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PREFAŢĂ 
 

Dr. Martin Lloyd Jones scrie: „Nimic nu este mai 
minunat pentru un predicator decât să simtă ungerea 
Duhului Sfânt în timp ce vorbeşte, să audă că sufletele 
au fost convinse de starea lor de păcat şi apoi au 
experimentat naşterea din nou.” 

Nu sunt momente dătătoare de mai mare bucurie 
pentru un lucrător cu copiii ca acelea în care un băiat 
sau o fată vin şi spun că doresc să fie mântuiţi. Ce 
bucurie este să stai lângă astfel de copii şi, cu blândeţe, 
să îi conduci la Hristos. 

Cu siguranţă acesta nu este doar un exerciţiu 
mecanic sau intelectual. Noi nu suntem nişte moaşe 
spirituale făcătoare de minuni, care să poată împinge 
copilul în împărăţia lui Dumnezeu. Aceasta este lucrarea 
Duhului Sfânt. Un câştigător de suflete are nevoie de 
mult tact şi înţelepciune. Manualul „Cum să conduci un 
copil la Hristos” dă sfaturi bune în acest domeniu. 
Această cărticică este un ghid valoros, şi ar trebui să fie 
în „trusa de scule” a oricărui lucrător cu copiii şi învăţător 
de Şcoală Duminicală. Cartea va fi însă de mare ajutor 
pentru toţi cei care lucrează cu sufletele, indiferent de 
vârsta lor. 

Paşii ce trebuie urmaţi sunt prezentaţi cititorului în 
mod sistematic, punându-se accentul pe necesitatea 
rugăciunii conştiente şi a pregătirii. Analiza acestor paşi 
arată clar faptul că „mântuirea este a Domnului”. 
Consilierul nu trebuie să treacă peste voinţa copilului; să 
nu încerce să îl oblige să ia hotărârea de a-L primi pe 
Hristos. 

Aş fi dorit să citesc o astfel de carte atunci când 
am început să lucrez în evanghelizare. 

Cred că Sam Doherty este persoana cea mai 
potrivită pentru a scrie o carte cu titlul „Cum să conduci 
un copil la Hristos”. Sam a avut o chemare clară pentru 
evanghelizarea copiilor, la puţin timp după ce s-a întors 
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la Domnul, acum patruzeci şi şase de ani. De atunci, el a 
căutat cu credincioşie să prezinte copiilor Evanghelia, şi 
Domnul l-a folosit pentru mântuirea multor suflete tinere. 

Am avut privilegiul să lucrez împreună cu Sam 
timp de patruzeci şi cinci de ani. L-am urmărit lucrând cu 
copiii, dar şi instruind pe alţii să facă acelaşi lucru. Nu 
am întâlnit pe nimeni mai priceput ca el. 

Rugăciunea mea este ca Dumnezeu să folosească 
această carte pentru a provoca pe mulţi să înceapă 
lucrarea de evanghelizare a copiilor, şi să aducă 
încurajare şi binecuvântare celor care sunt angajaţi deja 
în această lucrare vitală. 

 
David McQuilken 
Director Naţional al Child Evangelism Fellowship 

Ireland, între anii 1965-1995, şi coeditor al acestei serii 
de manuale. 
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INTRODUCERE 
 
Întâlnirea cu copiii s-a încheiat. Zgomotoşi ca de obicei, 

copiii au părăsit încăperea. Învăţătoarea a răsuflat uşurată: o 
altă întâlnire a Grupului Vestea Bună s-a terminat, şi lucrurile 
au mers bine. Era obosită şi se gândea la călătoria spre casă, 
la cina bună şi la odihna binemeritată. 

Aproape toţi copiii au plecat. Ea şi-a adunat materialele, 
şi era gata de plecare. Atunci l-a văzut pe Terry – un băieţel 
de opt ani ce venea în fiecare săptămână la Grupul Vestea 
Bună şi era de obicei foarte atent. A observat că el a ascultat 
cu mare atenţie tot ce spusese ea şi de data aceasta. 

Acum, stătea lângă uşă, mutându-şi greutatea de pe un 
picior pe altul, urmărind-o cu atenţie, gata să spună ceva. 

„Terry, vrei să îmi spui ceva? Pot să te ajut cu ceva?” 
Terry înghiţi de câteva ori, apoi spuse:„Da, domnişoară! 

Doresc şi eu să fiu mântuit. Îmi puteţi arăta cum se face asta?” 
A rămas acolo, aşteptând un răspuns. 

Învăţătoarea a rămas pe gânduri. „Ce mă fac acum? 
Cum să îl conduc la Hristos? N-am făcut aceasta niciodată 
acest lucru!” 

 
Această carte este scrisă pentru astfel de 

învăţători. Este scurtă, simplă, şi lucrurile sunt 
prezentate sistematic. Scopul ei este să te ajute să ştii 
cum să fii un consilier eficient al copiilor şi cum să 
conduci un copil la Hristos. 

Capitolele 2 şi 3 sumarizează cele zece principii pe 
care trebuie să le înţeleagă – mai mult sau mai puţin – 
un consilier pentru copii, dacă doreşte ca lucrarea lui de 
sfătuire să fie eficientă, şi apoi cei zece paşi pe care 
trebuie să îi urmeze când sfătuieşte un copil. 

Poate eşti în situaţia lucrătoarei de mai sus, şi nu 
ai făcut acest lucru până acum. Sau ai făcut acest lucru, 
dar îţi dai seama că ai nevoie de ajutor pentru a fi un 
consilier mai bun. Cu toţii dorim ca lucrarea noastră să 
fie cât mai eficientă, şi cu toţii trebuie să ne evaluăm 
lucrarea, să examinăm ceea ce facem, şi să o 
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îmbunătăţim. 
Dacă lucrurile schiţate în această carte îţi vor fi de 

ajutor într-o măsură mai mare sau mai mică, scopul ei a 
fost atins. 

Conţinutul ei se bazează în primul rând pe principii 
biblice. Biblia ne spune multe despre cum se conduce un 
copil la Hristos, şi tot ce spunem sau facem trebuie să fie 
conform Cuvântului lui Dumnezeu. În al doilea rând, 
cartea este scrisă din propria-mi experienţă de 
conducere şi călăuzire la Hristos a multor, multor copii, 
pe parcursul a peste patruzeci şi cinci de ani cât am 
lucrat în Child Evangelism Fellowship. Îmi iau întreaga 
răspundere pentru conţinutul cărţii, dar doresc să îmi 
exprim şi recunoştinţa faţă de liderii şi colegii din această 
mare organizaţie ce câştigă pentru Evanghelie milioane 
de copii din toată lumea. Din partea lor am primit mult 
ajutor şi încurajare. 

Am predat cele conţinute în această carte la mii de 
lucrători cu copiii şi cursanţi din multe ţări, şi ei mi-au 
spus că le-au fost de mare ajutor în lucrare. 

Aş mai dori să spun că această carte este un ghid 
pentru consilierea pentru mântuire a copiilor, în „condiţii 
favorabile“, să le spun aşa. Ceea ce este scris aici, 
trebuie adaptat condiţiilor practice, particulare fiecărei 
situaţii. De exemplu, poate descoperi că cel pe care îl 
sfătuieşti cunoaşte prea puţin Biblia şi din această cauză 
înţelege greu sau aproape deloc ceea ce încerci să îi 
spui. În această situaţie este bine să te întâlneşti de mai 
multe ori cu el pentru consiliere. 

Cred că această carte oferă un plan „ideal” de 
consiliere, şi fii gata să îl foloseşti. Fii însă gata să îl şi 
adaptezi condiţiilor particulare, dacă situaţia practică o 
cere. 

Pentru a simplifica, voi folosi pronumele „el” pentru 
consilierul pentru copii. Ştiu că mulţi (dacă nu cei mai 
mulţi) din lucrătorii cu copiii şi din cei implicaţi în 
consilierea copiilor sunt femei, şi laud pe Dumnezeu 
pentru fiecare din voi. Sunt sigur că nu veţi avea obiecţii 
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pentru că folosesc prenumele masculin. Pe lângă faptul 
că folosirea unui gen simplifică exprimarea, doresc să 
accentuez şi nevoia de a vedea tot mai mulţi bărbaţi 
implicaţi în lucrarea cu copiii. 

Am încrederea şi mă rog ca această carte să îţi fie 
de ajutor, drag cititor şi lucrător cu copiii. 

Poate ai ocazia să prezinţi acest subiect unui grup 
de învăţători, folosind această carte drept ghid şi 
manual. Dacă doreşti să faci acest lucru şi să parcurgi 
acest manual, îţi recomand cel puţin 4 sesiuni a câte o 
oră. Capitolele 1 şi 2 le puteţi parcurge în prima oră, iar 
capitolul 3 şi întrebările care urmează în următoarele trei 
sesiuni de câte o oră.  

Ar trebui să ţii şi cel puţin o demonstraţie practică 
de consiliere – în care tu să fii consilierul, iar unul dintre 
cursanţi copilul. Poţi, de asemenea, cere cursanţilor să 
practice consilierea doi câte doi, într-un timp şi un loc 
indicat. Practica ajută foarte mult în câştigarea 
experienţei. 

La pagina 34 este o foaie de evaluare. Aceasta 
poate fi completată de cursantul ce a fost consiliat, şi îl 
va ajuta pe cel care a consiliat să vadă ce greşeli a 
făcut. 
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Capitolul 1 
CINCI ÎNTREBĂRI 

 
Învăţătorul începător în lucrarea cu copiii, care 

aude pentru prima dată despre consiliere, are multe 
întrebări. Chiar şi învăţătorul mai experimentat are 
întrebări, şi se poate găsi în situaţia învăţătoarei din 
exemplul de la început. Poate a lucrat cu copiii de ani de 
zile, dar nu a condus niciodată un copil la Hristos. 
Conceptul de consiliere este nou pentru el şi, poate, este 
pus în faţa unei situaţii ca cea din exemplul dat, şi nu ştie 
ce are de făcut. 

 
Ce înseamnă să consiliezi un copil? 

Prima întrebare este legată chiar de miezul 
problemei: „Despre ce vorbim? Ce înseamnă să 
consiliezi un copil şi să îl conduci la Hristos?” 

A consilia un copil pentru mântuire înseamnă în 
mod simplu să stai de vorbă cu un copil (sau mai mulţi) 
în mod personal şi la cererea lui, să-i explici cum poate 
crede în Domnul Isus şi cum Îl poate primi ca Domn şi 
Mântuitor. Dacă vrea să vină la Domnul Isus, îi poţi arăta 
ce trebuie să facă. Aceasta este consilierea. Aceasta 
înseamnă să conduci un copil la Hristos. 

Interesant, dicţionarul defineşte cuvântul 
„consiliere” ca: „sfătuire”, „recomandare” sau „sfătuire-
călăuzire către perfecţiunea morală”. 

Şi copiii mântuiţi au nevoie de consiliere, de 
sfătuire. Acest subiect va fi tratat într-un alt manual. În 
această carte ne vom concentra asupra consilierii 
copilului nemântuit şi asupra conducerii lui la Hristos. 
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De ce este consilierea o parte importantă  
a lucrării tale? 

Dumnezeu te-a chemat să lucrezi cu copiii pe care 
îi înveţi în mod regulat. În întâlnirile săptămânale cu ei 
foloseşti lecţia biblică (şi desigur întregul program) 
pentru a îi evangheliza. Aceasta înseamnă că îi înveţi: 
 că au nevoie să fie mântuiţi, din cauza păcatului lor 

şi datorită faptului că Dumnezeu este sfânt; 
 că ei pot să fie mântuiţi prin ceea ce Domnul Isus a 

făcut pentru ei la cruce; 
 vor fi mântuiţi, dacă se întorc din păcatul lor şi 

primesc pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor. 
Tu explici copiilor calea mântuirii, îi încurajezi şi îi 

îndemni să creadă în Domnul Isus ca Mântuitor. Eşti un 
evanghelist, şi evanghelizarea este lucrarea ta. Te rogi 
ca cei din grupul tău de copii să creadă în Domnul Isus; 
te rogi ca Duhul Sfânt să îi convingă de păcatul lor şi să 
îi conducă la Isus Hristos. Sigur, se poate ca un copil din 
grupul tău să Îl primească pe Domnul Isus Hristos ca 
Mântuitor în timp ce vorbeşti sau poate face acest lucru 
după ce pleacă acasă de la întâlnirea cu copiii. 

Dar poate în grupul tău sunt şi copii care au nevoie 
de ajutor individual, copii care au întrebări şi probleme 
legate de mântuire, ce necesită un răspuns şi o relaţie 
de la om la om. Nu sunt siguri de ceea ce trebuie să facă 
pentru a fi mântuiţi, şi au nevoie de cineva care să 
vorbească cu ei personal. De aceea, consilierea trebuie 
să joace un rol important în lucrarea voastră. Mulţi copii 
Îl primesc pe Domnul Isus ca Mântuitor fără ajutorul 
cuiva, şi mulţumim Domnului pentru acest lucru. Dar 
sunt şi copii care au nevoie de ajutorul tău să facă acest 
lucru, şi tu trebuie să fii gata să le oferi acest ajutor. 

Aşa că trebuie să fii gata, pregătit şi mereu 
căutând ocazii pentru a consilia astfel de copii. Este 
nevoie să vezi aceasta ca o parte vitală a lucrării tale, şi 
de aceea ar trebui întotdeauna să îţi faci timp pentru 
consiliere. 
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Cine este calificat să consilieze un copil? 
Consilierea copiilor este responsabilitatea tuturor 

învăţătorilor şi tuturor lucrătorilor cu copiii. Ei trebuie să 
fie pregătiţi, şi mereu disponibili să consilieze copiii în 
mod personal, şi să îi conducă la Hristos. Lucrarea de 
consiliere este de multe ori la fel de importantă ca şi 
predarea unei lecţii biblice. 

Este evident că lucrătorul care conduce un copil la 
Hristos a venit el însuşi la Hristos şi a fost mântuit. De 
asemenea, el trebuie să cunoască doctrinele biblice de 
bază, şi să aibă siguranţa mântuirii. Desigur, trebuie să 
fie convins că Dumnezeu poate mântui şi mântuieşte 
copiii. Biblia ne învaţă că Dumnezeu îl va folosi şi 
binecuvânta în această lucrare, dacă doreşte să umble 
cu El. 

 
Acestea fiind spuse, sunt trei paşi pe care trebuie 

să îi faci, ca să poţi conduce copiii la Hristos: 
1. Trebuie să înveţi cât mai mult posibil despre 

cum să conduci un copil la Hristos. Am 
încredere că această carte te va ajuta. 
 

2. Trebuie să fii gata să te implici în lucrarea de 
consiliere, atunci când Dumnezeu şi Duhul 
Sfânt îţi deschid uşa. Vei învăţa mai multe din 
experienţa proprie, decât prin oricare altă cale. 
De asemenea vei învăţa din greşelile tale 
(după rugăciune şi examinare), şi poţi lua 
hotărârea să nu mai repeţi aceleaşi greşeli în 
viitor. 

