. 

Cartea fără cuvinte poate fi folosită pentru a prezenta un mesaj evanghelic direct. 
Curiozitatea copiilor poate fi întreţinută prin prezentarea unei cărţi fără nici un cuvânt şi fără 
nici o imagine. Apoi explicaţi înţelesul fiecărei pagini. 

Auriul este pentru Dumnezeu – Regele regilor. 
Negrul este pentru păcat, care ne desparte de Dumnezeu. 
Roşul este pentru sângele Domnului Isus Hristos. 
Albul este pentru justificare. 
Verdele este pentru creşterea în viaţa de creştin. 
Ar trebui să ne încumetăm întotdeauna să răscumpărăm fiecare posibilitate pentru a 

evangheliza, rugându-ne ca aceşti copii să audă cuvintele prin care să poată fi mântuiţi. 
Indiferent de abordarea pe care o faceţi (probabil, cel mai bine este să includeţi ambele 

tipuri de lecţii de-a lungul unui program anual), este important să predaţi în mod sistematic. 
Reţineţi adevărurile pe care deja le-aţi predat pentru a vă asigura că învăţătura evanghelică 
pe care o explicaţi nu este „nesimetrică“. 

 
Evanghelizarea de-a lungul mai multor întâlniri 

Un alt gen de lucrare regulată în mijlocul copiilor este atunci când aveţi de fapt aceiaşi 
copii de-a lungul câtorva zile, ca de exemplu într-o lucrare de misiune cu copiii, în cadrul 
unui club de vacanţă sau într-o săptămână de evanghelizare în aer liber. Acest gen de 
lucrare necesită alegerea cu grijă a lecţiilor, astfel încât fiecare lecţie să accentueze un 
anumit aspect al mesajului mântuirii. Aceste accente sunt în legătură unul cu celălalt, astfel 
încât împreună formează un întreg. Lecţiile pentru o săptămână ar putea fi: 

 
Dumnezeu – Creatorul Creaţia (Geneza 1,2) 
Dreptatea lui Dumnezeu Noe (Geneza 6,7,8) 
Dragostea lui Dumnezeu Moartea lui Hristos (Matei 27:27-41) 
Iertarea Domnul Isus şi slăbănogul (Marcu 2:1-39) 
O viaţă schimbată Zacheu (Luca 19:1-10) 

 
Următoarele lecţii sunt construite în jurul diferitelor semne rutiere 
 

Acces interzis Păcatul ne separă de 
Dumnezeu 

Acan (Iosua 7) 

Sens unic Hristos – singura cale Mielul pascal spre Dumnezeu (Exod 
11,12,13) 

Întoarcere Pocăinţa Fiul risipitor (Luca 15:11-32) 
Intersecţie Credinţă Saul din Tars (Fapte 9:1-19) 
Fii gata Întoarcerea lui Hristos Înălţarea lui Hristos şi a doua Sa venire 

(Fapte 1:1-11; 1 Tes.4:13-18) 
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Ţine cont de nivelul copiilor şi nevoile lor 
Un învăţător poate începe o lucrare regulată cu copiii din vecinătate, cu copiii care nu 

au nici cele mai elementare cunoştinţe în ce priveşte Evanghelia. Nu au văzut niciodată o 
Biblie, nu au auzit niciodată de Isus Hristos. Un alt învăţător este, poate, implicat în lucrarea 
în aer liber între copiii musulmani. Un al treilea, poate fi invitat, ca musafir la o biserică 
evanghelică pentru programul cu copiii. Toţi trei vor evangheliza, însă abordarea lor va fi 
diferită. Toţi vor trebui să ia în considerare nivelul copiilor. Apostolii au evanghelizat în situaţii 
deosebit de diferite. Ei nu şi-au schimbat în esenţă mesajul, dar în toate situaţiile au luat în 
consideraţie nivelul oamenilor cărora li se adresau. 

Este deosebit de important să realizezi că atunci când începi o lucrare cu copiii care nu 
cunosc nimic, trebuie „să te grăbeşti încet“ alegând cu grijă lecţiile şi construind învăţătura în 
aşa fel încât să porneşti cu adevărurile cele mai elementare. Adesea trebuie să te întrebi pe 
tine însuţi: „Oare au aceşti copii idei preconcepute care trebuiesc schimbate? Au fost ei 
educaţi şi crescuţi în greşeli care trebuiesc corectate?“ Trebuie să fiţi atenţi la cuvintele pe 
care le folosiţi. Ar putea oare aceste cuvinte să fie greşit înţelese din pricina educaţiei 
copilului? Cu cât vom cunoaşte mai bine copiii, nivelul şi nevoile lor, cu atât vom putea 
comunica mai bine mesajul evanghelic. 

 
Explică multe adevăruri de-a lungul unei perioade de timp 

Evanghelia este un mesaj extensiv, şi nu trebuie făcută nicio încercare pentru a reduce 
acest mesaj la o formulă pe care să o predăm, excluzând orice altceva. Nu este posibil să 
explicăm copiilor acest mesaj al mântuirii într-o singură întâlnire. Dar de-a lungul unei 
perioade de timp, în cadrul unei lucrări regulate cu copiii, putem să explicăm în amănunt 
multe adevăruri care fac parte din mesajul mântuirii. 
 
Concluzie 

Lecţia biblică trebuie să fie interesantă. Altfel, copiii vor învăţa foarte puţin, fiindcă nu 
vor fi atenţi. Dar ea trebuie să fie mai mult decât interesantă, trebuie să fie educativă. Fiecare 
lecţie biblică trebuie să explice copiilor unul sau mai multe adevăruri biblice, şi trebuie să 
includă, dacă este posibil, aplicaţia evanghelică a acelui adevăr. (Acest subiect este 
dezvoltat în detaliu în cartea „Lecţia biblică“ publicată de AMEC.) 
 
 
 
 
17. FELUL ÎN CARE PROPOVĂDUIM EVANGHELIA 
 

Dumnezeu nu a lăsat nici un dubiu cu privire la mesajul pe care trebuie să-l ducem unei 
lumi pierdute. Măreaţa carte, sursa evanghelismului – Biblia, prezintă acest mesaj foarte 
clar. Dar nu rămâne numai aici, ci ne arată, de asemenea, cum ar trebui să propovăduim 
Evanghelia. Felul în care s-a propovăduit Evanghelia în Noul Testament este la fel de uimitor 
ca şi mesajul ei clar şi îndrăzneţ. Nu este de mirare, faptul bine cunoscut, că maniera în care 
prezentăm un mesaj spune mult despre mesajul însuşi. Acest lucru este adevărat în viaţa de 
zi cu zi. Dacă, de exemplu, vecinul tău îţi bate la uşă şi îţi spune pe un ton şters: „Scuzaţi-
mă, cred că am pierdut-o pe fetiţa noastră cea mai mică. Poată că ne veţi ajuta să o căutăm, 
dacă nu vă deranjează“, nu vă veţi alarma şi cu siguranţă nu vă veţi grăbi să o căutaţi. Dacă, 
dimpotrivă, vecinul te roagă fierbinte: „Fiica noastră s-a pierdut. Veniţi chiar acum şi ajutaţi-
ne să o găsim“, vă veţi duce îndată să îi ajutaţi. La fel este şi în cazul propovăduirii 
Evangheliei; comunicaţi mult prin felul în care prezentaţi mesajul mântuirii. 

Dacă daţi explicaţiile detaşat, fără entuziasm, cerându-vă parcă iertare, fără autoritate, 
într-un mod uşuratic, copiii vor trage singuri concluziile despre Evanghelie. De fapt, felul 
acesta de abordare nu este compatibil cu mesajul pe care îl aducem. Atunci ce ar trebui să 
caracterizeze felul în care evanghelizăm? 

 
Seriozitate 

De la începutul Scripturii şi până la sfârşitul ei se vede clar că atunci când un profet, un 
evanghelist sau un învăţător aducea un mesaj, exista întotdeauna un sentiment de 
solemnitate care arăta că acela era mesajul lui Dumnezeu. Abordarea lor nu era nicidecum 
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uşuratică; scopul lor nu a fost niciodată acela de a amuza. Dacă se va râde încontinuu, este 
puţin probabil că va exista convingere asupra păcatului. În cadrul evanghelismului, noi avem 
de-a face cu o problemă deosebit de serioasă, vitală; avem de-a face cu sufletele 
nemuritoare ale băieţilor şi fetelor. Există loc şi pentru umor şi râs, dar acestea nu trebuie să 
fie dominante. Să avem grijă în permanenţă, să evităm situaţiile care accentuează 
amuzamentul şi distracţia, şi care, prin neglijenţa noastră, vor transmite copiilor faptul că 
Evanghelia nu trebuie tratată cu seriozitate. 
 
