


  



  



„Materialele de școală duminicală sunt neobosit de 
moraliste. Cu alte cuvinte, ele îți spun ce să faci, dar nu și 
cum să faci. Jack Klumpenhower ne arată cum, ducându-ne 
înapoi la Persoana și lucrarea lui Hristos. Fiecare învățător 
de școală duminicală ar trebui să citească această carte”. - 
Paul Miller, directorul organizației seeJesus; autorul cărților 
A Praying Life și A Loving Life 

 

„Klumpenhower prezintă bine problema: ‚În vremu-
rile noastre există un număr înfricoșător de mare de copii 
care cresc în biserici și familii creștine fără a fi captivați de 
Evanghelia lui Isus’. Noi vrem ca ei să învețe tot felul de 
lucruri despre Isus, dar îi lăsăm cu niște lecții despre com-
portament, iar ei părăsesc bisericile cât de repede este posibil. 
Iată o carte care ne spune într-un fel suav, deosebit de arti-
culat și puternic ce este Evanghelia cu adevărat și cum poate 
să schimbe ea viața și veșnicia unui copil”. - Bryan Chapell, 
autorul cărții Christ-Centered Preaching, păstor, Grace Pres-
byterian Church, Peoria, IL 

 

„Arată-L pe Isus este o lectură obligatorie pentru fiecare 
lider de tineret, pentru fiecare învățător implicat în slujirea 
copiilor, pentru fiecare părinte și pentru fiecare voluntar în 
proiectele de studiu biblic de vacanță. Jack Klumpenhower 
face o treabă extraordinară ajutându-ne să învățăm cum să 
descoperim legăturile care ne duc la Evanghelie din fiecare po-
vestire a Bibliei. Împărtășind exemplu după exemplu din anii 
lui de experiență de lucrare, Jack îi oferă cititorului un scaun 



pe primul rând în clasa lui, pentru a învăța cum să le dea 
copiilor o imagine a lui Isus care să le ‚schimbe lumea’. 
Acesta este instrumentul perfect de echipare pentru păstorii 
și liderii din lucrarea cu copiii, și, la rândul lor, ei îl pot folosi 
pentru echiparea celorlalți învățători. Voi cumpăra câte un 
exemplar pentru fiecare dintre liderii mei implicați în sluji-
rea copiilor”. - Marty Machowski, păstor responsabil cu fa-
miliile, Covenant Fellowship Church, Glen Mills, PA; au-
torul manualului Gospel Story for Kids 

 

„Cartea lui Jack a făcut un lucru foarte rar – el a luat 
mesajul harului și l-a aplicat simplu și direct atât în inima 
învățătorului cât și în cea a copiilor pe care acesta îi păsto-
rește. El nu rămâne la simpla ascultare exterioară din viețile 
elevilor lui, ci merge mai adânc, cu mult curaj și compasi-
une, căutând inimile lor. Această carte constituie o aplicație 
deosebită a valorilor misiunii Serge într-o parte centrală din 
fiecare biserică – copiii acesteia” - Bob Osborne, director 
executiv, Serge 

 

„Arată-L pe Isus tratează întrebările dificile care îi țin 
treji în timpul nopții pe liderii de lucrare cu copiii. Cum să 
îi încurajez pe copii să se pocăiască și să asculte, fără să devin 
un legalist? Ar trebui să îndulcesc notele violenței din Ve-
chiul Testament când le dau învățătură copiilor de clasa a 
patra? Klumpenhower răspunde la aceste întrebări și la 
multe altele având ochii îndreptați către Isus de la început și 
până la sfârșit. Dar el nu îi vorbește doar minții. El implică 



și inima și mâinile, oferindu-le învățătorilor un cadru practic 
și dătător de inspirație pentru pregătirea lecțiilor biblice, a 
mediului de clasă și a lucrării cu familiile, cadru în care Isus 
este central. Am de gând să cumpăr câte un exemplar pentru 
fiecare voluntar implicat în lucrarea cu copiii”. - Jared Ken-
nedy, păstor responsabil cu familiile, Sojourn Community 
Church, Louisville, KY 