 
3. Trebuie să depinzi de Duhul Sfânt ca să te 

folosească în timpul consilierii.    Roagă-Te ca 
Dumnezeu să te conducă şi să te călăuzească. 
El este Cel care este interesat şi vrea să poarte 
de grijă copilului mult mai mult decât tine. 
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Când şi unde vor fi prilejuri pentru consiliere 
Cele mai bune momente de a sfătui şi a conduce 

un copil la Hristos sunt după încheierea unei întâlniri sau 
a unei ore de Şcoală Duminicală pentru copii. În timpul 
acelei întâlniri sau ore, ai făcut o prezentare clară a 
Evangheliei (de obicei în timpul lecţiei biblice). Ai arătat 
copiilor ce înseamnă să creadă în Hristos, şi i-ai 
îndemnat sau i-ai invitat să facă acest lucru. Ai accentuat 
faptul că ei pot să creadă în Hristos oriunde şi oricând, 
dar ai subliniat importanţa luării acestei decizii astăzi şi 
pericolul amânării ei. Desigur, nu ai obligat copiii să 
creadă în Hristos. Ştii că aceasta este lucrarea Duhului 
Sfânt şi nu trebuie să încerci să faci tu lucrarea Lui. 

Ţi-ai dat seama în timpul întâlnirii că poate este un 
copil care doreşte să-L primească  pe Hristos, dar nu 
ştie cum. Înseamnă că acest copil are nevoie de ajutor 
personal şi de consilierea ta. Uneori asemenea copii 
sunt timizi, şi nu ar îndrăzni să vorbească cu tine până 
când nu te pui la dispoziţia lor. Deci, într-un moment al 
întâlnirii, trebuie să te adresezi copiilor în felul următor: 

 
Dacă eşti aici, băiat sau fată, nu eşti mântuit, 
dar doreşti aceasta, şi nu ştii ce să faci, aş fi 
bucuros să vorbesc cu tine la sfârşitul întâlnirii 
şi să te ajut. La sfârşit, te rog să rămâi pe 
scaun şi, dacă voi vedea acest lucru, voi şti că 
doreşti să vorbeşti cu mine. 

Sau: 
La această întâlnire poate este un copil care 
nu este mântuit, şi ar dori acest lucru, dar nu 
ştie ce trebuie să facă. Aş fi bucuros să 
vorbesc cu tine şi să te ajut. Dacă doreşti 
aceasta, la sfârşitul întâlnirii te rog să vii şi să 
te aşezi pe unul din scaunele din faţă. Voi fi 
bucuros să vorbesc cu tine. 

 
În felul acesta te-ai pus la dispoziţia copiilor care 

au nevoie şi doresc ajutor personal şi consiliere, fără a le 
impune acest lucru. Ai făcut cunoscut copiilor că eşti 
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pregătit, că doreşti să-i ajuţi să creadă în Isus Hristos, şi 
le-ai spus clar ce trebuie să facă pentru a primi acest 
ajutor. Nu ai cerut copiilor care au nevoie de ajutor să 
ridice mâinile, să se ridice, sau să vină în faţă; doar i-ai 
informat că, dacă au nevoie de ajutor pentru a primi 
mântuirea lui Hristos, să aştepte la sfârşit. Aceasta 
permite copilului să decidă singur – fără nicio impunere. 

De aceea, momentul cel mai bun de a sfătui un 
copil şi a-l conduce la Hristos este la sfârşitul întâlnirii cu 
copiii sau după terminarea orei de Şcoală Duminicală. 

În plus, şi faţă de ceea ce a fost deja subliniat, pot 
fi oportunităţi de a consilia un copil nemântuit şi de a-l 
conduce la Hristos cu altă ocazie, în afara unei întâlniri 
formale. Poţi cunoaşte un copil care evident nu este 
mântuit, şi poţi simţi călăuzirea lui Dumnezeu de a îl 
aborda personal, şi de a vorbi cu el despre necesitatea 
mântuirii. Apoi caută prilejul dat de Dumnezeu pentru a 
iniţia o conversaţie sau o serie de conversaţii cu copilul 
în speranţa că aceasta va conduce acum sau mai târziu 
la dorinţa copilului de a cere consilierea. Conversaţia 
însăşi nu este consiliere; dar poate avea ca rezultat 
consilierea. Acest gen de situaţii trebuie tratate foarte în-
ţelept. Este foarte uşor să te impui unui copil – mai ales 
când iei iniţiativa în felul acesta. Trebuie să fii 
întotdeauna atent ca să nu-l grăbeşti în a lua o decizie, 
dacă nu înţelege sau nu este pregătit pentru ea. 

Prilejuri pot fi şi pentru părintele ce a spus copiilor 
lui că, dacă doresc să creadă în Domnul Isus, el va fi 
întotdeauna gata să vorbească cu ei şi să-i ajute. 

Dar în toate aceste situaţii personale, părintele sau 
lucrătorul trebuie să fie foarte înţelept, foarte sensibil şi 
foarte atent. Nu trebuie să exercite niciun fel de presiune 
asupra copilului, ci întotdeauna să fie deschis la 
călăuzirea Duhului Sfânt. 
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Cum poţi consilia un copil? 
Aceasta este marea întrebare; şi răspunsul îl veţi 

afla în capitolele care urmează. 
Eu cred că, o persoană care doreşte cu adevărat 

să ştie cum să consilieze un copil şi cum să-l conducă la 
Hristos trebuie să înţeleagă în primul rând anumite 
principii de bază care sunt descrise în paginile care 
urmează. Apoi trebuie să cunoască o serie de paşi 
simpli şi logici, care trebuie urmaţi şi care, de asemenea, 
vor fi explicaţi. Va fi pregătit să facă acest lucru atunci 
când va cunoaşte aceste principii, şi va înţelege planul 
pe care îl are de urmat. 
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Capitolul 2 
ZECE PRINCIPII PE CARE  

TREBUIE SĂ LE ÎNŢELEGEM 
 

Atunci când, la sfârşitul unei întâlniri, un copil vine 
şi îţi spune că vrea să-l primească pe Isus Hristos ca 
Domn şi Mântuitor, este responsabilitatea ta să stai de 
vorbă cu el şi să îl sfătuieşti cât mai simplu şi mai 
cuprinzător cu putinţă. 

Acest moment este crucial pentru copil. Nu este 
suficient doar să te rogi pentru copil sau să îl îndemni pe 
el să se roage. Prin consilierea în grabă, superficială, 
faci mai mult rău decât bine. Trebuie să îţi dai seama de 
marea responsabilitate pe care ţi-a încredinţat-o 
Dumnezeu, şi să dai copilului cât mai mult ajutor. 
Sarcina ta este să Îl prezinţi copilului pe Domnul Isus şi 
invitaţia la mântuire, dar, în acelaşi timp, să nu pui 
presiune asupra Lui ca să ia o decizie pripită. 

Nu este probabil niciun alt domeniu în lucrarea cu 
copiii în care să ai nevoie de mai multă călăuzire şi 
înţelepciune. Dar Biblia spune: „Dacă vreunuia din voi în 
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). 

Pentru a fi pregătit pentru această misiune vitală 
este necesar, înainte de toate, să meditezi asupra a 
zece principii de bază pe care ar trebui să le cunoşti, să 
le înţelegi şi să nu le pierzi din vedere atunci când 
consiliezi un copil nemântuit. 
 

Încrede-te în Duhul Sfânt 
Nu uita că Dumnezeu iubeşte acest copil, şi, 

conform versetului din Matei 18:14, El nu doreşte pieirea 
nici măcar a unui singur copil. Nu uita că Duhul Sfânt 
poate să salveze copilul, chiar dacă tu faci greşeli în 
consiliere. Mântuirea este, mai presus de toate, lucrarea 
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lui Dumnezeu. Sfătuieşte-l pe copil cât poţi mai bine, fără 
emoţii şi teamă. Dumnezeu doreşte să te folosească, dar 
tu nu eşti atât de esenţial în această lucrare, pe cât eşti 
tentat să crezi! 

Roagă-te ca Duhul Sfânt să lucreze în inima 
copilului, să îl convingă de păcat, de realitatea persoanei 
şi lucrării lui Hristos, şi să îl regenereze. 

Roagă-te ca Duhul Sfânt să te ajute şi să te 
călăuzească în ceea ce spui copilului. 

Aceasta trebuie să fie rugăciunea ta înainte de a 
veni la întâlnirea cu copiii, înainte de a începe întâlnirea, 
şi înainte de a începe consilierea copilului. În timpul 
consilierii ar trebui să continui să ai o atitudine „rugati-
vă”. 
 

Fii înţelept 
Un mod înţelept de a aborda consilierea include 

două lucruri simple, dar de mare ajutor. 
 

Alege un loc potrivit 
Pentru consiliere trebuie să alegi un loc liniştit, cu 

cât mai puţine elemente care să distragă atenţia 
copilului. 

Locul ales trebuie să fie public şi deschis. Asigură-
te că poţi fi urmărit, că eşti într-un loc vizibil atunci când 
sfătuieşti un copil, după o întâlnire în aer liber. Fă 
consilierea în faţa celor care, poate, vor să te 
urmărească. 

Nu lua niciodată copilul după un perete sau în 
maşină sau chiar într-o cameră unde sunteţi doar voi doi. 
Pe lângă suspiciunile care se pot ivi, copilul poate avea 
emoţii. 

 
Consiliază doar un copil, dacă este posibil 

Cel mai bine este să consiliezi copiii „unul câte 
unul”, dacă împrejurările permit acest lucru. Cu toate 
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acestea poţi sfătui şi câţiva copii împreună, dacă este 
absolut necesar şi ai observat că au toţi aceeaşi 
problemă. (Vezi întrebarea 4, pag. 30.) 

Consiliază copiii de acelaşi sex cu tine, mai ales 
dacă sunt mai mari, iar tu eşti adolescent sau tânăr. 
 

Fii pregătit 
Este adevărat că trebuie să depinzi de Duhul 

Sfânt, dar în acelaşi timp trebuie să faci tot posibilul să fii 
cât mai eficient. Este esenţial să fii cât mai bine pregătit 
pentru lucrarea de consiliere. 

Răspunde la următoarele întrebări: 
 Te-ai rugat? Aceasta înseamnă rugăciune 

înainte de întâlnire pentru ca Dumnezeu să 
mântuiască copiii; şi rugăciune concretă, 
chiar dacă scurtă, înainte de a începe 
consilierea. 

 Ai studiat cu atenţie o carte, una ca 
aceasta care să te ajute să înţelegi ce ai de 
făcut? 

 Ai Biblia la îndemână – împreună cu o 
schiţă care să te ajute să îţi aminteşti paşii 
pe care îi ai de făcut (vezi pagina 26 – 
schiţa pentru consiliere)? 

 Ai hotărât dinainte ce verset biblic vei 
folosi? 

 Ai exersat consilierea întâi cu un alt lucrător 
cu copiii? Acest exerciţiu poate fi de mare 
ajutor. 

 
Fii sensibil 

Trebuie să fii sensibil şi să accepţi călăuzirea 
Duhului Sfânt în ceea ce vei spune copilului. Nu uita că 
fiecare copil e unic. Unii copii au nevoie de mai mult 
ajutor şi explicaţii decât alţii. Este mai bine să ai un plan 
de consiliere, dar s-ar putea ca El să te conducă într-o 
direcţie pe care nu ai anticipat-o. 
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Fii sensibil la călăuzirea Duhului Sfânt în legătură 
cu durata consilierii. Urmăreşte apariţia primelor semne, 
care arată că copilul nu se mai poate concentra să te 
asculte: este agitat, nu se uită la tine sau pare cu 
gândurile în altă parte. De asemenea urmăreşte în mod 
special semnele care îţi arată că el nu înţelege ceea ce îi 
spui. 

Fii sensibil şi încearcă să înţelegi şi să evaluezi 
nivelul de percepere spirituală şi de înţelegere a copilului 
pe care îl consiliezi. Înţelege tot ce spui? Este pregătit 
pentru a merge mai departe? 

Trebuie să consiliezi şi să conduci copilul, doar 
atât cât este el pregătit să meargă. Dacă este clar că 
Duhul Sfânt nu lucrează în inima copilului sau el nu 
înţelege sau tu simţi că el nu este pregătit să mergeţi 
mai departe, nu ezita să închei sesiunea de consiliere. 
Tu trebuie să fii doar cel care pune sămânţa şi o udă, şi 
nu cel care strânge recolta (1 Corinteni 3:6). De obicei 
sunt mai multe verigi în lanţul care aduce un copil la 
Hristos. Tu poţi fi ori ultima verigă, ori prima. 

Atât în evangelizare, cât şi în consiliere, trebuie 
întotdeauna să te fereşti de a impune copilului paşi 
pentru care Duhul Sfânt nu l-a pregătit. 

Acest tip de sensibilitate cere auto-control şi 
reţinere şi nu impunerea unei căi sau manipularea 
copilului. 

Dacă observi că nu este pregătit să mergeţi mai 
departe, poţi oferi copilului o altă posibilitate: să vină mai 
târziu să continuaţi discuţia, dacă doreşte acest lucru. 
Roagă-te ca Dumnezeu să îşi continue lucrarea în inima 
lui. 

 
Fii meticulos şi rezervă-ţi timp suficient 

Trebuie să îţi rezervi suficient timp pentru copilul 
care doreşte consiliere. Trebuie să vezi care este 
problema copilului şi apoi să îi arăţi în mod simplu şi clar, 
folosind Biblia, cum poate fi rezolvată problema lui în 
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Persoana şi Lucrarea lui Isus Hristos. Este momentul cel 
mai important din viaţa copilului, şi cere meticulozitate şi 
timp. Pentru cauza copilului, evită orice fel de superfici-
alitate sau tehnici scurte, rapide. Nu este suficient să îi 
pui câteva întrebări al căror răspuns este „da” sau „nu”. 
Nu este suficient să îl pui să semneze un formular. Nu 
este suficient doar să citeşti un verset din Biblie, sau să 
te rogi scurt cu copiii sau să pui copilul să se roage. 

Consilierea trebuie făcută minuţios, nu în grabă. 
Nu este un lucru pe care îl poţi face în două minute sau 
în 5 minute. Timpul necesar pentru consilierea unui copil 
este de obicei 20 – 30 minute. Numai în acest fel poţi 
înţelege care este problema copilului şi poţi să îi explici 
soluţia. În anumite situaţii, în cazuri mai complicate, este 
nevoie de mai mult timp. Este posibil să nu reuşeşti să 
termini consilierea într-o singură întâlnire. Poate e 
necesar să chemi copilul să vină din nou pentru a 
continua şi a completa consilierea. 

Trebuie să ne dăm seama că timpul petrecut în 
consiliere depinde de copil, de mediul din care provine, 
de ceea ce ştie deja, de cât ştie să citească. Unii copii 
sunt atât de bine pregătiţi încât consilierea durează 
foarte puţin. Esenţial este să parcurgi toţi paşii necesari 
pentru o consiliere completă, şi să planifici mai degrabă 
un timp mai lung pentru consiliere decât unul prea scurt. 

 
În anumite împrejurări este dificil pentru copil să 

stea mai mult timp la consiliere; dacă este posibil, este 
bine să găseşti o soluţie pentru aceste probleme. 

 Părinţii se îngrijorează când copilul nu ajunge 
acasă la timp. 

o telefonează părinţilor sau roagă pe 
cineva să treacă pe la ei şi să le 
spună că copilul va întârzia. 

 Copilul are autobuz sau tren la o anumită oră. 
o du copilul acasă cu maşina. 

 Nu este timp pentru consiliere la sfârşitul întâlnirii 
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cu copiii. 
o Spune copiilor care doresc să 

vorbească cu tine să vină mai 
devreme a doua zi sau săptămâna 
următoare, astfel încât să poţi face 
consilierea înainte de începerea 
întâlnirii cu copiii. 

o O altă soluţie ar fi să rearanjezi 
programul întâlnirii astfel încât lecţia 
biblică să aibă loc mai devreme. 
Acesta va permite un timp pentru 
consilierea copiilor ce doresc acest 
lucru înainte de încheierea întâlnirii. 