Putere de convingere 

Când predica Pavel, el adesea argumenta, discuta şi raţiona împreună cu ascultătorii 
săi: „În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii şi cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în 
piaţă stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care-i întâlnea“ (Fapte 17:17). 

Acelaşi cuvânt este folosit în Fapte 19:9 şi Fapte 24:25. Aceasta presupune 
prezentarea unui argument şi discutarea unui caz comparativ cu un altul. Procedând în felul 
acesta, evanghelistul îi încurajează pe ascultătorii săi să gândească ei înşişi şi să vadă că 
nu au dreptate. În acelaşi fel, evanghelistul copiilor ar trebui să încurajeze şi el copiii să 
gândească, evident, la nivelul lor de gândire. Felul de prezentare al Evangheliei ar trebui să 
fie simplu şi bine gândit. 

Dar evanghelistul a făcut un pas mai departe. El a căutat să convingă oamenii. Citim în 
Fapte 18:4 despre Pavel în Corint: „Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat şi 
îndupleca pe iudei şi pe greci“. 

Gândul său era acela de a-i câştiga pe ascultătorii săi. Evanghelizarea nu este doar 
simpla prezentare a unui subiect bine-gândit, ea este mai mult. Ea presupune întrebări de 
genul: „Nu vrei să te încrezi şi tu în El?“ „De ce nu vrei să crezi şi să fii mântuit?“ Acelaşi 
cuvânt este tradus prin „înduplecare“ în Fapte 26:28; Fapte 28:32 şi 2 Corinteni 5:11. 

Poate predai o lecţie despre calea cea strâmtă şi cea largă. Ar trebui să existe o logică 
şi o putere de convingere în ceea ce explici: „Gândeşte-te unde duce calea cea lată. 
Gândeşte-te unde vei merge dacă te afli pe calea cea îngustă? Oare nu este mai bine să fii 
pe calea cea îngustă? Pe ce cale te găseşti tu? Dacă te afli pe calea cea lată, de ce ai mai 
rămâne pe ea? Ascultă cuvintele Domnului Isus: «Dar strâmtă este poarta … şi puţini sunt 
cei ce o află.» Ce trebuie să faci tu? Trebuie să doreşti să părăseşti calea cea lată. Trebuie 
să te încrezi în Domnul Isus ca El să te izbăvească de pe calea aceasta şi să te aducă pe 
poarta cea strâmtă. O, părăseşte calea cea lată chiar astăzi. Nu vrei să intri pe poarta 
strâmtă venind la Domnul Isus şi punându-ţi încrederea în El?“ 

În timp ce evanghelizăm, ar trebui să punem întrebări. Nu urmărim un răspuns verbal, ci 
dorim ca ei să se gândească la mesaj şi la implicaţiile lui. Să ne străduim să-i convingem că 
trebuie să fie mântuiţi. Felul nostru de a fi, ca şi mesajul nostru, ar trebui să contribuie la 
această putere de convingere în procesul de evanghelizare. 

Sunt şi alte cuvinte care descriu felul de propovăduire apostolic care subliniază faptul că 
abordarea noastră, cât şi conţinutul mesajului nostru sunt deosebit de importante. Ei sfătuiau 
(Coloseni 18:28). Desigur, ei nu foloseau metode omeneşti pentru a obţine o decizie. Ei nu 
manipulau oamenii pentru a obţine un răspuns exterior. Dar tot ceea ce priveşte 
evanghelizarea nou-testamentală caută să convingă ascultătorii de adevărul Evangheliei, de 
nebunia respingerii ei şi să convingă oamenii să răspundă în inimile lor invitaţiei lui 
Dumnezeu. 

 
Însufleţire şi preocupare 

Evanghelistul nu-şi prezintă mesajul ca pe o lecţie de istorie sau de geografie. Mesajul  
l-a cuprins, este o parte din el însuşi, şi într-un anumit fel, chiar el este o parte a mesajului. În 
timp ce evanghelizează, el este conştient că sunt chestiuni serioase puse în joc. Richard 
Baxter, un puritan englez, a avut inima unui evanghelist. El a spus că atunci când predică, o 
face ca unul care nu va mai predica încă o dată, un om muritor către oamenii muritori. Pavel 
a putut spune credincioşilor din Efes: „De aceea, vegheaţi şi aduceţi-vă aminte că, timp de 
trei ani, zi şi noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi“ (Fapte 20:31). 

Putem vedea aceeaşi preocupare în răspunsul lui Pavel atunci când Agripa a spus că 
aproape a fost convins să devină creştin: „Fie curând, fie târziu, să dea Dumnezeu, ca nu 
numai tu, ci toţi cei ce mă ascultă astăzi, să fiţi aşa cum sunt eu, afară de lanţurile acestea“ 
(Fapte 26:29). 
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Un adevărat evanghelist al copiilor nu poate prezenta mesajul într-un stil detaşat, 
dezinteresat. Lecţia sa biblică nu va fi doar o prezentare impresionată. El iubeşte mesajul 
Evangheliei şi lucrul acesta este evident atunci când îl transmite. El îi iubeşte şi este 
preocupat de cei care îl ascultă. El doreşte fierbinte ca aceştia să-şi pună încrederea în 
Mântuitorul. Lucrul acesta, de asemenea, este vizibil în felul său de abordare a copiilor. 

Această preocupare va înlătura duritatea din predicile evanghelistice. Nu vom anunţa cu 
răceală: „Dacă continui să trăieşti în păcat, vei ajunge în iad“. Da, vom transmite acest 
adevăr solemn, dar cu gingăşie şi rugăminte fierbinte. Ar trebui să evanghelizăm având o 
inimă caldă, îngrijorată pentru cei pierduţi. 

 
Urgenţă 

Urgenţa este acea calitate a propovăduirii Evangheliei care le comunică copiilor că ei 
trebuie să primească invitaţia lui Dumnezeu, şi trebuie să o primească chiar acum. Acest 
lucru a fost evident în Noul Testament. Oamenii au fost îndemnaţi să se întoarcă la 
Dumnezeu în acel moment 

„Astăzi dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile“ (Evrei 3:7-8). 
„Noi dar suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos, şi ca şi cum Dumnezeu ar îndemna 

prin noi, vă rugăm fierbinte în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu … Iată că acum 
este ziua potrivită, iată că acum este ziua mântuirii“ (2 Corinteni 5:20; 6:2). 

Poate că acesta este aspectul propovăduirii Evangheliei care se află în cel mai mare 
pericol de a fi neglijat în lucrarea în mijlocul tinerilor. Copiii au toată viaţa înainte şi, poate 
chiar inconştienţi, putem adopta atitudinea: „Am destul timp“ sau „Noi semănăm sămânţa, 
vom recolta atunci când vor creşte mari“. Biblia nu dă nici un fel de suport pentru acest gen 
de nepăsare, indiferent de natura evanghelizării făcute. Realizând aceste lucruri de bază: 
nesiguranţa vieţii, realitatea faptului că oamenii pot veni la Hristos numai atunci când Duhul 
Sfânt este la lucru, că Dumnezeu cere ascultare imediată, noi trebuie să exprimăm această 
notă de urgenţă. 

Aceasta înseamnă că vom încerca să imprimăm copiilor ideea că acum este momentul 
de a se încrede în Domnul. Le vom arăta pericolul în care se află. Cuvinte ca „acum“ şi 
„astăzi“ vor fi folosite în învăţătura noastră. Acestea vor fi folosite în mod deosebit atunci 
când le aducem invitaţia, adesea către sfârşitul lecţiei biblice. Sfârşitul lecţiei biblice nu 
trebuie să fie doar concluzia sfârşitului detaşat al lecţiei, ci trebuie să includă chemarea clară 
şi urgentă de a-L asculta pe Dumnezeu chiar astăzi. 

 
 
 

18. FII DISPONIBIL 
 

Responsabilitatea principală a unui evanghelist pentru copii este aceea de a explica 
mesajul mântuirii cât se poate de amănunţit. Aceasta trebuie să cuprindă o explicaţie clară a 
modului cum pot copiii să-şi pună încrederea în Hristos. Învăţătorul ar trebui să se roage ca 
Duhul Sfânt să fie la lucru şi ca, în liniştea inimii lor, copiii să creadă în Mântuitorul. Copiii vin 
adesea la El cu pocăinţă şi credinţă, aşa cum stau în timpul întâlnirii, alţii însă au venit la El 
în propriile lor case. Alţii care au ascultat mesajul indiferenţi în aparenţă, în anii următori au 
crezut în Hristos. Toate aceste lucruri subliniază necesitatea de a le explica copiilor cum pot 
veni la Hristos – aceasta este parte integrantă a mesajului evanghelistic. Dar sunt şi alţi copii 
care au nevoie de ajutor personal şi de sfătuire; şi lucrul acesta ne aduce în faţa unui alt 
subiect. Vom lua în considerare modul în care un învăţător poate fi disponibil copiilor pentru 
a-i sfătui. 

 
De ce să fii disponibil 

Atunci când ai predat o lecţie biblică sau când ai terminat o întâlnire cu copiii, să nu 
presupui că lucrarea ta faţă de acei copii s-a terminat pentru o nouă săptămână. Lucrarea 
personală şi sfătuirea sunt părţi importante ale lucrării învăţătorului. Fii gata, oricând, să ajuţi 
în mod personal. 

Pot fi copii nemântuiţi care ascultă şi care doresc şi au nevoie de ajutor şi sfat. 
Învăţătura pe care au primit-o, a ridicat întrebări în mintea copiilor. Unii au probleme 
individuale, particulare şi au nevoie de ajutor. Unii copii, de altă credinţă, poate doresc să 
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discute personal cu tine, o dată sau de mai multe ori, înainte de a fi gata să creadă în 
Hristos. Poate există copii care sunt preocupaţi de păcatul lor, dar nu au priceput care este 
calea mântuirii şi doresc să cunoască mai multe. Unii copii sunt ruşinoşi şi nu ar lua 
niciodată iniţiativa de a discuta despre probleme spirituale. De dragul acestor copii, este bine 
să îi anunţaţi că sunteţi dornici să-i ajutaţi şi unde pot veni să vorbească cu voi. 

 
Ce implică faptul de a fi disponibil 

A te face disponibil nu este parte a mesajului mântuirii. Acest lucru ar trebui să fie foarte 
clar în mintea evanghelistului şi, de asemenea, evident în practica sa. Asiguraţi-vă că nu 
există nicio confuzie în mintea copiilor. Ei nu ar trebui să creadă că faptul de a „rămâne la 
urmă“ este un pas necesar pentru mântuire. Nu trebuie nicidecum să daţi copiilor impresia 
că trebuie să vină la voi dacă doresc să fie mântuiţi. 

Un copil poate răspunde invitaţiei fără a vorbi cu învăţătorul. Dimpotrivă, a rămâne la 
urmă nu înseamnă că copilul va fi mântuit. Când îi anunţaţi pe copii că pot veni şi pot discuta 
cu voi dacă doresc, doar le uraţi „bun venit“ celor care doresc să primească mai departe 
ajutor – aceasta e tot! 

 
Cum să te faci disponibil 
 
Fii atent 

Când te faci disponibil dai, de fapt, câteva informaţii copiilor. Pasiunea şi urgenţa care 
ar trebui să fie evidente atunci când prezinţi invitaţia, nu vor fi prezente atunci când le spui 
copiilor că pot veni şi pot vorbi cu tine dacă doresc. 

Desigur, vei fi amabil şi deschis în felul în care o faci, dar nu trebuie să te joci cu 
emoţiile lor, nici să le inspiri frică sau să foloseşti puterea omenească de convingere. 
Aduceţi-vă aminte că copiii sunt sensibili şi vulnerabili, şi pot fi influenţaţi împotriva voinţei 
lor. Deci, să nu spuneţi vreodată: „Am fost foarte dezamăgit că aseară nici unul nu a rămas 
să discute cu mine.“ Sau „Nu plecaţi până nu discutaţi cu mine despre felul cum puteţi să-L 
primiţi pe Domnul Isus. Nu ştiţi ce se va întâmpla atunci când plecaţi. Poţi să fii lovit de o 
maşină în drum spre casă şi atunci va fi prea târziu.“ Nu vă rugaţi în rugăciunea de încheiere 
ca copiii să rămână la urmă, ci mai degrabă rugaţi-vă ca ei să creadă în Domnul. De 
asemenea, este neînţelept să abordezi un copil prin întrebarea: „Te-ai gândit să rămâi la 
urmă?“ 

 
Fii clar  

Specifică un anumit loc unde te vei întâlni cu copilul la sfârşitul întrunirii. Poţi spune că 
toţi cei care doresc să discute mai departe pot veni la sfârşitul întrunrii şi se pot aşeza pe 
unul din locurile din faţă. Dacă un copil face lucrul acesta, atunci vei şti că doreşte să 
vorbească cu tine. Sau poţi spune că toţi aceia care doresc ajutor mai departe vă vor găsi 
lângă pian sau lângă tabla pentru flanelograf. Copilul poate să vină acolo la tine, şi să-ţi 
spună: „Doresc să ştiu mai multe despre felul cum pot fi mântuit.“ La o întrunire mare pentru 
copii sau într-o tabără de copii, veţi găsi că este folositor să-i rugaţi pe copiii interesaţi să 
vorbească cu voi la sfârşitul întrunirii. Spuneţi-le clar unde este locul în care puteţi să 
discutaţi cu ei (un loc în care puteţi să fiţi văzuţi şi de ceilalţi în timp ce discutaţi cu ei). Dacă 
sunteţi implicat într-o evanghelizare în aer liber, puteţi să le spuneţi copiilor că după întâlnire, 
sunteţi lângă un anumit pom şi că acei copii care doresc să vă vorbească pot veni acolo. Într-
o grupă restrânsă de la Şcoala Duminicală, copilul poate pur şi simplu să rămână în banca 
lui în timp ce ceilalţi se joacă. După ce te faci disponibil, du-te la locul în care ai spus că vei 
fi! Este foarte uşor să uiţi lucrul acesta în graba şi în agitaţia de la sfârşitul întâlnirii şi să-ţi 
aminteşti de aceasta mai târziu. De asemenea, asiguraţi-vă că ceilalţi lucrători ştiu că nu 
trebuie să vină să vă vorbească în acelaşi timp. 

Copiii ar trebui să ştie exact ce să facă dacă doresc în continuare ajutor. Evitaţi 
propoziţiile neclare de genul: „Dacă ai întrebări vino şi vorbeşte cu mine la sfârşit.“ 

De asemenea este bine să explicaţi scopul pentru care un copil vine să vorbească 
învăţătorului. Puteţi spune, de exemplu: „Dacă nu eşti mântuit, şi doreşti într-adevăr să ştii 
mai multe despre felul cum ai putea fi…“ Sau „Dacă nu eşti mântuit şi ai dori să fii, dar nu 
eşti încă sigur ce trebuie să faci, şi vrei să-ţi explic lucrul acesta, atunci …“. Accentuează 
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întotdeauna că tu nu poţi mântui, şi simplul fapt că un copil vorbeşte cu tine nu înseamnă că 
este mântuit. 

 
Fii scurt 

Nu are niciun sens să munceşti din greu asupra acestui punct. Câteva propoziţii sunt 
suficiente pentru a spune copiilor că eşti gata şi doreşti să-i ajuţi. Dacă continui să te referi la 
acest lucru de-a lungul programului, e posibil ca aceasta să-i streseze. 

Unii oameni consideră că faptul în sine de a te face disponibil pune copilul sub 
presiune. Dacă eşti înţelept şi sensibil în felul în care faci lucrul acesta, nu se va întâmpla 
aşa. Doar vei „deschide uşa“ acelora care au nevoie de sfătuire, nu vei încerca nicidecum să 
împingi copiii înăuntru. 