 Dacă vorbeşti copiilor la şcoală, de obicei nu va fi 
timp sau prilej pentru consiliere. 

o Este necesar să prezinţi clar 
Evanghelia şi calea mântuirii în timpul 
lecţiei. Roagă-te ca Dumnezeu-Duhul 
Sfânt să conducă copiii la Hristos în 
urma a ceea ce au auzit. Poţi, de 
asemenea, să spui copiilor că dacă 
doresc să vorbească cu tine mai târziu 
trebuie să îţi dea numele şi adresa şi 
tu vei lua legătura cu ei. 

Multe din aceste probleme pot fi rezolvate. 
Stabileşte-ţi ca scop întotdeauna să rezervi timp pentru 
consiliere, atunci când faci planificarea. 

Mai multe informaţii asupra acestui principiu pot fi 
găsite în răspunsurile la întrebarea 7 de la pagina 31. 

 
Explică şi foloseşte ceea ce copilul a auzit deja 

În timpul consilierii nu vei prezenta copilului multe 
lucruri noi. În timpul întâlnirii cu copiii el a auzit deja 
adevărurile de bază ale Evangheliei. Consilierea 
înseamnă recapitularea acestor adevăruri, explicarea lor, 
astfel încât să fii sigur că au fost înţelese. Dumnezeu a 
vorbit copilului prin adevărurile Evangheliei pe care le-a 
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auzit în întâlnirea cu copiii şi i-a dat dorinţa să fie mântuit 
pe baza acestor adevăruri. Tu doreşti să zideşti pe 
temelia acestor adevăruri şi să le foloseşti ca bază 
pentru consiliere. 

Diferenţa fundamentală este că în timpul consilierii 
ai ocazia să pui întrebări şi să interacţionezi cu copilul; 
de asemenea, poţi aplica ceea ce ai predat în funcţie de 
nevoile personale ale copilului. 

Consilierea este prin urmare o extensie a lecţiei 
biblice, şi, prin conţinutul ei, trebuie să fie legată de lecţia 
biblică şi integrată în ea. Consilierea îţi dă posibilitatea 
să lucrezi cu aceleaşi adevăruri de bază ale Evangheliei, 
într-o relaţie personală de la om la om şi să aplici aceste 
adevăruri într-un mod clar şi personal nevoilor specifice 
ale copilului. 

 
Urmăreşte un anumit subiect 

Fii atent să nu hoinăreşti de la un subiect la altul 
din cauza lipsei de concentrare sau a lipsei tale de 
pregătire sau pentru că un alt subiect neimportant a fost 
adus de copil în discuţie. Timpul este limitat, şi este 
necesar să ne concentrăm asupra subiectului. 
 
 

Pune întrebări 
Marea greşeală a celor mai mulţi consilieri lipsiţi de 

experienţă este faptul că vorbesc prea mult şi ascultă 
prea puţin. Acesta este un timp de consiliere, şi nu un 
program de mini-predică în faţa unui singur ascultător. 

Trebuie să te înveţi să asculţi copilul pentru a 
discerne nevoile lui, ca să-l poţi ajuta. Trebuie să 
descoperi ce înţelege şi ce nu înţelege copilul. 

Pentru o consiliere eficientă este necesar să pui 
întrebări, şi să asculţi cu mare grijă răspunsurile. Numai 
aşa vei înţelege mai bine nevoile copilului, problemele cu 
care se confruntă şi poţi să-ţi dai seama cât de mult 
înţelege din ceea ce-i spui. 
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Iată câteva reguli demne de urmat când pui 

întrebări: 
 Evită întrebările al căror răspuns este doar „da” 

sau „nu” (de exemplu „Crezi că eşti destul de bun 
să mergi în cer când vei muri?” sau „Ştii că 
Domnul Isus a murit pe cruce pentru păcatele 
tale?”). Răspunsurile acestea simple nu te vor 
ajuta prea mult. Mai mult, îţi pot da o impresie 
greşită asupra problemelor copilului şi asupra 
nivelului de înţelegere. 

 Evită să pui prea multe întrebări al căror răspuns 
este uşor şi clar, întrebări ce nu solicită prea mult 
gândirea sau puţine informaţii (de exemplu „Cine 
a murit pe cruce pentru păcatele noastre?”). 
Uneori aceste întrebări sunt de ajutor, dar nu e 
bine să avem prea multe. 

 Încearcă să pui întrebări al căror răspuns te va 
ajuta în mod real să înţelegi problema copilului şi 
cât de mult cunoaşte despre un anumit subiect 
(de exemplu „Cum este Dumnezeu?”, „Ce este 
păcatul?”, „Ce vede Dumnezeu atunci când se 
uită în inima şi în viaţa ta?”, „De ce este Domnul 
Isus singurul care poate să spele păcatele?”). 

 Fii sigur că întrebările tale sunt simple şi nu prea 
„teologice”. Dacă copilul nu înţelege o întrebare, 
încearcă să o reformulezi şi să o simplifici. 

 Încurajează copilul să vorbească folosind 
cuvintele lui şi nu să repete doar ceea ce i-ai 
spus. S-ar putea ca ceea ce spune să nu fie 
corect din punct de vedere gramatical sau 
teologic, dar vei avea informaţii mai bune asupra 
nevoilor lui şi asupra nivelului lui de înţelegere. 

 Uneori este bine să pui întrebări care au un 
răspuns alternativ. În acest caz este mai uşor 
pentru copil să răspundă fără a fi jenat sau fără 
teama că va spune un lucru greşit (de exemplu 
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„Eşti mântuit sau încă te mai gândeşti la acest 
lucru?”, „L-ai primit pe Domnul Isus Hristos sau 
nu eşti prea departe de acest pas?”). 

 Dacă nu ştie răspunsul la o întrebare (şi acest 
lucru se întâmplă deseori), deschide la un verset 
biblic care oferă răspunsul, şi roagă copilul să 
citească versetul. Dacă nu ştie răspunsul, pune-i 
întrebări suplimentare ce-l pot conduce la 
răspuns. 

 Este important să pui întrebările într-o atmosferă 
„relaxantă”. Evită orice fel de tensiune. Scopul 
întâlnirii de consiliere nu este o „mini-inchiziţie”. 
Dacă este aşa, copilul se emoţionează şi îi este 
teamă că va da un răspuns greşit. Atunci copilul 
se va inhiba şi nu va mai răspunde. 

 
Foloseşte Biblia 

Ţine în mână Biblia deschisă pentru a arăta 
copilului că ceea ce spui este bazat pe Cuvântul lui 
Dumnezeu. Cu toate acestea, nu citi şi nu fă referire la 
prea multe versete, pentru că acestea îl pot deruta. Este 
bine să arăţi copilului un verset biblic despre mântuire şi 
invitaţia lui Hristos, şi este recomandat să te concentrezi 
asupra acestui verset. Pot fi citate şi alte versete, dacă le 
ştii pe de rost. Ele pot fi precedate de cuvintele „Biblia 
spune”, fără a le mai arăta în Biblie. 

Folosirea Cărţii Fără Cuvinte la începutul consilierii 
este un mare ajutor, deoarece poţi afla ce ştie şi ce nu 
ştie copilul. Cu toate acestea, nu uita să conduci copilul 
la Hristos, având Biblia în mână, şi folosind ceea ce 
spune Biblia şi nu Cartea Fără Cuvinte. 

Culorile Cărţii Fără Cuvinte prezintă în mod foarte 
clar copilului calea mântuirii, îi atrag atenţia şi îl ajută să 
înţeleagă: 
 Pagina aurie vorbeşte despre Dumnezeu şi Cer. 
 Pagina neagră vorbeşte despre păcat. 
  Pagina roşie vorbeşte despre moartea şi învierea 
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Domnului Hristos. 
 Pagina albă vorbeşte despre justificarea prin 

credinţă. 
 Pagina verde vorbeşte despre creşterea în viaţa 

creştină. 
Cartea Fără Cuvinte te poate ajuta să explici 

copilului calea mântuirii, şi, folosind întrebări, să-ţi dai 
seama cât de mult înţelege Evanghelia. Doar atunci vei 
şti mai bine asupra căror subiecte să te opreşti mai mult 
în discuţia cu copilul. 

Desigur, acest scop se poate atinge şi fără 
folosirea Cărţii Fără Cuvinte. 

 
Fii plin de dragoste şi interes 

Copiii apreciază întotdeauna o persoană care se 
interesează de ei în mod personal şi în care văd 
strălucind dragostea lui Dumnezeu. Lucrătorul cu copiii 
sau consilierul nu ar trebui să se apropie de copii în mod 
mecanic sau profesional. 

Odată ce s-a spart gheaţa şi s-a stabilit o relaţie, 
discuţia cu copiii şi consilierea lor poate deveni un lucru 
plăcut, chiar uşor. Copiii sunt aşa de naturali şi deschişi. 
Dacă te respectă şi au încredere în tine, de obicei îţi vor 
spune ce ştiu şi ce nu înţeleg. 

 
Sunt câteva principii cheie pe care nu trebuie să le 

uiţi: 
 Acceptă copilul ca pe o persoană vrednică de 

respect, şi nu uita că are o anumită nevoie. 
 Nu fi critic. 
 Nu îi da niciodată impresia că o problemă este 

trivială sau amuzantă. Dumnezeu nu ne tratează 
niciodată aşa. 

 Păstrează secretul lucrurilor mărturisite de copil. 
Dacă spui altora ceea ce copilul ţi-a mărturisit doar 
ţie, el va fi dezamăgit şi nu va mai veni la tine. 
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Capitolul 3 
ZECE PAŞI CE TREBUIE URMAŢI 

 
Când conduci un copil la Hristos este bine să ai un 

plan, un ghid pe care să-l urmezi. În acest capitol vom 
oferi un astfel de plan pas cu pas. La sfârşitul capitolului 
vei găsi trei scheme ale acestui plan de consiliere, în 
care diferă modul de tratare al detaliilor. Îţi poţi alege un 
plan, îl poţi decupa sau fotocopia şi-l poţi păstra în Biblie 
sau îl poţi lipi pe coperta interioară a ei. Când consiliezi 
un copil poţi să îţi arunci din când în când ochii pe 
această schiţă pentru a vedea următorul pas. 

Cu toate acestea consilierea nu este doar un 
exerciţiu mecanic. Duhul Sfânt este cel care poate 
convinge şi poate regenera. De aceea este bine ca 
întotdeauna să fii flexibil şi sensibil, şi să te laşi călăuzit 
de Duhul Sfânt pentru a răspunde problemelor şi 
nevoilor copilului. Anumite împrejurări, întrebări, 
probleme ce pot apare, vor avea ca rezultat faptul că nu 
poţi folosi acest plan punct cu punct, dar este bine să 
priveşti la acest plan ca la o schiţă ideală pentru a fi 
folosită ca bază pentru consiliere. 

În călăuzirea unui copil la Hristos trebuie urmăriţi 
zece paşi. 
 

Pasul 1 – Ajută copilul să se simtă în largul lui 
Copilul se va întreba ce se va întâmpla şi poate 

avea emoţii, mai ales dacă este mai mic. Chicoteala 
poate fi uneori o problemă. Întrebarea 2 şi răspunsul de 
la pagina 29 te pot ajuta în rezolvarea acestei probleme. 

Zâmbeşte şi ajută copilul să se simtă în largul lui. 
Spune-i că eşti bucuros că vrea să vorbească cu tine. 

Întreabă-l cum îl cheamă şi câţi ani are (doar dacă 
nu ştii deja); şi apoi foloseşte-i numele în timpul 
conversaţiei. 
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Află dacă îl aşteaptă cineva sau dacă trebuie să fie 
acasă la un moment dat, şi fă toate aranjamentele 
necesare. 

Este bine dacă poţi afla de la început dacă este 
romano-catolic, evreu etc. Pentru a afla acest lucru 
întreabă-l dacă merge la Şcoala Duminicală sau la 
biserică, şi, dacă răspunsul este „da”, la care biserică. 
Uneori este bine să ştii la ce şcoală merge copilul. 

De asemenea, îl poţi întreba dacă îi place şcoala şi 
care sunt materiile lui preferate. O astfel de conversaţie 
îl va relaxa pe copil şi el va fi gata să discute şi să se 
deschidă faţă de tine. 
 

Pasul 2 – Identifică problema copilului 
 

La fel ca un doctor, înainte de a îl ajuta, trebuie să 
stabileşti „diagnosticul” spiritual al copilului. Niciun doctor 
nu va prescrie un medicament sau un tratament fără a 
examina pacientul şi a încerca să vadă ce este rău cu el. 
Acelaşi lucru este valabil şi în consilierea copiilor. 

 

Cele patru categorii de copii 
Copiii care, după o întâlnire, vin pentru ajutor şi 

consiliere se încadrează de obicei în una din 
următoarele patru grupe, iar în cazul fiecărei grupe 
consilierea se face în mod diferit. 

 

Grupa 1 – Copilul care nu este sincer sau nu este gata 
Copilul poate fi curios. El poate veni să discute cu 

tine pentru că şi altcineva a făcut-o. El poate veni la tine 
doar pentru că şi fratele lui mai mare a venit să discute 
cu tine sau pentru că a auzit că cei care fac aşa primesc 
o carte gratuit. El poate veni doar pentru că vrea să-ţi 
facă plăcere sau doar pentru a se amuza. 
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Grupa 2 – Copilul care nu înţelege că are nevoie de 
mântuire. 

El nu înţelege ce este păcatul şi nu este convins 
că este păcătos. Deseori copilul din această grupă este 
foarte mic. 
Grupa 3 – Copilul care şi-a pierdut siguranţa mântuirii 
sau, în calitate de creştin, are o problemă. 

El a crezut în Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor, 
dar crede că trebuie să vină pentru a fi mântuit din nou, 
sau este mântuit, dar are o problemă.  

 

Grupa 4 – Copilul care este sincer, care înţelege că este 
nemântuit şi doreşte cu adevărat să fie mântuit. 

Mulţi copii care vin pentru consiliere intră în 
această categorie, şi aceştia sunt copiii despre care vom 
discuta mai departe în această carte. 
 
Trei întrebări de bază 

 
Este bine să pui copilului care vine la tine trei 

întrebări, fiecare din ele legată de primele trei grupe 
despre care am vorbit anterior. Răspunsurile te vor ajuta 
să identifici din ce grupă face parte. 

 
Întrebarea 1 – De ce doreşti să stai de vorbă cu mine? 

Această întrebare, desigur, poate fi pusă în multe 
feluri: „De ce ai rămas la urmă?”, sau „Vrei să vorbim 
despre ceva din povestirea biblică?”, sau „Ce ai vrea să 
facă Domnul Isus pentru tine?” 

Răspunsul copilului îţi poate arăta dacă este sincer 
sau dacă face parte din prima grupă arătată în paginile 
anterioare. Dacă răspunsul arată că el este sincer şi 
vrea să-L primească pe Domnul Isus Hristos, continuă 
cu întrebările 2 şi 3. 

Dar dacă este clar că el nu este sincer sau nu este 
gata să meargă mai departe, fă-ţi timp şi explică-i că a 
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crede în Hristos este cel mai important pas pe care-l 
poate face.  Spune-i că ar trebui să se gândească serios 
asupra acestui lucru, şi că Îl poate primi pe Hristos 
oricând şi oriunde. Spune-i, de asemenea, că eşti gata 
întotdeauna să vorbeşti cu el, oricând doreşte. Discuţia 
cu copilul poate fi primul pas în clădirea unei relaţii ce-l 
poate duce la convertire mai târziu. 

Nu îl poţi conduce mai departe acum, dacă el nu 
este pregătit. 

Dacă este clar că un copil a venit doar pentru 
amuzament, îl poţi mustra cu blândeţe şi îl poţi încuraja 
să fie serios şi să se gândească la posibilitatea 
acceptării Domnului Isus Hristos ca Mântuitor. 

 
Întrebarea 2 – Ai păcătuit vreodată? Ai făcut ceva rău? 

Întrebarea poate fi pusă în multe feluri: „Ce vede 
Dumnezeu atunci când se uită în inima şi-n viaţa ta?”, 
„Ce crezi că este păcatul?” sau „Spune-mi câteva din 
lucrurile rele pe care le-ai făcut.”  

O astfel de întrebare îl va conduce la o discuţie 
despre păcat. 

Răspunsurile la aceste întrebări te vor ajuta să ştii 
dacă acest copil înţelege nevoia mântuirii. Dacă nu 
înţelege, el face parte din grupa a doua şi nu este gata 
să mergeţi mai departe. 

Şi totuşi nu este suficient ca un copil să ştie că a 
păcătuit şi să poată răspunde cu „da” la întrebările de 
mai sus. Copilul trebuie să fie convins de păcatul lui, 
trebuie să aibă dorinţa să se întoarcă din păcat şi să 
aibă dorinţa să fie diferit. 

Este bine să pui întrebări suplimentare de felul: 
„Vrei să fii şi tu aşa?”, „Ce aşteaptă Dumnezeu de la tine 
în legătură cu lucrurile rele pe care le-ai făcut?”, „Ai vrea 
ca Dumnezeu să te ajute să fii diferit?” sau „De ce 
doreşti să fii diferit?”. 

Dacă copilul nu înţelege ce este păcatul, şi nu pare 
să fie convins de păcatele lui, el face parte din grupa 2 
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(vezi pagina 14). Nu îl poţi conduce la Hristos chiar 
acum. Spune-i că el trebuie să-şi vadă starea de păcat 
înainte de a crede în Isus Hristos ca Mântuitor şi, după 
ce-şi dă seama de acest lucru, Îl poate ruga pe Domnul 
să-l mântuiască. Spune-i că poate veni oricând la tine 
să-l ajuţi. Roagă-te cu el înainte de a pleca şi roagă-L pe 
Dumnezeu să-i arate păcatele şi să-l ajute să creadă în 
Domnul Isus Hristos. Ai grijă ca nu cumva el să creadă 
că este mântuit doar pentru că te-ai rugat cu el. 

Dacă însă se pare că el înţelege şi este convins de 
starea lui păcătoasă, mergi mai departe cu întrebarea 3. 

 
Întrebarea 3 – „L-ai rugat pe Domnul Isus să vină în 
inima şi în viaţa ta, să îţi ierte păcatele?” sau „Ai mai 
făcut vreodată lucrul acesta?” 

Răspunsul copilului ar trebui să îţi arate dacă este 
deja mântuit. 

Dacă răspunsul este „nu” sau dacă după ce ai 
discutat cu el te îndoieşti că este mântuit, atunci 
continuă discuţia, considerându-l un copil nemântuit şi 
care înţelege. Cu alte cuvinte, acest copil face parte din 
grupa 4 (vezi pagina 15). 

Dacă totuşi răspunsul copilului este „da”, nu 
accepta acest „da” în mod automat. Poate a spus „da” 
pentru că a simţit că ţi-ar face plăcere acest răspuns sau 
a spus „da” pentru că în fiecare seară înainte de a merge 
la culcare spune un fel de rugăciune. Ascultă cu atenţie 
răspunsul copilului, şi pune-i întrebări suplimentare, dacă 
este necesar. Dacă eşti sigur că este deja mântuit, acest 
copil face parte din grupa 3 (vezi pagina 15) şi poţi 
continua conversaţia cu el, considerându-l o persoană 
născută din nou, dar care a pierdut siguranţa mântuirii şi 
are nevoie de ajutor în viaţa creştină. 

În acest caz ar trebui să găseşti motivele acestei 
situaţii, şi să îi dai soluţia din Cuvântul lui Dumnezeu. Îi 
poţi pune întrebări ca: „De ce crezi că Domnul Isus nu 
mai este în inima şi-n viaţa ta?”. 
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Pentru lipsa siguranţei mântuirii sunt posibile 
anumite motive: 

 El a păcătuit şi crede că Domnul Isus Hristos l-
a părăsit din această cauză. 

 El a neglijat părtăşia cu Domnul în rugăciune şi 
studiu biblic. 

 El nu a înţeles, nici nu a primit siguranţa 
mântuirii din cauza lipsei de învăţătură. 

 
Cum îl poţi ajuta? 
 Explică-i că Domnul Isus Hristos nu l-a părăsit, 

nu-l va părăsi şi că el nu are nevoie să fie 
mântuit din nou (Evrei 13:5). 

 Arată-i nevoia de mărturisire (1 loan 1:9). 
 Arată-i importanţa unui timp de părtăşie în 

fiecare dimineaţă sau într-un alt moment al 
zilei. 

 Prezintă-i pe scurt învăţătura Bibliei despre 
siguranţa mântuirii. El poate fi sigur că este 
mântuit pentru că Biblia spune aşa (Fapte 
16:31), şi pentru că a fost o schimbare (chiar 
dacă a fost neînsemnată) în viaţa lui (2 
Corinteni 5:17). 
 

Apoi ar trebui să te rogi cu copilul, şi să-l laşi să 
plece. 

 
Atunci când îi pui cele trei întrebări sau o serie de 

întrebări, conform paginilor anterioare, este posibil să nu 
fii sigur că un copil este sincer, că înţelege sau că L-a 
primit deja pe Hristos. Cu alte cuvinte, nu eşti sigur în 
care grupă să-l încadrezi. In astfel de situaţii este bine să 
consiliezi copilul, să discuţi cu el, ca şi cum ar face parte 
din grupa 4 (vezi pagina 15) până când îţi dai seama mai 
mult sau mai puţin de situaţia copilului. 
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Pasul 3 – Fii sigur că acest copil înţelege Evanghelia 
Acum este momentul potrivit să foloseşti Cartea 

Fără Cuvinte. Ai grijă să nu vorbeşti doar tu. Scopul tău 
nu este să ţii o predică, ci să afli cât de mult înţelege 
copilul Evanghelia. De aceea, pune-i întrebări pentru a 
vedea cât de mult înţelege despre Dumnezeu, despre 
păcat, despre Domnul Isus Hristos şi despre calea 
mântuirii, înainte de a merge mai departe. 

Poţi cita versete biblice pentru a răspunde clar şi 
explicit, dar nu este nevoie să deschizi Biblia pentru 
fiecare verset. 

 
 Dumnezeu (arată pagina aurie a Cărţii Fără 

Cuvinte) 
Despre ce îţi aminteşte această pagină? 
Cum este Dumnezeu? 
 El este bogat, Creatorul şi Stăpânul tuturor. 
 El este Regele regilor. 
 El este curat. 
 El locuieşte în cer şi te iubeşte. 
 
 Păcat (arată pagina neagră a Cărţii Fără 

Cuvinte) 
Ce este păcatul? Dă-mi câteva exemple. 
Cum priveşte Dumnezeu păcatul? 
Ai păcătuit? 
Vrei să te întorci din păcat şi să fii altfel? 
 
 Isus Hristos (arată pagina roşie a Cărţii Fără 

Cuvinte) 
Cine este Singurul care-ţi poate lua păcatele? 
Cum poate Domnul Isus să îţi ia păcatele? 
Este El încă mort? 
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 Calea mântuirii (arată pagina albă a Cărţii Fără 
Cuvinte) 

Ce trebuie să faci ca să fii mântuit? 
Ce va face Dumnezeu dacă tu faci acest lucru? 
Nu uita că vorbeşti unui copil, care are posibilităţi 

limitate de înţelegere şi exprimare. Nu aştepta 
răspunsuri complicate din punct de vedere teologic. Tu 
urmăreşti doar înţelegerea unor adevăruri cheie, doar 
atât. 

Discutând cu copilul poţi descoperi că acesta 
înţelege foarte puţin sau deloc adevărurile prezentate 
mai sus sau nu este interesat şi începe să se agite. În 
ambele situaţii este bine să-i explici mesajul Evangheliei 
cât mai simplu, şi să-l încurajezi să-L primească pe 
Hristos la timpul potrivit. Poţi de asemenea să îl inviţi să 
se întâlnească cu tine şi altă dată, pentru a continua 
conversaţia şi pentru a urmări reacţiile lui. 

 
Pasul 4 – Foloseşte un verset biblic pentru a-i arăta 

calea mântuirii 
Acesta este probabil pasul cel mai important, şi 

asupra căruia trebuie să te opreşti mai mult timp. 
Copilul a venit la tine pentru că doreşte să fie 

mântuit. Ai stat de vorbă cu el şi: 
 El pare să fie sincer 
 El pare să înţeleagă nevoia de mântuire 
 El nu a crezut în Domnul Isus Hristos 
 El a înţeles adevărurile de bază ale 

Evangheliei 
Pe baza acestor patru lucruri poţi să îi arăţi ce 

trebuie să facă pentru a fi mântuit. 
 
Câteva principii de urmat: 
 Foloseşte Biblia pentru a-i arăta cum poate fi 

mântuit. 
 Alege doar un verset. Centrează discuţia 
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asupra lui şi explică-l clar şi complet. 
 Dacă este posibil, foloseşte un verset care să 

aibă legătură cu ceea ce ai prezentat în lecţia 
biblică şi în mesajul Evangheliei. Dacă de 
exemplu ai predat povestirea despre Zacheu 
(Luca 19:1-10), care a venit la Domnul Isus 
atunci când acesta l-a chemat, poţi folosi 
versetul din loan 6:37: „Pe cel ce vine la Mine 
nu-l voi izgoni afară.” 

 Foloseşte un verset pe care copilul îl poate 
înţelege uşor şi care foloseşte cuvinte şi 
concepte ce necesită explicaţii scurte. De 
exemplu, loan 1:12, ce conţine conceptul 
primirii lui Hristos este mai uşor de explicat 
unui copil ce are puţine cunoştinţe biblice decât 
loan 3:16, ce conţine conceptul credinţei în 
Hristos. De asemenea este mai bine să 
foloseşti Romani 10:13 decât loan 1:12 atunci 
când discuţi cu un copil romano-catolic ce 
poate confunda „primirea lui Hristos” cu 
participarea la prima comuniune. 

 In consilierea copiilor mici, explicaţiile trebuie 
să fie foarte simple. De exemplu, un copil mic 
înţelege uşor Apocalipsa 3:20. 

 Foloseşte un verset care arată copilului două 
lucruri: 
 Ce aşteaptă Dumnezeu să facă el. 
 Ce va face Dumnezeu, dacă el face acest 

lucru. 
Sunt multe versete care includ aceste două 
aspecte ale căii mântuirii: loan 1:12; 3:16; 6:37; 
Fapte 3:19; 16:31; Romani 10:13 şi Apocalipsa 
3:20. 

 Roagă copilul să citească versetul, iar dacă el 
nu poate citi, citeşte-l tu. 

 Explică copilului versetul în mod simplu şi 
complet. 
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Nu uita, sunt două lucruri principale ce trebuie 
explicate copilului: 

 Ce aşteaptă Dumnezeu de la el 
 Ce va face Dumnezeu dacă el face acest lucru. 

 
Dacă foloseşti loan 1:12: 

Trebuie să accentuezi nevoia copilului de a-L primi 
pe Domnul Isus în inima şi viaţa lui şi dacă el va face 
acest lucru, va deveni un copil al lui Dumnezeu. 

 
Dacă foloseşti loan 3:16: 

Trebuie să pui accentul pe nevoia copilului de a 
crede în Isus Hristos pentru mântuire şi că dacă el va 
face aşa va primi viaţa veşnică. 

 
Dacă foloseşti loan 6:37: 

Trebuie să pui accentul pe faptul că acest copil 
trebuie să vină la Isus Hristos, şi, dacă el va face astfel, 
va fi primit şi nu va fi respins. 

 
Dacă foloseşti Fapte 16:31: 

Trebuie să pui accentul pe faptul că acest copil 
trebuie să creadă (să se încreadă sau să-I încredinţeze 
complet viaţa Domnului Isus şi, dacă va face astfel, va 
mântuit). 

 
Dacă foloseşti Fapte 3:19: 

Trebuie să pui accentul pe faptul că el trebuie să 
se întoarcă din păcatul lui la Hristos şi, dacă face astfel, 
va crede în Domnul Isus Hristos ca Mântuitor, toate 
păcatele lui vor fi curăţite. 

 
Dacă foloseşti Romani 10:13: 

Trebuie să pui accentul pe faptul că trebuie să 
ceară Domnului Isus să-l mântuiască, şi dacă va face 
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astfel, va fi mântuit. 
 

Dacă foloseşti Apocalipsa 3:20: 
Trebuie să pui accentul pe faptul că acest copil 

trebuie să deschidă uşa inimii şi vieţii lui Domului Isus şi, 
dacă va face astfel, Domnul Isus va veni să locuiască în 
ea. Atunci când intră în viaţa lui, El va curăţi toate 
păcatele. (Dacă ai ezitări în folosirea acestui verset vezi 
răspunsul la întrebarea 5 de la pagina 30). 

 
Explică cu grijă versetul biblic pe care l-ai ales şi 

opreşte-te asupra lui din nou şi din nou, până când eşti 
sigur că a fost înţeles. Fii foarte simplu în explicarea 
versetului. 

Să ne uităm la câteva exemple de explicaţii. 
 
Dacă foloseşti loan 1:12, îl poţi explica în felul 

următor: 
Ce spune acest verset că trebuie să faci 

pentru a deveni copilul lui Dumnezeu? Trebuie 
să-L primeşti pe El în viaţa ta! Pe cine trebuie 
să primeşti? Pe Domnul Isus!  

Cine-L poate primi pe Domnul Isus? 
Acest verset spune: „Dar tuturor celor ce L-au 
primit”. Invitaţia Lui este valabilă pentru oricine, 
oricât de rău ar fi. Nu este acesta un lucru 
minunat? 

Cum Îl poţi primi pe Domnul Isus? Acest 
cuvânt înseamnă să Îi urezi bun venit, să-L rogi 
să vină în viaţa ta şi să te cureţe de păcat, să 
locuiască în ea şi să fie Stăpânul ei. Vrei tu în 
adevăr să Îl primeşti pe El? Vei deveni un copil 
al lui Dumnezeu. Dumnezeu va fi Tatăl tău şi tu 
vei fi copilul Lui. Ce trebuie să faci? Ce va face 
Dumnezeu? 
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Dacă este necesar explică acest verset de câteva 
ori până când eşti sigur că l-a înţeles. 

Dacă foloseşti versetul Ioan 1:12 şi vorbeşti despre 
primirea Domnului Isus Hristos, rămâi la conceptul „a 
deveni un copil al lui Dumnezeu” şi rezultatele acestuia, 
şi nu te pierde în detalii legate de alte concepte ce nu 
sunt cuprinse în acest verset (ca: „vei fi mântuit” sau „vei 
fi iertat” sau „nu vei fi izgonit afară”). 