 
Fii direct 

Foloseşte mai bine cuvântul „tu“ decât „cineva“ sau „voi, toţi“. Fiecare copil ar trebui să 
înţeleagă că învăţătorul doreşte să-l ajute pe el personal. Deci aţi putea spune: „Ai întrebări 
care te neliniştesc cu privire la faptul de a deveni creştin …?“ sau „Vrei să vorbeşti mai mult 
cu mine despre felul cum poţi fi mântuit …?“  

 
Variază formularea 

Nu folosiţi întotdeauna aceleaşi cuvinte la acelaşi moment din cadrul programului 
vostru, căci în acest fel copiii vor ajunge în situaţia de a nu vă mai asculta. 

Ceea ce urmează sunt doar câteva exemple de felul cum puteţi să vă faceţi disponibili: 
„Dacă doreşti cu adevărat să fii mântuit de păcat, dar nu eşti sigur ce să faci, aş fi 

bucuros să vorbesc cu tine după întâlnire şi să-ţi arăt din Biblie cum poţi fi mântuit. Eu voi sta 
lângă pian atunci când întâlnirea noastră se va sfârşi. Vino şi spune-mi: «Aş dori să vorbim 
despre cum poţi să devii creştin …».“ 

Sau „Ai întrebări despre ceea ce ai auzit aici în ultimele săptămâni? Aceste întrebări te 
neliniştesc şi doreşti să afli răspunsul? Aş fi bucuros să-ţi răspund la întrebările tale. Dacă 
vrei să vii şi să-mi vorbeşti, vino doar şi te aşează în unul din locurile din primul rând când 
întâlnirea se va sfârşi. Atunci voi şti că vrei să vorbeşti cu mine.“ 

Sau „Vrei cu adevărat să trăieşti pentru Domnul Isus, dar nu ştii cum să vii la El? Aş fi 
bucuros să-ţi explic lucrul acesta din Biblie: vino şi stai de vorbă cu mine. Voi sta lângă acel 
pom, când întâlnirea se va sfârşi. Adu-ţi aminte, eu nu pot lua păcatul tău. Numai Domnul 
Isus poate face lucrul acesta. Dar aş fi bucuros să te ajut să înţelegi mai bine cum poţi veni 
la El. Vino doar şi aşează-te lângă mine sub pomul acela.“ 

 
Oferă-le ajutor copiilor care au crezut în Hristos 

Copiii care au crezut în Mântuitorul fără a fi ajutaţi sau sfătuiţi, adesea sunt încurajaţi de 
învăţător, când vin la el şi-i mărturisesc acest lucru. Din când în când este bine să spuneţi 
ceva de genul: 

„Dacă ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor al tău, şi dacă nu mi-ai spus aceasta 
niciodată, te rog, vino şi spune-mi. Voi sta lângă pian atunci când întâlnirea noastră va lua 
sfârşit. Mi-ar plăcea să ştiu că şi tu ai crezut în Domnul Isus ca Domn şi Mântuitor al tău, şi 
astfel să mă rog pentru tine şi poate să te ajut dacă ai nevoie.“ 

O discuţie cu învăţătorul ajută adesea la clarificarea unor lucruri din mintea copilului. De 
asemenea, te ajută să te rogi pentru copii, şi să-i ajuţi să crească spiritual. 

 
Să ai o relaţie bună cu copiii 

Copiii vor fi gata să vină şi să vă vorbească, dacă ei vă privesc ca pe un prieten în care 
pot avea încredere. Construiţi o relaţie bună cu ei, arătându-le fiecăruia în parte mult interes. 
Discutaţi cu ei atunci când ajung la program. Abordaţi-i într-un anumit fel. Este mai uşor să 
avem o bună relaţie de încredere unul faţă de altul atunci când este vorba de o lucrare 
regulată, dar ar trebui ca acesta să fie scopul nostru în orice lucrare. Într-o situaţie în care un 
învăţător are aceeaşi clasă, restrânsă numeric, la Şcoala Duminicală, este important ca toţi 
copiii să ştie că el este oricând disponibil. Nu este nevoie ca el să spună, în mod formal 
lucrul acesta în fiecare duminică. El va spune copiilor că este disponibil, şi din când în când 
le va reaminti copiilor lucrul acesta. 
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Dar, dacă învăţătorul realizează prietenia care e posibilă în această situaţie, atunci ei se 
vor simţi în largul lor să vină şi să vorbească cu el atunci când au nevoie să o facă. Într-o 
singură întâlnire, atunci când nu aveţi o lucrare regulată în mijlocul copiilor, să nu vă 
închipuiţi că ei vor şti că pot veni să vorbească cu voi. Trebuie să le spuneţi lucrul acesta. 

 
Când să te faci disponibili 
 
În timpul programului 

Puteţi să vă faceţi disponibili în orice timp al programului. În mod obişnuit, atunci când 
sunt mai multe persoane implicate în program, persoana care predă lecţia biblică este aceea 
care se face disponibilă şi îi sfătuieşte pe copiii interesaţi. El poate, desigur, să implice şi pe 
alţii pentru sfătuirea copiilor, dacă sunt mai mulţi copii care au nevoie de ajutor. Învăţătorul 
se poate face disponibil după predarea versetului de memorat. Poate versetul de memorat a 
fost Luca 19:10. După ce l-ai predat, poţi adăuga: „Poate ştii că eşti pierdut, şi eşti foarte 
îngrijorat de lucrul acesta. Dacă, la sfârşitul întâlnirii, nu eşti încă sigur cum poţi fi mântuit, nu 
te teme să vii să vorbeşti cu mine, îţi voi explica acest lucru din Biblie. Voi sta lângă tablă.“ 

Poate cântaţi anumite cântări. Când ajungeţi la un verset care include chemarea, puteţi 
spune: „Poate că tu doreşti într-adevăr să vii la Domnul Isus, dar nu ştii cum să o faci. La 
sfârşitul întâlnirii poţi veni să vorbeşti cu mine despre lucrul acesta. M-aş bucura să-ţi arăt 
din Biblie cum poţi veni la El. Voi şti că doreşti să vorbeşti cu mine dacă vei veni şi te vei 
aşeza în primul rând.“ 

Dacă aţi predat lecţia despre Nicodim, puteţi include ceva de genul: „Nicodim avea 
multe întrebări, poate şi tu eşti ca el. Te-ai gândit cum să devii un creştin. Dumnezeu a vorbit 
inimii tale. Dar ai întrebări sau nu eşti sigur cum ai putea deveni cu adevărat creştin. Dacă 
doreşti să vorbeşti cu mine la sfârşitul întâlnirii, vino doar şi aşază-te în primul rând, aici. Voi 
şti de ce stai acolo şi voi fi bucuros să vorbesc cu tine.“ 

Poate aveţi un timp pentru anunţuri importante în timpul programului. Din când în când 
puteţi menţiona aici că sunteţi disponibili pentru sfătuire după terminarea orei, şi puteţi 
menţiona felul în care un copil vă poate informa că doreşte să vă vorbească.  

 
Separat de invitaţie 

Este esenţial să avem în minte distincţia clară a acestor două lucruri separate şi 
complet diferite: 
-  a face copiilor invitaţia de a veni la Hristos, cu pocăinţă şi credinţă. Aceasta este parte a 
mesajului Evangheliei. Copilul răspunde acestei invitaţii în inima lui atunci când ascultă de 
Dumnezeu. Nu este implicată nicio acţiune fizică. 
-  a fi disponibil pentru a ajuta copiii care doresc să vină la Hristos, dar nu ştiu sigur cum să o 
facă. Aceasta nu este parte a mesajului Evangheliei, ci parte a metodei voastre. A fi 
disponibil înseamnă a comunica copiilor o informaţie. Nu este o provocare sau o învăţătură – 
este simplul fapt de a-i anunţa pe copii ce ar trebui să facă dacă doresc ajutor. 

Aceste două concepte ar trebui să fie separate complet în felul nostru de gândire, în 
pregătirea şi prezentarea noastră astfel încât copiii, de asemenea, să ştie că sunt două 
lucruri distincte. 

Deci atunci când îndemnaţi copiii să creadă în Mântuitorul, nu vă faceţi în acelaşi timp şi 
disponibili. Copiii pot fi cu uşurinţă încurcaţi şi nu dorim, nici măcar să creadă că noi avem 
vreo contribuţie la mântuirea lor. 