Acelaşi principiu se aplică oricărui verset biblic pe 
care-l foloseşti. Explicaţiile trebuie să fie cât mai 
apropiate de ceea ce spune versetul. 
 
Dacă alegi loan 3:16: 

Dumnezeu te-a iubit atât de mult încât a 
trimis pe Domnul Isus să moară pe cruce pentru 
tine. Ce spune acest verset că trebuie să faci 
tu? Trebuie să crezi în El. Ce înseamnă să crezi 
în Domnul Isus? Vezi acel scaun? Ştiu că este 
un scaun bun. Eu cred că mă ţine, dar arăt că 
eu cred că mă ţine, doar atunci când mă aşez 
pe el. 

Domnul Isus doreşte ca tu să crezi în El 
sau să-ţi încredinţezi Lui viaţa ca Domn şi 
Stăpân. Aceasta vrea să spună acest verset. 
Dacă crezi în El, ce spune Biblia că vei avea? 
Viaţa veşnică! Aceasta înseamnă viaţa lui 
Dumnezeu în tine. Această viaţă nouă cu 
Dumnezeu începe acum, şi durează pentru 
totdeauna, în cer, dacă ai crezut în Domnul Isus 
ca Mântuitorul tău. 

 
Dacă alegi loan 6:37: 

În acest verset Domnul Isus spune că El 
doreşte ca tu să faci ceva. Ce-ţi cere Domnul 
Isus să faci? Da, El doreşte ca tu să vii la El. 
Acest lucru îl spune de multe ori în Biblie celor 
păcătoşi şi El îl spune şi astăzi: „Vino la Mine şi 
nu te voi izgoni afară”. 
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Noi nu-L putem vedea pe Domul Isus ca 
să venim la El sau să-L atingem, nu-i aşa? Aici 
El ne cheamă să venim înaintea Lui în 
rugăciune şi să vorbim cu El, ca şi cum El ar fi 
chiar aici în faţa noastră. 

Ce spune Domul Isus că se va întâmpla, 
dacă vii la El şi-L rogi să te mântuiască? El 
spune că nu te va alunga, nu te va izgoni afară. 
Cu alte cuvinte, El te va primi, te va ierta şi te 
va mântui. Tu trebuie să vii la El acum. El te 
aşteaptă, El este gata să te primească şi să te 
mântuiască. 

 
Dacă alegi Fapte 16:31: 

Acest verset îţi spune să crezi în Domnul 
Isus Hristos. Aceasta înseamnă să îţi 
încredinţezi viaţa în mâna Domnului Isus 
Hristos şi să crezi în El ca Domnul şi 
Mântuitorul tău. Este la fel ca atunci când 
păşeşti într-o barcă, şi te încredinţezi 
cârmaciului, ca el să te treacă în siguranţă 
peste apele adânci. Aşa se întâmplă când crezi 
în Domnul Isus. Îi încredinţezi Lui viaţa. Dacă 
faci acest lucru El te mântuieşte. Aceasta 
înseamnă că El ia asupra Sa pedeapsa 
păcatelor, îţi dă viaţă nouă şi te face o nouă 
creatură. 

 
Dacă alegi Fapte 3:19: 

Acest verset îţi arată că Dumnezeu 
doreşte ca tu să te pocăieşti – să te întorci din 
păcatele tale şi să-L urmezi pe El. El nu doreşte 
ca tu să trăieşti aşa cum ai trăit până acum, şi 
sunt convins că nici tu nu doreşti acest lucru. A 
te pocăi nu înseamnă doar a te întoarce din 
păcat, ci înseamnă în acelaşi timp a crede în 
Hristos şi a-L ruga să te mântuiască. Dacă faci 
acest lucru, toate păcatele tale vor fi 
îndepărtate din faţa lui Dumnezeu pentru 
totdeauna, aşa cum spune versetul. Priveşte! 
Vezi ce am scris cu creionul pe această hârtie? 
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Acum urmăreşte ce fac cu radiera. Scrisul s-a 
dus. L-am şters. La fel face Dumnezeu cu 
păcatele tale atunci când te întorci de la ele şi 
crezi în Isus Hristos. 

 
Dacă alegi Romani 10:13: 

Acest verset îţi spune ce aşteaptă 
Dumnezeu de la tine. El doreşte ca tu să Îl 
chemi, în Numele Domnului Isus. Dumnezeu 
doreşte ca tu să vorbeşti cu El. De ce să-L 
chemi pe Dumnezeu, şi ce ai putea să-I ceri? Îi 
poţi cere să te salveze din păcat, pentru că 
numai El te poate scăpa de el. 

Imaginează-ţi un băieţel care a căzut într-
o fântână adâncă din care nu este nici o cale de 
ieşire. El încearcă să iasă, dar pereţii sunt 
abrupţi şi alunecoşi. Este imposibil. El strigă: 
„Ajutor!”. Apoi deodată vede pe cineva privind 
peste marginea fântânii, o persoană pe care o 
cunoaşte şi în care are încredere, o persoană 
puternică. Această persoană puternică şi 
iubitoare coboară în fântână, folosind o 
frânghie, şi salvează băiatul. 

Dacă ştii că ai nevoie să fii scăpat de 
păcatele tale, cheamă-L pe Domnul Isus 
Hristos, roagă-L să te salveze şi El o va face. 
Aceasta este promisiunea din acest verset, 
promisiune valabilă pentru oricine de oriunde. 
Ce spune versetul că va face El dacă-L chemi? 
Te va salva! 

 
Dacă alegi Apocalipsa 3:20: 

La ce uşă bate Domul Isus? El bate la 
uşa inimiii şi vieţii tale. Nu poţi vedea această 
uşă şi nu Îl poţi auzi în mod real ciocănind. 
Domnul foloseşte această imagine pentru ca să 
înţelegi cât mai uşor că El este în afara vieţii 
tale şi doreşte să vină în ea. 

De ce bate Domnul Isus la uşa inimii şi 
vieţii tale? El doreşte să intre pentru a-ţi 
îndepărta păcatele. Inima prezentată aici nu 



40 

 

este inima care pompează sângele în trupul 
tău, ci eşti tu, acea parte din tine care gândeşte 
şi simte. 

Ce trebuie să faci? Domnul Isus doreşte 
ca tu să deschizi „uşa” inimii şi vieţii tale. El 
doreşte să fii gata să te întorci din păcat, şi să-L 
rogi să vină să te cureţe şi să te ierte. 

Ce va face Domnul Isus dacă tu-L rogi să 
intre în inima ta? El a promis că va intra şi te va 
face curat în ochii lui Dumnezeu. Versetul mai 
spune că El doreşte să aibă o legătură strânsă 
cu tine, să fie prieten cu tine. Nu este aceasta 
minunat? 
 

(Pentru mai multe informaţii în legătură cu folosirea 
versetului din Apocalipsa 3:20 vezi pagina 30.) 

 
Când consideri că acest copil înţelege, şi vezi că 

Dumnezeu lucrează în inima lui, poţi trece la pasul 
următor. 

 
Una din greșelile cele mai frecvente în acest 

moment al consilierii este „ amestecarea” conceptelor 
din diferite versete, şi îndepărtarea de conceptul 
versetului care a fost folosit. De exemplu, la folosirea 
versetului din Fapte 16:31 nu ar trebui să spui: „Dacă vii 
la Isus Hristos vei fi mântuit”. Dacă foloseşti loan 1:12 nu 
ar trebui să spui: „Primeşte-L pe Domnul Isus Hristos şi 
vei primi darul vieţii veşnice.” Dacă foloseşti Romani 
10:13 nu ar trebui să spui: „Crede în Domnul Isus Hristos 
şi vei deveni copil al lui Dumnezeu”. Cu toate că cele trei 
explicaţii sunt adevărate, ele arată confuzie în concepte. 

 
O altă greşeală este folosirea împreună, în acelaşi 

timp a conceptului venirii la Isus Hristos şi al celui prin 
care Îl rogi pe Isus Hristos să vină în viaţa ta. Cele două 
concepte înseamnă acelaşi lucru, dar pot crea confuzie 
în mintea copilului pentru că par a fi „opuse”. 
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Când foloseşti un verset biblic pentru a conduce 
un copil la Hristos este bine să nu vorbeşti doar tu, ci, 
punând întrebări, ajuţi copilul să interacţioneze. De 
exemplu, dacă foloseşti Romani 10:13 poţi pune 
întrebări ca: 

Ce îţi spune acest verset că trebuie să faci? 
Pe cine trebuie să chemi? 
Ce va face Domnul Isus dacă Îl chemi? 

 
Pasul 5 – Întreabă-l dacă doreşte să creadă  

în Hristos sau vrea să meargă acasă şi să se mai 
gândească la acest lucru 

 
Ai ajuns acum în momentul în care ar trebui să îl 

întrebi pe copil dacă doreşte să meargă mai departe şi 
(să vină la Isus Hristos sau să-L primească pe Isus 
Hristos (depinde de conceptul exprimat în versetul 
folosit). 

Este bine să formulezi întrebarea astfel încât să 
incluzi o alternativă. Dacă incluzi în întrebare cuvintele  
„sau vrei/preferi”, copilului îi va fi mai uşor să dea un 
răspuns cinstit fără să-i fie ruşine. Este foarte greu 
pentru un copil să răspundă „nu” unui consilier 
nerăbdător  să-L conducă la Domnul. 

Trebuie să accentuezi cât de importantă este 
această decizie pentru el. Când îi explici importanţa 
deciziei pe care trebuie să o ia, ar trebui să îi spui trei 
lucruri: 

 
1. Domnul Isus doreşte să fie Conducător în viaţa lui  

Domnul Isus nu vine în viaţa lui doar pentru a-l 
mântui şi a-i ierta păcatele. El vine pentru a-l 
schimba şi pentru a trăi în viaţa lui ca Domn şi 
Stăpân. El doreşte să-i conducă viaţa.  
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2. Domnul Isus aşteaptă să vadă schimbare  
în viaţa lui 

A deveni creştin înseamnă a avea dorinţa de a te 
întoarce de la ceea ce este rău şi a căuta să faci 
ce este plăcut lui Dumnezeu. Copilul trebuie să 
fie sincer în această dorinţă a lui. 

 
3. Nu este întotdeauna uşor să fii creştin. 

El trebuie să ştie că alţi copii pot râde sau se pot 
amuza pe seama lui, când vor afla că L-a primit pe 
Domnul Isus. Dacă va şti, acest lucru va fi pentru 
el ca un avertisment şi o pregătire. 
Este bine pentru copii să ştie ce înseamnă a 

deveni creştin înainte de a-L primi pe Hristos. Aceste 
lucruri ar fi trebuit spuse deja, desigur, în prezentarea 
Evangheliei. 

 
Dacă un copil nu pare gata să „plătească preţul”, 

nu îl obliga să ia această decizie. El trebuie să-şi clarifice 
lucrurile; tu l-ai ajutat deja identificând şi clarificând 
situaţia. 

 
Lucrul esenţial este să păstrezi mereu o stare de 

echilibru. Nu doreşti ca primirea lui Hristos să pară 
copilului un lucru uşor, dar nici nu vrei să fie un lucru 
foarte greu. De aceea, trebuie să accentuezi faptul că 
dacă el crede în Isus Hristos, El îl va ajuta să fie bun; îl 
va ajuta să trăiască plăcut lui Dumnezeu, chiar şi atunci 
când alţii îi spun lucruri rele sau îl vorbesc de rău. Îi poţi 
spune: 

„Nu uita că, dacă tu crezi în Domnul Isus, El 
va veni în viaţa ta şi El te va ajuta să te 
schimbi, să trăieşti pentru El şi îţi va da 
bucuria şi puterea de care ai nevoie. 

Astfel, după ce copilul şi-a dat seama ce 
înseamnă să crezi în Hristos, trebuie să îl întrebi ce 
doreşte să facă. 
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Vrei să crezi în Domnul Isus Hristos chiar 
acum? Trebuie să faci lucrul acesta din toată 
inima. Sau poate vrei să mergi şi să te mai 
gândeşti. Noi vom păstra tăcere câteva 
minute, timp în care poţi hotărî ce vrei să faci.  

 
Acordă-i un timp scurt de gândire, înainte de a-i 

cere să-ţi răspundă. Dacă spune că nu doreşte să-L 
primească pe Hristos acum, ci doreşte să meargă acasă 
să se mai gândească, lasă-l să plece. Nu insista, pentru 
a-l determina să-şi schimbe hotărârea. Cu toate acestea, 
îi poţi spune că-L poate primi pe Hristos acasă, oriunde, 
dacă doreşte cu adevărat acest lucru. Îi poţi prezenta şi 
posibilitatea de a reveni să vorbească cu tine mai târziu, 
dacă doreşte,. Roagă-te cu el înainte de a pleca. 

Dacă a răspuns „da” la această întrebare şi pare 
pregătit de Duhul Sfânt să-L primească pe Hristos, 
copilul este gata pentru pasul următor. 

Chiar dacă nu doreşti să-i impui o hotărâre 
copilului, nici nu doreşti să-i dai impresia că poate să 
aştepte să-L primească pe Domnul Isus oricând doreşte 
el. Evrei 3:7 ne spune că astăzi este ziua mântuirii şi 
copilul trebuie să ştie cât de important este să răspundă 
glasului lui Dumnezeu atunci când El îi vorbeşte şi să nu 
amâne. 
 
Pasul 6 – Propune-i să vorbească cu Domnul Isus şi 

să-L roage să-l mântuiască 
Acum poţi să încurajezi copilul să se roage pe 

baza versetului biblic pe care l-ai explicat, folosind 
cuvinte din acel verset, şi să-I ceară Domnului Isus 
Hristos să-l mântuiască.  Dacă de exemplu ai folosit loan 
1:12 sau Apocalipsa 3:20 pentru a prezenta copilului 
calea mântuirii, trebuie să-l încurajezi să ceară Domnului 
Isus să vină în inima şi viaţa lui. Poţi face acest lucru în 
patru feluri: 
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1. Poţi încuraja copilul să se roage cu voce tare şi 
singur. 

 
În această situaţie îi poţi sugera înainte una 
sau două propoziţii legate de versetul biblic 
pe care le poate include în rugăciune. 

„Dacă doreşti ca Domnul Isus să vină în viaţa 
ta, spune-I că-ţi pare rău pentru păcatele tale 
şi roagă-L să vină în viaţa ta.” 
 

Rugăciunea copilului poate fi una scurtă şi 
foarte simplă, ca a băiatului care a spus: 

„Doamne Isuse, eu sunt rău. Vino în inima 
mea şi fă-mă bun. Amin.” 

 
Nu aştepta şi nu cere perfecţiune din punct 

de vedere teologic. Aceasta este probabil metoda 
cea mai bună. 
 
2. Poţi conduce copilul în rugăciune. 

Când copilul este mic sau timid sau sunt 
mai mulţi copii care doresc să creadă în 
Domnul Isus, poţi propune ca să se roage cu 
voce tare repetând după tine cuvânt cu cuvânt. 
Poţi folosi o rugăciune simplă, de exemplu: 

„Doamne Isuse / eu sunt păcătos / şi am făcut 
lucruri rele. / Îmi pare rău pentru păcatele 
mele. / Nu doresc să mai trăiesc aşa. / 
Mulţumesc că ai murit pe cruce pentru mine. / 
Acum mă încred în Tine / ca Mântuitorul şi 
Domnul meu / şi Te rog / iartă-mi toate 
păcatele / şi fă-mă o persoană / aşa cum Tu 
doreşti să fiu.” 

 
Totuşi dacă discuţi cu câţiva copii este 

mai bine ca fiecare să se roage individual, 
dacă este posibil. 
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3. Poţi folosi „rugăciunea dirijată”. 
 

Copilul se roagă cu cuvintele lui, dar tu îl 
călăuzeşti pas cu pas ajutându-l cu anumite 
expresii. 

Poţi spune Domului Isus chiar acum ceea ce 
mi-ai spus mie în timpul discuţiei. 

Poţi începe spunând „Doamne Isuse” (pauză 
pentru a lăsa timp copilului să vorbească). 

Acum spune-I despre păcatele tale şi ceea ce 
simţi (pauză). 

Acum spune-I că tu crezi că El a murit pentru 
tine pe cruce (pauză). 

Acum spune-I ce vrei să faci chiar acum (adu-i 
aminte versetul biblic folosit ş i . . .  pauză). 

Acum spune-I ce aştepţi să facă El pentru tine 
chiar acum (pauză). 

Poţi încheia spunând „Amin”. 
 

4. Poţi cere copilului să se roage Domnului Isus 
în gând. 

Aceasta se poate face după ce i-ai 
sugerat ce ar trebui să spună. 

Roagă-l să-ţi spună după aceea ce s-a 
rugat. Totuşi această metodă nu este 
recomandată, pentru că nu poţi şti în mod real 
ce s-a rugat copilul. 

Spun din nou, că eu cred că prima din 
cele patru posibilităţi arătate este cea mai bună 
metodă. 

 
Pasul 7 – Vorbeşte-i despre siguranţa mântuirii 

Copilul trebuie să înveţe cum poate să ştie că este 
mântuit. Dacă el nu are această siguranţă, Satana şi alţii 
îl pot ispiti cu uşurinţă să se îndoiască de realitatea 
mântuirii lui şi să creadă că experienţa naşterii lui din 
nou nu a fost una adevărată. 
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Aşa că trebuie, în acest moment, să îl înveţi pe 
copil cum poate ştii că este mântuit. Tu nu-i poţi da 
copilului siguranţa mântuirii, aşa că evită să spui 
copilului că eşti sigur că el este mântuit. Nu vrei să aibă 
impresia că siguranţa mântuirii lui depinde de ceea ce 
spui tu. Siguranţa lui vine de la Dumnezeu şi este bazată 
pe Cuvântul Lui, şi nu pe cuvintele tale. 

Siguranţa mântuirii este lucrarea lui Dumnezeu-
Duhul Sfânt (Romani 8:16), dar El foloseşte două 
instrumente sau mijloace pentru a da copilului credincios 
această siguranţă: 

 Cuvântul lui Dumnezeu (1 loan 5:13). 
 Mărturia unei vieţi schimbate (2 Corinteni 

5:17). 
 
Prin urmare ar trebui să faci acum două lucruri: 
 

Arată-i ce spune Cuvântul lui Dumnezeu 
Întreabă copilul ce ar spune dacă mama lui l-ar 

întreba: „Cum ştii că eşti mântuit sau că Isus Hristos este 
în inima ta?” 

Spune-i că lucrul acesta nu a avut loc pentru că i-
ai spus tu sau pentru că aşa simte el. Întrebarea este: 
„Ce spune Dumnezeu în Cuvântul Lui?” 

Mergi la versetul biblic pe care l-ai folosit la pasul 4 
şi citiţi-l din nou împreună. Apoi pune-i câteva întrebări. 

 Ce ţi-a spus Dumnezeu să faci în acest verset? 
 Ai făcut acest lucru? 
 Ce a spus Dumnezeu în acest verset că va 

face? 
 Cum ştii că El a făcut ceea ce a spus? 

„Pentru că El a spus că va face.” 
„Pentru că este scris în Biblie.” 
„Pentru că El îşi ţine întotdeauna 

promisiunile” 
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 Aşa că, dacă tu L-ai chemat din toată inima pe 
Domnul Isus să te mântuiască (Romani 10:13) 
ce a făcut El? 

„El m-a mântuit.” 
 Cum cunoşti acest lucru? 

„El a promis că va face acest lucru, şi El Îşi 
ţine întotdeauna promisiunile.” 
 

Vorbeşte-i despre o viaţă schimbată 
Spune-i copilului că dacă a crezut în Domnul Isus, 

viaţa lui va fi schimbată, şi prin această schimbare el va 
cunoaşte că este mântuit. Spune-i că schimbarea s-ar 
putea să fie foarte mică, dar va fi. Poţi cita 2 Corinteni 
5:17: „Dacă este cineva în Hristos este o făptură nouă”. 
Poţi chiar să-l întrebi pe copil ce fel de schimbări 
aşteaptă în viaţa lui şi cum va recunoaşte acest lucru. 

  
 

Pasul 8 – Propune-i o rugăciune de mulţumire 
 

Poţi propune acum copilului care L-a primit pe 
Domnul Isus şi minunatul dar al mântuirii să Îi spună 
„Mulţumesc” lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut pentru 
el. 

 
Ce faci când mama îţi dăruieşte ceva 

deosebit, de exemplu un dar de ziua ta? 
Desigur, spui „Mulţumesc!” Nu ar fi frumos să 
spui „mulţumesc” Domnului Isus pentru ceea 
ce a făcut pentru tine? 

 
Trebuie să accentuezi în mod deosebit adevărul 

pe care l-ai folosit în versetul biblic pe care l-ai prezentat. 
Dă copilului posibilitatea să se roage şi să-I 
mulţumească Domnului Isus acum. 
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„Mulţumesc, Doamne Isus, pentru că ai 
venit în inima mea, mi-ai spălat păcatele şi m-
ai făcut un copil al tău.” 

 
Pasul 9 – Începe munca de creştere 

 
În timpul consilierii este bine să te concentrezi 

asupra lucrurilor esenţiale: să-i explici copilului calea 
mântuirii şi să-i vorbeşti despre siguranţa mântuirii. Dacă 
timpul este scurt, concentrează-te asupra lucrurilor 
arătate în primii opt paşi, mai ales dacă ai posibilitatea 
să vezi din nou copilul sau să te întâlneşti cu el în mod 
regulat în viitor. Deci, dacă este absolut necesar, poţi 
încheia consilierea după pasul opt. 

 
Totuşi, dacă există riscul de a nu mai vedea acest 

copil curând, ar trebui să parcurgi pe scurt următorii doi 
paşi. Dacă nu mai este timp, poţi stabili o întâlnire cu 
copilul în altă zi, în aceeaşi săptămână şi poţi discuta cu 
el aceste lucruri de ajutor pentru viaţa creştină. La 
această întâlnire poţi să aduci din nou Cartea Fără Cu-
vinte şi să îi arăţi din nou pagina verde. Explică-i că 
verdele înseamnă creştere. Iarba, florile şi copacii sunt 
toate verzi, şi toate cresc. Acum când copilul L-a primit 
pe Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor, Dumnezeu 
doreşte ca el să crească. Arată-i că nu este vorba 
despre creşterea fizică. Este vorba despre creşterea 
spirituală şi despre a deveni tot mai asemănător cu 
Domnul Isus. Pentru creşterea copilului sunt necesari 
câţiva paşi. 

 
Îl poţi ajuta să-şi amintească aceşti paşi arătându-i 

copilului unul câte unul degetele de la mâna ta stângă, şi 
rugându-l să îţi arate degetul echivalent al mâinii lui. 
 
Citeşte şi împlineşte Biblia în fiecare zi 

Arată-i degetul mare, degetul cel mai puternic. 
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„Dacă citeşti şi împlineşti Biblia, vei fi puternic’’. 
Îl poţi sfătui să înceapă cu Evanghelia după Marcu, 

citind câteva versete în fiecare zi. Este o carte mai 
simplă şi mai uşor de citit, apoi poate continua cu 
Evanghelia după loan sau cartea Geneza. Spune-i că nu 
este destul doar să citească în Biblie. Dumnezeu doreşte 
ca el să împlinească ce spune Biblia, şi El îi va da 
puterea să facă acest lucru. 
 
Vorbeşte cu Dumnezeu, Tatăl tău ceresc 

Arată-i degetul arătător, cel care este îndreptat în 
sus şi ne arată că trebuie să vorbim cu Dumnezeu. 

Copilul se poate ruga lui Dumnezeu oriunde, 
oricând şi despre orice. Dar ar fi bine să încerce să aibă 
un timp de părtăşie în fiecare zi, un timp în care să 
vorbească cu Dumnezeu. 

 
Spune altora ce ai făcut 

Arată-i degetul mijlociu, cel mai înalt şi drept, şi 
care ne spune că nu ar trebui să ne fie ruşine să stăm de 
partea Domnului Isus. 

Sfătuieşte-l să fie martor chiar dacă poate unii vor 
râde sau vor face haz pe seama lui. Accentuează 
importanţa mărturisirii prin ceea ce face, cât şi prin ceea 
ce spune. 

Să nu crezi că este necesar să îi spui să-şi 
informeze părinţii despre decizia lui, pentru că s-ar putea 
ca ei să nu îi permită să mai vină. Dar, dacă se iveşte 
posibilitatea, poate s-o facă, iar tu roagă-te ca Duhul 
Sfânt să-l călăuzească în această problemă. 

Dacă ştii că părinţii lui s-ar opune hotărârii lui de a-
L primi pe Hristos, atunci spune copilului să arate printr-o 
viaţă schimbată că este creştin, şi numai după aceea să 
le spună. 
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Roagă-L pe Dumnezeu să te ierte când păcătuieşti 
Arată-i inelarul – este degetul care nu stă drept 

când celelalte sunt strânse. Demonstrează aceasta 
încercând să îndrepţi degetul, când celelalte sunt 
strânse. 

Explicaţie: „Uneori şi noi suntem aşa, şi păcătuim. 
Dumnezeu nu vrea să faci lucruri rele, dar şi creştinilor li 
se întâmplă uneori să păcătuiască. Când păcătuieşti, 
trebuie să-i mărturiseşti păcatul imediat lui Dumnezeu, 
indiferent ce ai făcut. Spune-I că îţi pare rău, şi roagă-L 
să-ţi dea putere să nu mai păcătuieşti”. Explică-i pe scurt 
1 loan 1:9. 

 
Întâlneşte-te cu alţi creştini 

Arată degetul mic, apoi îndreaptă toate degetele 
mâinii pentru a simboliza unitatea. Dacă este singur, 
degetul mic nu poate face mare lucru, dar împreună cu 
celelalte poate să facă multe. Spune-i cât de bine este 
să meargă la biserică, la Şcoala Duminicală şi la Grupul 
Vestea Bună pentru a învăţa mai multe despre 
Dumnezeu, şi pentru a fi împreună cu alţii care-L iubesc 
pe Domnul. Acestea îl vor ajuta în viaţa creştină. 

 
Pasul 10 – Arată-i o promisiune din Biblie 

 
Acum ar trebui să foloseşti cele cinci degete de la 

cealaltă mână, pentru a-l învăţa o ultimă lecţie şi pentru 
a-i arăta un verset care conţine o promisiune a lui 
Dumnezeu pentru el. Deschide Biblia şi arată-i că 
Domnul spune: „Nicidecum n-am să te las” (Evrei 13:5). 
În timp ce spui cuvintele, arată fiecare deget de la mâna 
dreaptă, şi încurajează copilul să facă la fel. Continuă să 
repeţi promisiunea, accentuând cuvântul şi arătând 
degetul corespunzător acestuia. 

Copilul trebuie să-şi aducă aminte că Domnul, 
conform promisiunii Lui, îl va însoţi întotdeauna – 
indiferent ce se întâmplă. 
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Încheiere – Paşi posibili 
 

Aceşti paşi nu sunt necesari. Dacă ai timp şi crezi 
că vreunul îţi este de folos, îl poţi folosi. 
 
Roagă-te cu copilul o rugăciune de mulţumire 

Înainte de plecare, roagă-te împreună cu copilul, 
mulţumind Domnului pentru ceea ce El a făcut şi 
rugându-L să îl ajute să crească. O alternativă ar fi ca tu 
să te rogi şi să-I mulţumeşti lui Dumnezeu imediat după 
Pasul 8, după ce copilul spune „Mulţumesc”. 
 
Cere copilului numele şi adresa. 

(Numai dacă nu-l cunoşti personal.) 
Poate vrei să te rogi pentru el, şi, dacă este posibil, 

să-i trimiţi un curs biblic prin corespondenţă. 
 
Dă copilului un tractat 

Îi poţi da un tractat. Tractate gratuite pot fi 
comandate de la Asociaţia Misionară pentru 
Evanghelizarea Copiilor. 

Oricum, este bine să-i dai acest tractat cu ocazia 
vizitei pe care i-o vei face acasă, după câteva zile. 
Aceasta va preîntâmpina problema ca alţi copii să audă 
şi să vină la tine numai pentru a obţine o broşură 
gratuită! 

Este bine să te obişnuieşti să vorbeşti copilului în 
săptămâna următoare despre ceea ce a făcut. Poţi face 
aceasta fie vizitându-l acasă, fie după următoarea 
întâlnire. 

Dacă eşti conducătorul unui grup, în ziua a cincea 
– ultima zi de întâlnire a grupului, poţi da tractate copiilor 
cu care ai stat de vorbă. De asemenea, întreabă-i dacă 
au Biblie (sau Noul Testament). Dacă nu au, le poţi oferi 
una. 
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Întreabă-l dacă are nelămuriri 
Poate are neclarităţi sau are o problemă care îl 

frământă. Este bine să-l ajuţi acum sau cu altă ocazie. 
 
Dă-i posibilitatea să mărturisească 

Îi poţi da copilului posibilitatea să mărturisească 
imediat, ducându-l la alt creştin care vrea să-l ajute. 
Copilul poate spune persoanei în cauză cum L-a primit 
pe Domnul.  
 
Asigură-te că are pe cineva care să-l ajute şi să-l 
încurajeze – dacă este posibil 

Dacă nu-i poţi da ajutor regulat pe viitor, ar fi bine 
ca acest copil mântuit să aibă un prieten adult sau un 
sfătuitor, care să-i stea la dispoziţie în orice moment. 
Este bine ca acest sfătuitor să fie persoana care l-a 
condus pe copil la Hristos. Dar dacă nu este posibil, 
trebuie să vorbeşti cu altă persoană care este în stare şi 
doreşte să ajute copilul. 
 
Nu uita: slujba ta nu s-a terminat, este doar începutul 

 
Sesiunea de consiliere, descrisă mai sus, poate 

dura până la 30 de minute, dar este nevoie de ani de 
rugăciune, lacrimi, muncă grea şi o grijă plină de 
dragoste pentru a hrăni acest copil şi a-l conduce spre 
viaţa de slujire a lui Dumnezeu. Nu uita importanţa 
continuării lucrării, după cum va fi arătat în continuare. 

In paginile care urmează sunt trei schiţe de 
consiliere. Prima este doar o serie de cuvinte cheie care 
sunt uşor de reţinut. A doua este o schiţă completă. A 
treia conţine mai multe detalii. Poţi doar să le citeşti, dar 
mai bine ar fi să fotocopiezi una şi să o pui în Biblia ta 
(sau lipeşte-o pe interiorul coperţii). Apoi o poţi folosi ca 
ghid pentru consilierea copilului. Personal, ţi-aş 
recomanda să foloseşti a doua metodă, schiţa completă. 
Este clară şi concisă. 