Niciodată n-ar trebui să lăsăm copiilor impresia că, a veni la noi înseamnă acelaşi lucru 
cu a veni la Isus Hristos. Deci cel mai bun lucru este acela de a nu vă face disponibili la 
sfârşitul lecţiei biblice, dacă la acel moment invitaţi copiii să vină la Hristos. 

 
După ce ai predat ceva 

În mod normal, nu vă veţi face disponibili până când nu aţi predat ceva care poate a 
provocat îngrijorare şi întrebări. 
Concluzie 

Există două extreme pe care trebuie să le evităm. În primul rând, aceea de a fi atât de 
zeloşi în a vedea „rezultatele“ încât să punem prea mult accent în a spune copiilor că trebuie 
să vină şi să ne vorbească. Putem ajunge în acel punct în care să credem că copiii nu pot fi 
mântuiţi dacă noi nu i-am sfătuit. Nu ar trebui să încercăm în vreun fel să dăm copiilor 
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impresia, în mod conştient sau inconştient, că lucrurile stau aşa, nici nu ar trebui să sugerăm 
în vreun fel că am prefera ca ei să vorbească cu noi şi apoi să creadă în Domnul, mai 
degrabă decât să facă lucrul acesta singuri. În al doilea rând, putem fi atât de prudenţi încât 
să nu le spunem copiilor că suntem disponibili pentru a-i ajuta. Astfel copiii continuă să aibă, 
în mod inutil, poveri şi întrebări care ar putea fi rezolvate printr-o discuţie personală, discuţie 
centrată pe Cuvântul lui Dumnezeu. Uneori teama de a nu fi capabili să facem faţă unei 
situaţii de sfătuire poate să ne facă şovăielnici în a oferi acest ajutor copiilor. Ar trebui să 
facem tot ce putem pentru a ne pregăti pe noi înşine în a sfătui şi a depinde de Duhul Sfânt. 
Şi aceste lucruri, ca sfătuirea, le învăţăm practicându-le! 

Copiii au adesea nevoie de ajutor personal. O parte a lucrării noastre este aceea de a-i 
ajuta – şi de a fi gata de a le da acest ajutor atunci când ni-l cer. (Subiectul este tratat mai 
detaliat în cartea „Sfătuirea copilului pentru mântuire“ publicată de AMEC)  
 
 
 
19. RESPONSABILITATEA PROPOVĂDUIRII EVANGHELIEI 
 

Aproximativ o treime din populaţia fiecărui continent o reprezintă copiii. Cei mai mulţi 
dintre ei nu sunt mântuiţi, marea majoritate din ei nu au fost niciodată evanghelizaţi. Unii 
copii sunt mult mai privilegiaţi decât alţii, ei au părinţi credincioşi sau merg la o biserică 
creştină. Şi cu toate acestea şi ei au nevoie să fie evanghelizaţi. Fiecare copil are nevoie să 
audă Evanghelia. 

 
Evanghelizarea copiilor în căminele creştine 

În Vechiul Testament, Dumnezeu a dorit ca poporul Său să-şi înveţe proprii copii. Ei 
trebuiau să fie învăţaţi din Legea lui Dumnezeu: 

„Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi, şi să le vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei 
pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula. Să Ie legi ca un semn de aducere 
aminte la mâini, şi să-ţi fie ca nişte fruntarii între ochi. Să le scrii pe uşiorii casei tale şi pe 
porţile tale“ (Deuteronom 6:7-9). 

Legea Domnului urma să aibă un punct central în cămin; copiii urmau să fie învăţaţi în 
ea şi urmau să se raporteze la ea în mod constant. Urma să fie văzută, auzită şi explicată în 
căminele evreilor. 

În Noul Testament, Pavel subliniază responsabilitatea părinţilor faţă de copiii lor: „Şi voi, 
părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea şi învăţătura 
Domnului“ (Efeseni 6:4). 

Părinţii creştini sunt responsabili de creşterea şi educarea copiilor lor. „Învăţătura“ este 
un cuvânt general care include tot ceea ce este implicat în creşterea copilului. „Mustrarea“ se 
oferă la o instrucţiune verbală. Într-un cămin creştin, creşterea şi instruirea trebuie să fie 
distincte. Ele trebuie să fie făcute „în Domnul“. Aceasta este ceva ce un necreştin nu o poate 
face. Părinţii creştini sunt chemaţi să aducă aceasta la îndeplinire. Gândul că copiii trebuiesc 
să fie aduşi la înţelegerea că Isus Hristos este Domn şi Mântuitor, ar trebui să fie dominant 
în minţile părinţilor creştini. Aceasta ar trebui să fie dorinţa pentru copiii lor, şi aceasta ar 
trebui să fie sarcina lor supremă. 

Această mare responsabilitate trebuie să fie împlinită de părinţi, şi nu trebuie 
încredinţată nimănui altcuiva, fie el pastor, învăţător de Şcoală Duminicală, rude sau 
profesori. Reiese foarte clar din Biblie că sarcina învăţării copiilor din Cuvântul lui Dumnezeu 
şi a conducerii lor spre o cunoaştere a lui Hristos este, în primul rând, responsabilitatea 
părinţilor. 

 
Îndeplinirea acestei responsabilităţi 

Realizând că au responsabilitatea de a-şi evangheliza proprii copii, părinţii credincioşi 
se întreabă adesea: „Cum am putea face noi lucrul acesta?“ Acesta este un subiect amplu 
pentru care putem da doar îndrumări. (Subiectul este dezbătut mai detaliat în cartea 
„Îndrumări pentru familia creştină“ – publicată de CEF – Europa). 
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Prin exemplu 
Una dintre cele mai puternice influenţe care poate exista în viaţa unui copil este 

exemplul părinţilor evlavioşi. Copiii au nevoie să vadă în viaţa părinţilor lor ce înseamnă să fii 
un adevărat creştin. Părinţii ar trebui să le arate copiilor lor că a fi creştin şi a avea 
comuniune cu Dumnezeu este lucrul cel mai minunat din lume. Când vor vedea lucrul acesta 
şi ei vor tânji, de asemenea, să aibă acest privilegiu. 

Este important ca valorile creştine să pătrundă fiecare aspect al vieţii de familie: relaţiile 
voastre cu aceia din interiorul familiei şi din afara ei, atitudinea voastră la lucru, atitudinea 
faţă de bani, timpul liber etc. Copiii vor vedea în curând că există o mare diferenţă între 
căminul lor şi cel al prietenilor lor necreştini. 

Copiii care văd această diferenţă vor pune întrebări. Aceasta va crea noi posibilităţi de a 
explica mai mult despre mesajul creştin. 

Părinţii, al căror stil de viaţă este inconsistent în ceea ce priveşte mărturisirea prin 
credinţă, pot fi o piatră de poticnire pentru copiii lor care adesea sfârşesc prin a nu avea 
nimic în comun cu credinţa creştină. 
Răspunzând la întrebări. Copiii vor pune întrebări de genul: „Cum este Dumnezeu?“, „Ce se 
întâmplă atunci când mori?“, „De ce te rogi?“, „Când voi muri eu?“, „Este Domnul Isus aici 
acum?“ Ei pun întrebări ca acestea, şi multe altele mai puţin profunde. Este important să 
răspundem acestor întrebări atunci când sunt puse, dacă este posibil. Răspundeţi în 
conformitate cu adevărul, la nivelul lor de înţelegere. Trebuie să cunoaşteţi bine răspunsul, 
şi, într-un fel natural, fără a predica copiilor, daţi-le informaţiile pe care le-au cerut 

Evreii au fost instruiţi să ţină sărbătoarea Paştelui şi să o explice copiilor lor atunci când 
ei vor întreba ce înseamnă (Exod 12:26,27). În mod similar, copiii de astăzi au o mulţime de 
întrebări de pus cu privire la închinarea şi practicile creştine, de exemplu, Cina Domnului, 
dacă sunt prezenţi. Este bine ca ei să vadă aceste lucruri, pentru că întrebările lor pot 
genera oportunităţi de a explica mai multe adevăruri cuprinse în Evanghelie. 

 
Prin instruire atentă 

Un exemplu evlavios şi un răspuns cinstit pentru întrebările copiilor trebuie să fie asociat 
cu o instruire atentă în adevărurile Evangheliei. Părinţii creştini, ca şi părinţii evrei din Vechiul 
Testament, trebuie să-şi înveţe copiii cu multă sârguinţă. O asemenea instruire trebuie 
planificată în viaţa de familie obişnuită, de zi cu zi. 