53 

 

 
CUVINTE CHEIE PENTRU CONSILIERE 

 
1. Zâmbeşte 
2. Problema 
3. Evanghelie 
4. Verset 
5. Acum sau …? 
6. Rugăciune 
7. Siguranţă 
8. Mulţumire 
9. Ajutor 
10. Promisiune 
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SCHIŢA PENTRU CONSILIERE 
1. Ajută copilul să se simtă în largul lui (să se simtă 

nestingherit) 
 

2. Află care este problema 
De ce vrei să vorbeşti cu mine? 
Ai păcătuit vreodată? 
Ai crezut înainte în Hristos? 

 

3. Asigură-te că înţelege Evanghelia 
Dumnezeu 
Păcat 
Isus Hristos  
Întoarcere şi încredere 
 

4. Foloseşte un verset biblic 
 

5. Vrei să-L primeşti pe Hristos sau te mai 
gândeşti? 

Hristos vrea să-ţi stăpânească viaţa. 
Vrei să nu mai păcătuieşti şi să ai o viaţă 

schimbată? 
A fi creştin nu este uşor, dar Domnul te va 

ajuta. 
 

6. Copilul se roagă 
 

7. Siguranţa mântuirii 
 

8. Mulţumesc! 
 

9. Continuarea lucrării 
Citeşte şi ascultă ce spune Biblia. 
Vorbeşte-I lui Dumnezeu. 
Spune altora. 
Roagă-L pe Dumnezeu să te ierte – dacă ai 

păcătuit.  
Întâlneşte-te cu alţii. 
 

10. Nu te voi părăsi niciodată 
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METODĂ DETALIATĂ DE CONSILIERE 
 

1. Ajută copilul să se simtă în largul lui (să se simtă 
nestingherit)  

Numele? Te aşteaptă cineva? Vorbeşte-mi 
despre familia ta. 

 

2. Identifică problema copilului punând întrebări: 
De ce vrei să vorbeşti cu mine? 
Ai păcătuit vreodată? 
Crezi în Isus Hristos ca Mântuitor? 
 

3. Asigură-te că acest copil înţelege Evanghelia. 
Dumnezeu (Pagina aurie a Cărţii fără 

Cuvinte) 
Întreabă-l cum este Dumnezeu  
Creator; Împăratul împăraţilor; curat; 

dragoste  
Păcat (Pagina neagră a Cărţii fără Cuvinte) 

Întreabă-l ce crede că este păcatul – cu 
exemple  

Întreabă-l ce crede Dumnezeu despre 
păcat  

Întreabă-l dacă este păcătos  
Întreabă-l dacă vrea să fie diferit  

Isus Hristos (Pagina roşie a Cărţii fără 
Cuvinte) 

Cine îţi va lua păcatele? 
De ce poate să le ia? 
Domnul Isus a înviat din morţi şi El este 

Regele regilor.  
Întoarce-te din păcat, crede în Hristos 
(Pagina albă a Cărţii fără Cuvinte) 

Domnul Isus te mântuieşte, dacă te 
întorci de la păcat şi crezi în El. 
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4. Foloseşte un verset biblic 
(loan 1:12, 3:16, 6:37; Fapte 16:31; Romani 

6:23, 10:13; sau Apocalipsa 3:20). 
  

5. Întreabă-l dacă vrea să creadă în Hristos sau 
doreşte să mai aştepte şi să se mai gândească. 

Domnul Isus vrea să-ţi stăpânească viaţa. 
Copilul trebuie să dorească să se întoarcă 

din păcat; Domnul Isus poate să-i schimbe viaţa. 
A fi creştin nu este un lucru uşor, dar Domnul 

îl va ajuta. 
 

6. Sugerează-i să-I ceară Domnului Isus  să-l 
mântuiască.  

 Încurajează copilul să se roage cu voce tare, 
dacă crezi că este pregătit să creadă în Hristos. 

 

7. Vorbeşte-i despre siguranţa mântuirii. 
Aminteşte-i versetul biblic folosit; vorbeşte-i 

despre schimbarea din viaţa lui. 
 

8. Îndeamnă-l să-I mulţumească lui Dumnezeu 
Dă-i posibilitatea să se roage şi să-I 

mulţumească Domnului Isus pentru că l-a mântuit. 
 

9. Începe lucrarea de creştere 
Citeşte Biblia în fiecare zi, şi împlineşte ce 

spune ea. 
Vorbeşte-I lui Dumnezeu, Tatăl tău Ceresc. 
Spune altora despre ceea ce ai făcut. 
Roagă-L pe Dumnezeu să te ierte dacă 

păcătuieşti.  
Întâlneşte-te cu alţi creştini. 

 
10. Spune-i o promisiune din Biblie 

„Nicidecum n-am să te las” (Evrei 13:5). 
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Paşi de încheiere posibili: 
Roagă-te împreună cu copilul o rugăciune de 

mulţumire. 
Cere copilului numele şi adresa. 
Întreabă-l dacă are întrebări. 
Dă-i posibilitatea să mărturisească. 
Dă-i copilului o broşură de creştere spirituală 

(acum sau mai târziu). 
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Câteva întrebări şi răspunsuri 
 

Întrebarea 1 
Este important să vizitezi şi să cunoşti părinţii 

copilului pe care l-ai sfătuit? Dacă da, cum? 
Răspuns 

Este absolut vital să îi vizitezi. Părinţii sunt aceia 
faţă de care copilul este responsabil şi înaintea cărora el 
va trăi viaţa creştină. Este necesar să-i vizitezi dacă este 
posibil. Trebuie să iei în considerare, desigur, mediul din 
care provine copilul (de ex., dacă este musulman sau 
romano-catolic). 

De asemenea, vizitele tale pot fi un ajutor pentru 
creşterea spirituală a copilului în viitor. Deci, asemenea 
vizite la părinţii copiilor consiliaţi vor fi răsplătite! 

Aminteşte-ţi că scopul tău nu este: 
 să predici părinţilor, ca să-i schimbi; 
 să le sugerezi cum să se poarte cu copiii lor; 
 să le dai impresia că eşti expert în lucrarea cu 

copiii (poate ei ştiu mai multe despre copii ca 
tine). 

Ci scopul tău este: 
 să arăţi şi să-ţi exprimi interesul pe care-l ai 

faţă de copilul lor şi binele lui; 
 să dai copilului o broşură sau o Biblie care să-l 

ajute în viaţa creştină. 
De multe ori părinţii sunt fericiţi când cineva îşi 

manifestă practic interesul faţă de copilul lor în felul 
acesta. Dar chiar dacă răspunsul nu este pozitiv, nu fi 
dezamăgit. Ai răbdare şi întoarce-te. Poate le place ceea 
ce faci, dar se simt ameninţaţi deoarece stilul lor de viaţă 
este diferit de al tău. 

 

Conversaţia se poate desfăşura în felul acesta: 
 Aş vrea să vă mulţumesc că aţi dat voie 

copilului dumneavoastră să participe 
regulat la Grupul Vestea Bună. 
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 Oh, i-a plăcut. 
 Îmi pare bine să aud asta. M-am 

bucurat că a venit. Face cinste părinţilor 
şi familiei sale. 

 Faceţi un lucru bun prin lucrarea cu 
copiii. 

 Îmi face plăcere. Faptul că copiii vin în 
fiecare săptămână mă încurajează. 

 Băiatul nostru este foarte interesat. 
 Da, este şi am avut posibilitatea să-i 

vorbesc şi să mă rog cu el personal. Am 
discutat de mai multe ori cu el. Dorim 
să-l încurajăm să pună în practică ceea 
ce a învăţat – aici acasă, la joacă şi la 
şcoală. 

 Sper că şi el doreşte acelaşi lucru. 
 L-am încurajat să citească Biblia în 

fiecare zi. Dacă există vreo posibilitate 
să-l încurajaţi şi să-l ajutaţi să facă 
aceasta, ar fi de mare ajutor. 
 

Este bine să construiţi o relaţie bună cu părinţii 
copilului chiar înainte de a-l consilia – dacă este posibil. 
Desigur, atunci când vă ocupaţi de copii regulat, trebuie 
să vă străduiţi să aveţi relaţii bune cu părinţii. 

 
 

Întrebarea 2 
Ce aţi face dacă ar trebui să consiliaţi două fetiţe 

care chicotesc într-una? 
Răspuns 

Înţelegeţi că chicoteala înseamnă deseori 
emotivitate. Dacă credeţi că înseamnă emotivitate sau 
timiditate, încercaţi să ajutaţi copilul să se liniştească şi 
începeţi consilierea. Dacă este un semn al lipsei de 
respect sau de interes, acei copii nu pot fi conduşi la 
Hristos. Avertizează-i, cu dragoste, dar ferm. Dacă eşti 
sigur că acesta este motivul pentru care chicotesc, 
roagă-i să vorbească cu tine altădată, după ce s-au 
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gândit mai mult la această problemă. De obicei la fetiţe, 
chicoteala este un semn al timidităţii sau emotivităţii. 

 
Întrebarea 3 

Ce aţi face dacă un copil vine la consiliere şi 
doreşte să creadă în Hristos, dar ezită din cauza fricii 
faţă de părinţi sau a obiecţiilor liderilor religioşi? 
Răspuns 

Efeseni 6:1: „Ascultă în Domnul de părinţii tăi”. 
Dacă cei care au autoritate asupra noastră acţionează 
împotriva voii lui Dumnezeu, răspunsul este clar 
exprimat în Biblie: „Trebuie să ascultăm mai mult de 
Dumnezeu decât de oameni” (Fapte 5:29). Încrederea în 
Dumnezeu este o poruncă de la Dumnezeu, şi este 
deasupra autorităţii părinteşti sau religioase care i se 
opun. Încurajează copilul să creadă în Hristos dacă vrea, 
în ciuda oricărei reacţii posibile. 
Întrebarea 4 

Cum consiliezi mai mulţi copii care vin la tine să le 
vorbeşti despre cum să Îl primească pe Hristos? 
Răspuns 

Când un grup de copii aşteaptă pentru consiliere, 
este mai bine să foloseşti câţiva consilieri dacă este 
posibil; dar aceştia trebuie să fie pregătiţi să ştie cum să 
abordeze copiii. Ar fi bine să fie câte un consilier pentru 
fiecare copil, dacă este posibil. Totuşi, dacă nu ai la cine 
să apelezi în ceea ce priveşte consilierea, următoarele 
idei pot fi luate ca model pentru a vă ajuta în ceea ce nu 
reprezintă o situaţie ideală. 

În primul rând, grupează toţi copiii şi cere-le să fie 
liniştiţi şi atenţi. 

Apoi împarte grupul în patru categorii, conform 
indicaţiilor de la pagina 14. Pune-le cele trei întrebări 
introductive de la pagina 15. Apoi poţi consilia fiecare 
grup separat. 

 Pune întrebarea: „De ce aţi venit să vorbiţi cu 
mine?”. Ascultă atent răspunsurile copiilor 
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pentru a vedea: 
 dacă este vreun copil care nu este 

sincer, este curios sau a venit la tine 
pentru că şi ceilalţi au făcut-o. Dacă 
eşti sigur că nu sunt pregătiţi să-L 
primească pe Hristos, consiliază-i 
(sau lasă-l pe ajutorul tău să o facă), 
considerând copiii ca făcând parte din 
grupa 1, şi lasă-i să plece. Alternativ, 
te pot asculta în timp ce îi consiliezi 
pe ceilalţi. Totuşi, acest lucru nu este 
ideal deoarece poate atrage atenţia 
copilului pe care îl consiliezi; şi 
acesta poate fi stânjenit să vorbească 
din lipsă de confidenţialitate. 

 dacă este un copil creştin care are o 
problemă, consideră-l în grupa 3. 
Sugerează-i să aştepte până mai 
târziu, şi atunci îţi vei face timp să 
discuţi problema lui. (Poate că după a 
treia întrebare vei afla că sunt şi din 
aceia care sunt deja creştini, dar care 
nu sunt siguri sau au probleme.) O 
altă alternativă este aceea de a 
consilia acest copil în câteva minute 
şi să te rogi cu el înainte de a merge 
mai departe, sau să-l rogi pe unul din 
colaboratorii tăi să îl ia pe acest copil 
deoparte pentru a fi consiliat. 

 Pune fiecărui copil a doua întrebare: „Ai 
păcătuit vreodată?” Sau dacă sunt mai mulţi 
copii, tratează grupul ca întreg, spunându-le să 
îţi dea răspunsul printr-o înclinare a capului. 
Pune-i împreună pe cei care spun că nu au 
păcătuit niciodată, şi consiliază-i ca şi când nu 
au înţeles această problemă. Apoi roagă-te cu 
ei şi fie îi laşi să plece, fie, dacă au venit 
împreună cu alţi copii, spune-le să se aşeze 
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deoparte şi să stea liniştiţi. 
 Pune celorlalţi întrebarea a treia: „L-ai primit 

deja pe Isus Hristos ca Mântuitor?” Aşteaptă 
răspunsul. Pune-i împreună pe cei care au 
spus „da” şi roagă-i să-ţi povestească mai 
detaliat cum s-a întâmplat. Apoi, dacă consideri 
că au fost sinceri în decizia luată, spune-le să 
rămână liniştiţi până vorbeşti cu aceia care 
doresc să-L primească azi pe Hristos, şi că ei 
nu trebuie să fie mântuiţi încă o dată. Roagă-te 
cu ei şi lasă-i să plece. 

Consiliază-i pe cei care rămân, conform descrierii 
făcute la început (începând cu pagina 16). Acest lucru 
nu este dificil când toţi sunt parte a aceluiaşi grup şi au 
aceeaşi problemă. Dacă sunt mai mulţi copii, îi poţi 
conduce în rugăciune, şi copiii trebuie să repete după 
tine. 

În această etapă întoarce-te din nou la cei care nu 
sunt siguri de mântuire (dacă mai sunt prezenţi) şi 
vorbeşte întregului grup despre siguranţă şi iertarea 
păcatelor etc. apoi dă drumul ambelor grupe. 

 
Întrebarea 5 

Este bine să foloseşti Apocalipsa 3:20 când 
consiliezi copii? 
Răspuns 

Eu cred că acest verset este parte a învăţăturii 
Noului Testament despre mântuire şi despre acceptarea 
Domnului Isus Hristos în viaţa unui păcătos (loan 1:12; 
Coloseni 2:6), despre promisiunea că El trăieşte în noi (2 
Corinteni 1:22; Galateni 4:6; Coloseni 1:27) şi despre 
dorinţa Lui de a domni în vieţile noastre (Galateni 2:20; 
Efeseni 3:17). 

 
Este necesar să privim Apocalipsa 3:20 în 

contextul său şi să înţelegem şi să învăţăm ceea ce 
înseamnă cu adevărat. Fii atent să nu dai imaginea unui 
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„cerşetor” neajutorat care imploră în van la uşa inimii şi 
vieţii unui păcătos. Hristos este un Mântuitor puternic. 
Cel care bate la uşă este Alfa şi Omega din capitolul 
1:11, Acela în faţa căruia loan a căzut ca mort (1:17) şi 
Acela care ţine cheile iadului şi morţii (1:18). El este Cel 
care ştie totul despre noi (3:15), care judecă ipocrizia 
(3:16), care respinge, pedepseşte şi cere pocăinţă (3:19) 
şi care este suveran pe tron (3:21). El nu vrea doar să 
intre şi să mântuiască, ci să deţină controlul. 

De asemenea este necesar să vedem Apocalipsa 
3:20 în contextul tuturor învăţăturilor din Scriptură. Biblia 
învaţă în mod clar că întotdeauna Dumnezeu este Acela 
care face primul pas în convertirea unui păcătos (loan 
6:44,65). Acest copil nu este în stare decât să îşi 
deschidă inima şi viaţa Domnului Isus, deoarece El a 
lucrat deja în ele şi a deschis inima copilului pentru a 
înţelege. 