Este bine ca la un anumit timp, în cursul zilei, să existe un moment de închinare în 
familie. Este citit un scurt pasaj din Scriptură, este dată o scurtă explicaţie şi un membru al 
familiei se roagă. În acest timp, părinţii se vor asigura că sunt citite diferite adevăruri 
evanghelice, că sunt explicate şi apoi aplicate copiilor lor. 

De asemenea, mulţi părinţi găsesc că este valoros să petreacă un anumit timp, cu 
fiecare copil în mod individual, înainte de a merge la culcare. Acesta, de asemenea, va fi un 
timp pentru învăţătură. Părintele împreună cu copilul pot privi împreună la un pasaj din 
Scriptură, pot citi împreună meditaţiile biblice zilnice. 

Este vital să existe în fiecare cămin creştin acest timp zilnic, destinat învăţăturii, pentru 
ca părinţii să-şi poată duce la îndeplinire responsabilitatea dată de Dumnezeu de a-şi 
evangheliza proprii copii. Desigur, ei trebuie, de asemenea, să-şi aducă copiii împreună cu ei 
la o biserică locală unde vor auzi predicându-se Evanghelia.  

 
Prin rămânerea la dispoziţia lor 

Atunci când Duhul Sfânt lucrează în viaţa unui copil, acel copil poate veni la tatăl sau 
mama sa spunând că vrea să fie mântuit. Dacă copilul înţelege, şi este serios în dorinţa de a 
se încrede în Mântuitorul, părinţii pot îndrepta propriul lor copil către Hristos. Aceasta este o 
bucurie minunată şi un privilegiu de dorit pentru fiecare părinte. Dar este bine din partea 
părinţilor, ca, din când în când, să spună copiilor lor că ei pot să se simtă liberi să vină şi să 
vorbească cu ei în legătură cu orice întrebare sau problemă pe care ar putea să o aibă. De 
asemenea, ar trebui să le spună copiilor că, dacă nu sunt mântuiţi şi ar dori să fie, dar nu ştiu 
cum, ei sunt oricând gata să vorbească cu ei în mod personal despre acest lucru – dar 
numai la cererea lor. 

Părinţii nu ar trebui să exercite niciun fel de presiune asupra copiilor lor pentru ca 
aceştia să facă o mărturisire de credinţă. Aceasta ar face ravagii de nedescris şi ar duce la 
deziluzii în anii următori. Copiii vor simţi că părinţii doresc fierbinte mântuirea lor, dar nu 
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trebuie să înţeleagă că ar trebui să creadă în Domnul pentru a face plăcere părinţilor sau 
pentru a fi siguri de dragostea şi acceptarea lor. 

Părinţii creştini ar trebui să-şi înconjoare copiii cu rugăciuni ca Dumnezeu să lucreze în 
viaţa lor şi ca El să-i aducă la starea de a-L cunoaşte, a-L iubi şi a-L asculta pe Domnul Isus 
Hristos. 

 
Evanghelizarea copiilor în biserică 

Copiii părinţilor creştini se vor găsi în biserică, dar acolo se vor găsi şi alţi copii. Adesea, 
aceşti copii care au părinţii creştini nu sunt credincioşi. Uneori, copiii din vecinătate vin fără 
părinţii lor. Toţi aceşti copii au nevoie să fie evanghelizaţi, şi, în mod evident, aceasta este 
responsabilitatea bisericii locale. Trebuie avută multă grijă pentru ca aceşti copii să nu fie 
abordaţi ca şi când ar fi creştini, doar pentru simplul fapt că se află în biserică. Dacă ei nu au 
crezut, în mod personal, în Hristos ca Mântuitor şi Domn, ei nu sunt credincioşi, şi au nevoie 
să fie învăţaţi din Evanghelie. Există multe oportunităţi de a-i evangheliza. 

Aceia care dau învăţătură în biserica locală, au responsabilitatea de a evangheliza pe 
aceia care sunt nemântuiţi, incluzând tinerii. Responsabilitatea principală va reveni celor 
care păstoresc biserica şi învăţătorilor de Şcoală Duminicală. 

 
În programul din biserică 

Este bine ca cei ce păstoresc biserica să-şi aducă aminte că în biserica lor există şi 
copii. Spurgeon îşi amintea în permanenţă de acest lucru prin cele câteva rânduri de copii 
orfani care erau aşezaţi chiar în faţa lui. Aceasta nu a însemnat că mesajul său a devenit 
copilăresc, ci mai degrabă se asigura că este simplu. Nu există nici o contradicţie între 
simplitate şi profunzime. Atunci când pastorul aplică Evanghelia, este bine să aibă în vedere 
atât pe cei tineri, cât şi pe cei adulţi . 

În anumite biserici locale este alocat un timp special pentru a vorbi copiilor. Aceasta 
asigură o posibilitate reală pentru a da învăţătura Evangheliei în mod clar şi simplu. Este 
bine ca de la o săptămână la alta să fie explicate şi aplicate într-un mod sistematic diferite 
aspecte ale Evangheliei.  

 
În cadrul Şcolii Duminicale 

Învăţătorii de Şcoală Duminicală au responsabilitatea de a se asigura că fiecare copil 
din clasa lor cunoaşte mesajul Evangheliei şi ştiu cum pot să fie mântuiţi. 

Este trist atunci când copiii trec prin Şcoala Duminicală şi învaţă povestiri biblice, dar 
cunosc puţin din adevărul Evangheliei. 

Învăţătorii de Şcoală Duminicală, ar trebui să urmeze un program de predare 
sistematică a adevărurilor biblice, astfel încât copiii să înveţe din ce în ce mai mult din 
adevărul Evangheliei. Dacă ei vor auzi mesajul mântuirii prezentat săptămână de 
săptămână, cu aceiaşi termeni, ei vor deveni refractari cu privire la acest mesaj. Dar nu este 
nevoie să se întâmple acest lucru, pentru că Evanghelia este un mesaj extensiv, şi atunci 
când învăţătorul urmează un program de predare, va descoperi că fiecare lecţie 
accentuează un alt aspect al acestui mesaj. Învăţătorii ar trebui să se întrebe pe ei înşişi: „Ce 
adevăr voi explica clasei mele în această duminică?“ Ei ar trebui să aibă un răspuns clar, 
concis la această întrebare, astfel încât copiilor să nu li se spună doar o povestire, ci să li se 
explice, de asemenea, un adevăr care reiese din acea povestire. Apoi, acest adevăr ar trebui 
aplicat cu atenţie atât copiilor nemântuiţi, cât şi celor mântuiţi. Atunci când face aplicaţia, 
învăţătorul ar trebui să ştie cu claritate cui i se adresează – copilului credincios sau celui 
necredincios. De-a lungul întregului program de Şcoală Duminicală este bine să includeţi 
atât cântece şi versete de memorat evanghelistice, cât şi cântece şi versete biblice care vor 
ajuta, vor încuraja şi vor călăuzi copiii creştini. 

În ceea ce priveşte organizarea Şcolii Duminicale, cel mai bine este să împărţiţi copiii pe 
grupuri mici, după vârstă, dacă sunt învăţători disponibili pentru a preda acestor grupe. De 
asemenea, este mai uşor pentru învăţător să realizeze o legătură strânsă cu fiecare copil. 

Şcoala Duminicală trebuie să se străduiască să satisfacă nevoile spirituale ale fiecărui 
copil care o frecventează. Vor exista câţiva, poate mulţi, care nu au crezut în Isus Hristos, de 
aceea ei au nevoie de a fi evanghelizaţi. Aceasta este una din responsabilităţile fiecărui 
învăţător de Şcoală Duminicală. 
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În cercuri biblice şi tabere de vacanţă 
Uneori bisericile organizează câte o săptămână specială pentru copiii lor, în special în 

timpul vacanţei. În cercurile biblice de vacanţă, copiii vin la biserică pentru două ore sau 
pentru mai mult. Pot fi organizate jocuri urmate de gustări. Apoi copiii au un program de 
cântece, memorarea versetelor, jocuri recapitulative şi explicarea Bibliei. În cele din urmă 
sunt împărţiţi pe grupe de vârstă pentru a face lucru manual corelat cu învăţătura biblică 
primită. Este important să nu învăţăm copiii ca şi când toţi ar fi creştini. Prin toate mijloacele, 
lucraţi pentru copiii credincioşi, dar prezentaţi şi provocarea Evangheliei acelora care nu 
sunt mântuiţi. 

Dacă copiii sunt luaţi la o ieşire, într-un week-end sau într-o tabără de o săptămână, 
este important ca învăţătura Bibliei să primească locul cuvenit. Nu ar trebui să fie un mesaj 
scurt, de zece minute la sfârşitul zilei atunci când copiii sunt epuizaţi. Aranjaţi în aşa fel încât 
să aveţi timp suficient pentru explicarea Cuvântului lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la nevoile 
spirituale ale copiilor şi adaptaţi învăţătura pentru a satisface aceste nevoi. Este bine, de 
asemenea, ca în fiecare zi, copiii să aibă un timp de părtăşie. Acest lucru poate fi realizat în 
grupuri mici, fiecare grup având un sfătuitor. Împreună ei citesc şi învaţă un scurt pasaj din 
Scriptură. Mulţi copii au ajuns să-L cunoască pe Domnul în timpul unei tabere. Este o 
posibilitate minunată pentru evanghelizare. Oricum, trebuie să ne amintim faptul că este 
uşor pentru copii să se simtă sub presiunea de a fi mântuiţi, în atmosfera unei tabere. 
Trebuie avută grijă să se evite acest lucru. 

 
Evanghelizarea copiilor în afara căminului şi a bisericii 

Marea majoritate a copiilor nu au privilegiul de a avea un cămin creştin, şi nici să 
frecventeze o biserică. Ei nu au niciun fel de contact cu lucrurile creştine. Cine are 
responsabilitatea de a evangheliza aceşti copii? 

 
Responsabilitatea bisericii locale 

Hristos a încredinţat sarcina evanghelizării bisericii locale. În Noul Testament, biserica 
locală a fost centrul evanghelizării. Aceasta nu înseamnă că ei au aşteptat oamenii din 
localitate să vină la ei, astfel încât să poată auzi Evanghelia. Biserica locală trimitea, adesea 
evanghelişti. Credincioşii înşişi spuneau Evanghelia vecinilor şi prietenilor lor. 

Responsabilitatea evanghelizării, indiferent dacă este pentru cei bătrâni sau pentru cei 
tineri, indiferent dacă este pentru cei din vecinătate sau pentru cei din colţurile cele mai 
îndepărtate ale pământului, rămâne asupra bisericii locale. În principiu, este 
responsabilitatea bisericii locale de a vesti Evanghelia mulţimilor de copii care sunt încă 
nemântuiţi. Biserica locală poate face un efort real prin vizite şi publicitate pentru a-i ruga pe 
câţiva din aceşti copii să vină la Şcoala Duminicală sau într-un cerc biblic de vacanţă. Şi 
atunci când ei vin, învăţătorii trebuie să-şi amintească de faptul că aceşti copii cunosc puţin 
sau poate deloc din Cuvântul lui Dumnezeu, şi de aceea au nevoie de învăţătura elementară 
a Evangheliei. Adesea bisericile găsesc că este mult mai eficient să se meargă la copii decât 
să aştepte să vină ei la biserică. O biserică ar putea închiria un cămin sau centrul unei 
comunităţi într-un anumit cartier, şi ar putea avea un program special pentru copiii din acea 
zonă particulară. Atunci când copiii vin, este vital ca ei să audă învăţătura de bază a 
Evangheliei împreună cu un îndemn clar de a crede în Domnul Isus Hristos. Pentru unii din 
aceşti copii, acesta poate fi singurul lor contact cu Evanghelia. Dar este mult mai bine ca să 
aibă acest contact, decât să nu aibă niciunul. Unii dintre copiii câştigaţi în acest fel, pot fi 
îndrumaţi spre o Şcoală Duminicală. 

Există şi alte căi prin care biserica poate câştiga copiii nemântuiţi. Poate cea mai 
eficientă este Grupul Vestea Bună. Copiii din vecinătate adesea sunt gata să vină într-o 
casă, mai degrabă decât într-o clădire a unei biserici. În aceste cămine, ei sunt învăţaţi de 
învăţători voluntari. Programul constă din cântece, memorarea versetelor, jocuri 
recapitulative, ceva învăţătură legată de lucrarea de misiune şi o lecţie biblică. Învăţătura 
biblică este prezentată sistematic, în fiecare an copiii sunt învăţaţi câteva lecţii din Vechiul 
Testament şi câteva din Noul Testament. Biserica locală se roagă pentru această lucrare, 
desemnează lucrători care să o conducă, şi adesea furnizează suportul financiar pentru 
ajutoarele vizuale folosite. Adesea, aceasta a fost calea de îndrumare a copiilor, şi, în cele 
din urmă şi a părinţilor lor, în biserica locală. 
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Pe timpul verii pot fi organizate săptămâni de evanghelizare în aer liber. Acestea sunt 
întruniri pentru copii, în aer liber, care au loc cinci zile consecutive. Copiii sunt adunaţi într-
un loc unde este iarbă, într-un parc sau în apropierea locurilor unde sunt copii. Aceasta este 
o metodă bună de a câştiga copiii din zonele unde cineva îşi deschide casa pentru Grupul 
Vestea Bună. Programul cuprinde cântece, timp de memorat versete, jocuri şi învăţătură 
biblică. Aceasta este o metodă excelentă de a câştiga copiii care nu au auzit altfel 
Evanghelia. Evident, aceasta este un gen de lucrare care poate fi dusă la îndeplinire de o 
biserică locală. 

Un alt mod de a câştiga copiii este acela de a distribui tractate. Adesea, în cadrul 
anumitor festivităţi sau sărbători, în centrele de magazine sau de distracţii, sunt mulţi copii. 
Echipele pot distribui tractate pentru copii. Este bine să vă asiguraţi că tractatele sunt 
atractive, şi că explică în mod clar calea mântuirii. 
 
Responsabilitatea organizaţiilor pentru copii  

Dumnezeu a ridicat câteva organizaţii şi societăţi misionare al căror scop este să 
câştige copiii nemântuiţi. Una dintre acestea este AMEC. Asociaţia se străduieşte să sprijine 
biserica locală şi să lucreze împreună cu ea pentru a câştiga copiii nemântuiţi. Aceste lucrări 
diferite de evanghelizare în exterior pot fi organizate, şi adesea sunt organizate de biserica 
locală. Oricum, există multe locuri unde nu există nicio biserică locală care să câştige copii 
sau unde biserica nu face acest lucru. AMEC simte o oarecare responsabilitate de a câştiga 
şi aceşti copii. Acolo unde copiii sunt evanghelizaţi, AMEC organizează săptămâni de 
evanghelizare, Grupuri Vestea Bună şi alte lucrări de misiune. De asemenea, asigură 
instruirea acelora care sunt implicaţi în săptămânile de evanghelizare şi Grupurile Vestea 
Bună, organizate de biserică sau direct de Asociaţie. 

Alte eforturi ale AMEC de a câştiga copiii includ misiunile pe ţărmul mării, emisiunile 
radio şi TV, casete video şi audio, telefon, lucrarea cu ajutorul unei caravane sau remorcă 
amplasate în locurile de distracţie sau spectacol, unde se prezintă un program evanghelistic 
special. 

Este important să vedem că sunt încă mulţi copii neevanghelizaţi. Este mai uşor să-i 
câştigăm acum, decât atunci când sunt mai mari, deci aceasta este o sarcină urgentă. Ca şi 
Pavel, trebuie să fim gata de a face un efort real pentru a-i evangheliza „ca oricum să 
mântuim pe unii din ei“ (1 Corinteni 9:22). 
 
 
 
20. LUCRURI ESENŢIALE PENTRU EVANGHELISTUL COPIILOR 
 

O persoană care se exteriorizează uşor, spirituală, plină de viaţă, cu capacităţi artistice, 
un bun povestitor, un simţ ascuţit al umorului – nu, acestea nu sunt calităţi de bază ale 
acelora care sunt implicaţi în prezentarea mesajului mântuirii copiilor. Dumnezeu foloseşte 
tot felul de personalităţi în această lucrare. El foloseşte oameni care sunt foarte capabili şi îi 
foloseşte şi pe aceia care au puţine abilităţi fireşti. Dar indiferent că este un învăţător de 
Şcoală Duminicală care învaţă patru copii, fie că este un misionar care învaţă câteva sute, 
fiecare evanghelist al copiilor are anumite calităţi esenţiale. 