Înţelesul versetului este foarte clar – chiar şi pentru 
un copil. 

S-ar părea din versetele precedente, Apocalipsa 
3:15-18, că printre membrii obişnuiţi ai bisericii din 
Laodicea erau şi câţiva nemântuiţi. Domnul vorbeşte 
fiecăruia în mod individual (pronumele sunt la singular). 
Imaginea este cea a unei case. Domnul Însuşi vine să îl 
caute pe păcătos. El vorbeşte prin Cuvântul Său (vocea 
Sa) – citit sau auzit. Domnul nu sparge uşa – deşi ar 
putea dacă ar vrea. Individul trebuie să asculte Cuvântul 
şi să „deschidă uşa”. El trebuie să-I ceară Domnului să 
intre şi să-l mântuiască (Romani 10:13). În momentul în 
care uşa este deschisă, Domnul vine să locuiască prin 
Duhul Sfânt. Când El intră, El face toate lucrurile noi, aşa 
cum a făcut pentru Zacheu. El ne aduce într-o părtăşie 
strânsă, ce reprezintă o asemănare cu Cina de la Nunta 
Domnului. 
 
Întrebarea 6 

Ce ai spune unui copil care îţi spune că L-a invitat 
pe Isus în inimă în fiecare seară înainte să meargă la 
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culcare? 
Răspuns 

Spune-i că nu trebuie să-L invite pe Domnul Isus 
în inimă în fiecare seară. Este necesar să facă lucrul 
acesta doar o singură dată. Când Domnul Isus intră, El 
intră ca să rămână. 

 
Totuşi faptul că acest copil se roagă în felul acesta 

arată faptul că el repetă un lucru pe care l-a auzit fără a 
fi pe deplin convins sau fără a îl înţelege. De aceea ar 
trebui să-i explici că nu este îndeajuns să tot repete o 
rugăciune pe care a învăţat-o, ci, în primul rând, trebuie 
ca el să dorească cu adevărat ca Domnul Isus să-i spele 
păcatele şi să fie Mântuitorul lui. Explică-i ce înseamnă 
acest lucru. Apoi spune-i că, dacă este sincer şi doreşte 
să fie creştin, trebuie să ceară Domnului Isus să-i ierte 
păcatele şi să vină să locuiască în inima şi în viaţa lui. 
Asigură-l că dacă face aceste lucruri în mod sincer, nu 
trebuie să le mai repete. 

 
Întrebarea 7 

Ce ai face dacă nu ai avut timp să consiliezi un 
copil atât de meticulos pe cât ai dorit? 
Răspuns 

 Asigură-te că i-ai explicat atât de clar 
Evanghelia în timpul orei astfel încât copilul să 
poată crede în Domnul şi fără a fi consiliat. 

 Eşti sigur că nu ai destul timp? Nu mai poţi 
face nimic astfel încât să poţi avea mai mult 
timp liber? Uneori facem din aceasta o scuză 
pentru a nu consilia atât de meticulos cât ar 
trebui. 

 Nu este necesar să faci întreaga consiliere într-
o singură zi. Este bine să poţi, dar, dacă nu 
este timp destul, ai putea aranja să continui 
consilierea în altă zi, aleasă împreună cu 
copilul, înainte ca el să plece. 
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 Fă tot ceea ce depinde de tine. Nu poţi face 
mai mult de atât. Ai încrederea că Dumnezeu 
face lucrarea în inima copilului în ciuda lipsei 
tale de timp. 

Întrebarea 8 
Este corect să vorbeşti copiilor despre „inimă” 

atunci când îi consiliezi? 
Răspuns 

Cuvântul „inimă” este folosit de peste 900 de ori în 
Biblie. Este folosit în felul următor: 

 În general este folosit pentru a descrie „centrul 
(sursa sau baza) intelectului, emoţiilor şi 
voinţei”. Uneori accentul este pus pe intelect 
(Marcu 2:6; Genesa 6:5), uneori pe emoţii 
(Judecători 18:20; Luca 24:32) iar alteori pe 
voinţă (Marcu 3:5; Psalm 119:2). 

 De câteva ori este folosit pentru a numi „fiinţa 
interioară” (Geneza 6:6). 

 Uneori este folosit pentru a arăta afecţiunea 
(Psalmul 62:10). 

 Uneori este folosit pentru a descrie natura 
morală a omului (Ieremia 17:9). 

Un scriitor spunea că „inimă” este apropiat ca sens 
de termenul nou-testamental „persoană”. El descrie 
centrul de conducere al întregii fiinţe umane şi aceasta 
este ceea ce doreşte Dumnezeu să aibă. „Fiule, dă-mi 
inima ta” (Proverbe 23:26). 

Inima este „ceea ce eşti tu în realitate”. De aceea, 
când vorbim copiilor, este biblic să folosim cuvântul 
„inimă”, după ce le-am explicat ce înţelegem prin inimă, 
şi le-am spus clar că nu vorbim despre inima care 
pompează sângele în organism. 

Pentru a evita orice confuzie, poţi folosi cuvintele 
„inima şi viaţa împreună.  
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Şi acum? 
Ce părere ai despre ceea ce ai citit în această 

carte despre consilierea copiilor? 
 Probabil ai ştiut deja aceste lucruri şi eşti o 

persoană care ai pus în practică conţinutul 
acestei cărţi. Foarte bine! Am încredere că vei 
dărui această carte altcuiva. 

 Poate ai învăţat din această carte lucruri pe 
care nu le-ai ştiut. Foarte bine! Cred că aceste 
lucruri îţi vor fi de ajutor. 

 Poate că ţi-ai dat seama că ai făcut anumite 
greşeli în consilierea copiilor. Foarte bine! Cred 
că această carte te-a ajutat să te corectezi. 

Dar poate că eşti un cititor care nu a condus niciodată un 
copil la Hristos şi citind această carte ai avut două 
reacţii: 

 Doreşti să conduci un copil la Hristos în modul 
prezentat. 

 Simţi că tu nu poţi face acest lucru. Eşti 
emoţionat şi copleşit de răspunderea ce   ţi-ar 
reveni. 

Acest lucru este normal. Lucrătorii cu copiii care nu 
au sfătuit niciodată un copil nemântuit ezită să facă 
acest lucru şi este uşor de înţeles. 

Ei îşi spun: „Pur şi simplu nu pot”, „S-ar putea să 
spun ceva rău”, „Poate uit ceva” sau „Mi-e frică să nu 
devin o piatră de poticnire pentru copil şi să-l împiedic să 
fie mântuit cu adevărat”. 

Dacă reacţia ta este una din cele de mai sus, 
permite-mi să-ţi dau câteva sfaturi. 

 Fii sigur că doreşti să faci lucrarea lui 
Dumnezeu conform voii Lui şi în ascultare de 
poruncile Lui. Atunci când ai această siguranţă 
în inima ta, te poţi încrede în El în ciuda tuturor 
slăbiciunilor tale. 

 Nu uita că aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. 
El poate lucra în inima copilului cu toate 
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greşelile şi ezitările tale. Să nu crezi că totul 
depinde de tine. Nu este aşa. Încrede-te în El, 
şi El îşi va face lucrarea. El nu va lăsa 
Cuvântul Lui să se întoarcă fără rod. El va 
supraveghea întotdeauna lucrurile. Deseori El 
ne foloseşte chiar şi atunci când ne simţim cei 
mai nepotriviţi pentru un anumit lucru. 

 Fii bine pregătit. Faptul că este lucrarea lui 
Dumnezeu nu este o scuză pentru o lucrare 
sărăcăcioasă, neglijentă din partea noastră. 
Noi suntem colaboratori cu Dumnezeu. 
 Citeşte paşii din nou şi din nou. 
 Fă repetiţii folosind un casetofon. 
 Consiliază un alt lucrător cu copiii în 

cadrul unei sesiuni practice. 
 Permite-i apoi să te consilieze el. (Puteţi 

folosi amândoi foaia de evaluare de la 
pagina 34). 

 Discutaţi împreună greşelile făcute de 
fiecare. 

 Decupează sau fotocopiază o schiţă de 
consiliere de la sfârşitul capitolului 3, şi 
păstrează-o în Biblia ta. Poţi să-ţi arunci ochii 
pe ea, în timpul consilierii unui copil. 

 Învaţă consilierea în timp ce o practici. Cu cât 
consiliezi mai mult, cu atât vei fi în stare să o 
faci mai bine. „Practica întăreşte teoria”. 
Continuă să o faci. Numai aşa vei învăţa. 
Desigur, este important să ştii cum să conduci 
un copil la Hristos teoretic (şi sper ca această 
carte să fie un ajutor în sensul acesta). Dar 
trebuie să pui în practică ceea ce ai învăţat. În 
timp ce vei face lucrul acesta, vei câştiga atât 
experienţă, cât şi abilitate. 

 Priveşte consilierea ca un privilegiu. Este o 
oportunitate pe care Dumnezeu ţi-a  dat-o 
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pentru a investi în viaţa unui copil, şi pentru a-l 
ajuta să fie ceea ce Dumnezeu doreşte. Poate 
este o povară pentru inima ta; dar nu trebuie să 
devină o sursă de îngrijorare. Priveşte ca pe o 
bucurie şi onoare faptul de a fi angajat într-o 
lucrare ca aceasta. 

Te încurajez să te rogi ca Dumnezeu să-ţi dea 
posibilitatea să consiliezi un copil; şi în acelaşi timp te 
încurajez să cauţi prilejuri pentru a face acest lucru. 
Când evanghelizezi copiii, stai la dispoziţia lor pentru 
consiliere; şi eu cred că Dumnezeu îţi va trimite copii 
care au nevoie şi doresc ajutor spiritual. Dacă nu le faci 
cunoscut că eşti la dispoziţia lor pentru a le vorbi 
personal despre mântuire, foarte puţini sau poate 
niciunul nu vor veni la tine pentru consiliere. 

Nu-ţi fie teamă şi nu te emoţiona motivând că n-ai 
mai făcut acest lucru înainte. Tu eşti un canal pe care 
Dumnezeu îl foloseşte. Harul Lui este suficient pentru 
tine. Puterea Sa în slăbiciune este desăvârşită (2 
Corinteni 12:9). 

Fie ca Dumnezeu să-ţi dea bucuria şi privilegiul ca 
să conduci mulţi copii la cunoaşterea personală a 
Domnului Isus Hristos. 

 
Alte cărţi de citit 

Deoarece sunt puţine cărţi care tratează 
consilierea copiilor şi cum să conduci un copil la Hristos, 
cred că veţi găsi ajutor prin citirea următoarelor cărţi: 

Bazele biblice ale evanghelizării copiilor de Sam 
Doherty (Asociaţia Misionară Pentru Educarea Copiilor) 

* Manualul consilierului spiritual creştin de Jay 
E.Adams 

* Competent to Counsel de Jay E.Adams  
Counselling Youth de Clyde Narramore 
(Zondervan) 
Early Harvest - Leading A Child  To Christ de John 

Price (Falcon). Această carte este de un real ajutor. 
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Evanghelizarea copiilor de Jennifer Haaijer 
(Asociaţia Misionară Pentru Educarea Copiilor) 

Explaining Salvation To Children de Marjorie 
Soderholm (Free Church Publications) 

How to lead Young Chidren To Christ de W. W. 
Orr (Scripture Press) 

* More than Redemption de Jay E. Adams 
Physician of Souls de Peter Masters (Wakeman, 

London) 
* Ready to Restore de Jay E Adams 
Lecţia biblică pentru copii de Jennifer Haaijer 

(Asociaţia Misionară pentru Educarea Copiilor) 
* Aceste patru cărţi tratează în primul rând 
consilierea adulţilor, dar multe principii sunt de 
ajutor în consilierea copiilor. 
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Consilierea – foaie de evaluare 
 

Persoana consiliată: _______________________  
Consilier: ________________________________                                
                                                                                                                          

DA NU 
  

1. Ajută copilul să se simtă în largul lui  
Ţi-a zâmbit? □ □ 
Te-a ajutat să te simţi în largul tău? □ □ 
Te-a întrebat cum te cheamă? □ □ 

 

2. Află care este problema 
Te-a întrebat de ce ai venit? □ □ 
Te-a întrebat despre păcat? □ □ 
Te-a întrebat dacă ai crezut în Isus 
Hristos înainte? □ □ 
 

3. Fii sigur că înţelege Evanghelia 
A folosit cartea fără cuvinte? □ □ 
Te-a întrebat ce ai înţeles despre 
Dumnezeu? □ □ 
Te-a întrebat ce ai înţeles despre păcat? □ □ 
Te-a întrebat ce ai înţeles despre moartea 
lui Hristos? □ □ 
Te-a întrebat ce ai înţeles despre calea 
mântuirii? □ □ 
Ţi-a spus că Isus Hristos a înviat din 
morţi?   □ □ 

 

3. Foloseşte un verset biblic 
A folosit un verset biblic pentru a explica 
mesajul mântuirii?  □ □ 
Ţi-a arătat clar ce să faci? □ □ 
Ţi-a arătat clar ce va face Dumnezeu? □ □ 
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A fost bine explicat versetul? □ □ 
 

4. Vrei cu adevărat să crezi în Hristos sau vrei să te 
mai gândeşti? 

Te-a întrebat dacă vrei cu adevărat să 
crezi în Domnul Isus? □ □ 
Ţi-a dat o alternativă? □ □ 
Ţi-a spus că Isus Hristos vrea să fie 
Stăpânul (Domnul) tău? 
Ţi-a menţionat că El aşteaptă să vadă o 
schimbare? □ □ 
Ţi-a menţionat că alţii vor râde de tine? □ □ 
Ţi-a menţionat că Isus Hristos te va ajuta? □ □ 

 

6. Copilul se roagă 
Ţi-a sugerat o idee sau ţi-a spus ce ai 
putea să te rogi? 

 □ □ 
7. Siguranţa mântuirii 

Ţi-a arătat cum poţi să ştii că ai fost 
mântuit? □ □ 
Ţi-a reamintit acelaşi verset biblic? □ □ 
Ţi-a menţionat că viaţa ta va fi diferită? □ □ 
 

8. Mulţumesc 
Te-a încurajat să spui „mulţumesc” 
Domnului Isus? □ □ 
 

9. Continuarea lucrării 
Ţi-a dat a ajutor pentru creştere 
spirituală? □ □ 
Te-a încurajat să citeşti Biblia? □ □ 
Te-a încurajat să împlineşti Biblia? □ □ 
Ţi-a arătat unde să începi citirea Bibliei? □ □ 
Te-a încurajat să te rogi? □ □ 
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Te-a încurajat să spui altora? □ □ 
Ţi-a spus că trebuie să-I mărturiseşti lui 
Dumnezeu lucruri rele? □ □ 
Ţi-a spus că nu trebuie să fii mântuit din 
nou dacă ai făcut ceva rău?  □ □ 
Te-a încurajat să te întâlneşti cu alţi 
creştini?  □ □ 
 

10. Dă-i o promisiune biblică 
Ţi-a dat o promisiune din Biblie?  □ □ 
Care? □ □ 

 
Concluzie 

 
A fost el un consilier plăcut şi prietenos? □ □ 
A decurs totul simplu, fără prea multe ezitări? □ □ 
Dacă ai fi copil, ţi-ar plăcea să fii consiliat de el? □ □ 
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