Mulţi dintre noi suntem conştienţi că aceste calităţi nu sunt prezente în viaţa noastră în 
măsura în care ar trebui să fie. Avem nevoie de rugăciune ca ele să fie din ce în ce mai 
evidente în viaţa şi lucrarea noastră. 

 
Viziune 

„Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute cu tot 
dinadinsul pe Dumnezeu. Toţi s-au abătut şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este nici unul care 
să facă binele, nici unul măcar“ (Romani 3:11,12). 

Acesta este verdictul lui Dumnezeu cu privire la umanitate, inclusiv cu privire la copii. 
Dar adesea ne este greu să privim copiii în acelaşi fel în care o face Dumnezeu. Suntem atât 
de înclinaţi să-i privim în felul lor natural de a fi şi nu în cel spiritual. Îi privim ca fiind inocenţi, 
drăgălaşi, lipsiţi de griji, ştrengari. Dar avem nevoie să ne gândim profund şi des la ceea ce 
ne-a spus Dumnezeu despre ei în Cuvântul Lui, astfel încât să-i vedem prin ochii lui 
Dumnezeu şi nu prin ai noştri. 
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Compasiune 
„Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite, ca nişte 

oi care n-aveau păstor“ (Matei 9:36). 
Dumnezeul nostru este „plin de milă“, şi noi, ambasadorii Lui, avem nevoie de această 

milă. Domnul Isus avea această calitate pe deplin şi în mod desăvârşit. Atunci când a văzut 
mulţimea, El a înţeles şi a fost preocupat de nevoile ei spirituale. De exemplu, când a văzut 
nevoia personală a femeii samaritence, reacţia Lui a fost aceiaşi (Ioan 4:4). Cuvântul „milă“ 
folosit în Matei 9:36 este foarte puternic, înseamnă că El a fost mişcat până în adâncul fiinţei 
Sale. 

Copiii recunosc această dragoste; este un limbaj pe care ei îl înţeleg cu toţii. Copiii care 
au fost aduşi la Hristos (Marcu 10:13-16) au simţit mila Lui şi au consimţit să rămână în 
braţele Lui. Atunci când a avut nevoie de un copil ca ajutor vizual în Matei 18:1-14, micuţul 
acela a venit la El. Copiii au recunoscut mila Mântuitorului, şi aceasta i-a atras spre El. Vor 
exista rezultate similare când mila aceea divină este evidentă în viaţa şi lucrarea noastră. 
Aceasta însă nu este ceva pe care o avem în mod natural sau putem munci ca să o 
dobândim. Trebuie să depindem de Acela care este „plin de milă“ ca El să ne umple, astfel 
încât să fim într-adevăr îngrijoraţi şi preocupaţi de aceia pe care îi învăţăm. Feriţi-vă de 
profesionalism, care se mulţumeşte cu un program bun, sănătos, atractiv. Dragostea pentru 
copii trebuie să fie întotdeauna în centrul lucrării voastre. Lucrarea noastră este aceea de a 
propovădui Evanghelia cu compasiune. 

 
Rugăciune 

„Fraţilor, dorinţa inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliţi este să 
fie mântuiţi“ (Romani 10:1). 

Propovăduirea Evangheliei fără rugăciune va fi stearpă, fără putere. Trebuie să ne 
rugăm cu sârguinţă pentru călăuzirea lui Dumnezeu atunci când ne pregătim, astfel ca 
mesajul pe care îl aducem să fie din partea Lui. Trebuie să ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne 
insufle vorbele noastre cu putere. Este important să ne rugăm pentru copii – pentru nevoile 
lor personale. Propovăduirea Evangheliei este un război, dar în multe privinţe, victoriile sunt 
câştigate în secret în timp ce evanghelistul se roagă. Fiţi la fel de conştiincioşi în ai vorbi lui 
Dumnezeu despre copii, pe cât sunteţi în a vorbi copiilor despre Dumnezeu. 

Se va dovedi a fi o reală binecuvântare în lucrarea voastră dacă implicaţi şi pe alţii în 
lucrarea de mijlocire prin rugăciune pentru voi şi pentru copiii pe care-i învăţaţi. Încercaţi să 
înrolaţi câţiva oameni – poate aceia vârstnici care simt că nu mai pot fi implicaţi în 
propovăduirea activă a Evangheliei. Cu aceasta, „ajutându-vă unii pe alţii prin rugăciune“ – 
veţi fi încurajaţi, întăriţi şi binecuvântaţi. 

 
Pasiune 

 „Noi dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos, şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna 
prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu“ (2 Corinteni 
5:20). 

Pavel a simţit o povară grea pentru sufletele pierdute, şi aceasta  l-a determinat să 
predice cu toată inima. Propovăduirea cu pasiune este lucrarea exterioară a unei inimi pline 
de milă. Fiind foarte conştient în inima lui de starea copiilor pierduţi, evanghelistul copiilor va 
avea o notă de urgenţă în lucrarea sa. El va fi împovărat din pricina copiilor cărora le duce 
mesajul Evangheliei despre care ştie că este singurul răspuns la nevoile lor. El nu a 
prezentat acest mesaj într-o manieră detaşată, ci îi va îndemna pe ascultătorii săi să asculte 
de Dumnezeu astăzi. Singur Dumnezeu poate da această pasiune, şi o va face dacă 
evanghelistul meditează la gloria lui Dumnezeu, la starea umanităţii şi la planul lui 
Dumnezeu de mântuire. 
 
Înţelepciune 

 „Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea s-o ceară de la Dumnezeu, care dă 
tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată“ (Iacov 1:5). 

Evanghelistul copiilor are nevoie de înţelepciune în felul în care îşi alege cuvintele, 
astfel încât copiii să înţeleagă mesajul. El are nevoie de discernământ ca să-şi dea seama 
care este partea umană şi care este lucrarea Duhului. Copiii sunt atât de impresionabili şi de 
adaptabili încât el are nevoie de înţelepciune ca să nu violeze personalitatea copilului. El are 
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nevoie să ştie cum să îndemne copiii să vină la Hristos. El trebuie să ştie cum să evite 
presiunile în propovăduirea Evangheliei. Acestea, şi încă multe altele, necesită înţelepciune. 
 
 
Putere 

„Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale 
înţelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul şi de putere, pentru ca credinţa voastră să fie 
întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu“ (1 Corinteni 2:4,5). 

Uneori acest pasaj este greşit înţeles şi dobândim ideea că propovăduirea sau 
învăţătura puternică este oratoria zgomotoasă şi directă, dar aceasta nu este în mod necesar 
aşa. Un învăţător poate fi blajin la vorbă şi mai degrabă timid şi cu toate acestea să 
vorbească cu putere şi autoritate. Evanghelizarea puternică este aceea când Duhul Sfânt 
controlează şi călăuzeşte ceea ce spune evanghelistul. Această putere este esenţială. 
Domnul Isus Hristos le-a spus ucenicilor că Duhul Sfânt le va da putere (Fapte 17:8). El este 
Sursa învăţăturii puternice, autoritare. Noi nu putem să o obţinem prin munca noastră, nu o 
putem crea, dar noi ar trebui să fim dependenţi de Duhul Sfânt pentru a ne da puterea şi 
autoritatea de care avem nevoie. 
 
Perseverenţă 

„Propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, 
îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura“ (2 Timotei 4:2). 

Uneori putem lucra săptămâni de-a rândul fără a obţine vreun rezultat. Într-un program 
de lucru cu copiii avem nevoie de „maleabilitate“ şi să lăsăm rezultatul în mâna Domnului 
secerişului. Uneori suntem ultima verigă în lanţul care aduce un copil la Hristos. Alteori 
suntem prima verigă sau o verigă intermediară. Rezultatul sau lipsa lui nu trebuie să fie un 
factor decisiv. Dumnezeu caută pe acei evanghelişti ai copiilor, care să fie credincioşi şi 
perseverenţi, indiferent de ceea ce se întâmplă. 

Fie ca Domnul să ridice mai mulţi evanghelişti, care să aibă aceste calităţi, pentru a 
prezenta Evanghelia copiilor de pe întreg cuprinsul lumii. 
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