 

„Cea mai răspândită modalitate de a le da copiilor în-
vățătură dintr-o povestire din Biblie constă din identificarea 
unui personaj uman și din încurajarea (sau descurajarea) co-
piilor să fie ca el sau ca ea. Arată-L pe Isus. Învață-i Evanghe-
lia pe cei mici ne oferă o eliberare binevenită din această 
abordare. Cartea aceasta este plină de motive biblice, sfaturi 
practice și o bogăție de exemple pentru învățătorii și părinții 
care doresc să le arate copiilor pe Isus atunci când predau 
lecții din Biblie”. - Starr Meade, autoarea cărților Training 
Hearts, Teaching Minds: Family Devotions based on the Shor-
ter Catechism și Mighty Acts of God: a Family Bible Story Book 

 

„În cartea Arată-L pe Isus, Jack Klumpenhower ne 
spune cum se produce o înnoire hrănită de Duhul Sfânt, care 
să izvorască dintr-o temelie a dragostei pentru Isus, tema cu-
prinzătoare a învățăturii noastre. El insistă înaintea noastră cu 
importanța de a fi învățători ai ‚Veștii Bune’, care merg de la 
fiecare povestire biblică la crucea lui Hristos. Stabilește-ți ca 
obiectiv al învățăturii tale să zidești dragostea pentru Isus în 
copiii tăi, pentru că acolo începe viața creștină. Citește 



această carte pentru copiii tăi și recitește-o pentru tine în-
suți”. - Nancy Winter, autoare de manuale și editor; învă-
țătoare de școală duminicală. 

 

„Această carte este o lectură obligatorie pentru fiecare 
creștin, și ea ne provoacă să răspundem la această întrebare: 
Cum mânuim Vestea Bună despre Isus? Credem oare cu 
adevărat că Isus este ținta istoriei mărețe de răscumpărare a 
lui Dumnezeu – ‚calea, adevărul și viața’? Jack ne aduce 
aminte că învățătura noastră din Scriptură și aplicațiile ei 
trebuie să fie centrate ferm în Isus. De ce? Pentru ca noi toți 
să ne îndrăgostim tot mai mult de El și să ne închinăm Lui 
cu toată inima!” - Rosemarie Green, directoarea lucrării cu 
copiii, New Life Church, Glenside, PA 
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MULȚUMIRI 

 

Această carte n-ar fi apărut fără susținerea lui Jodie, 
soția mea, care m-a încurajat să continui să scriu chiar și 
atunci când mă întrebam dacă nu cumva îmi pierdeam tim-
pul. Echipele de la New Growth Press și de la Serge, în spe-
cial Bob Osborne, au păstrat viu acest proiect în perioadele 
când eu păream că mă poticnesc. Le datorez tuturor multe 
mulțumiri pentru încrederea pe care au avut-o în mine și 
pentru ajutorul lor bun. 

Aș fi foarte neglijent dacă nu mi-aș arăta recunoștința 
și față de cei care m-au slujit ca păstori ai mei de-a lungul 
anilor – în special Clyde Godwin, Rick Downs, Hunter 
Dockery, Jeff Dobesh și tatăl meu, Gary Klumpenhower. 
Prin predicarea Evangheliei, ei mi-au hrănit sufletul săptă-
mână de săptămână și mi-au educat mintea să se focalizeze 
pe Mântuitorul nostru. Credincioșia lor în a mi-L arăta pe 
Isus a alimentat fiecare pagină a acestei cărți ca o sevă, în 
modalități pe care nu le-aș putea socoti niciodată pe deplin. 
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INTRODUCERE 
Echipajul celor 72 

 

Biserica la care mergeam avea o problemă. Ea atrăsese 
multe familii, iar părinții își aduseseră cu nerăbdare copiii la 
școala duminicală și la întâlnirile de tineret de peste săptă-
mână – toate acestea fiind lucruri bune. Problema era că nu 
păream să avem vreodată suficienți voluntari care să îi învețe 
pe toți acei copii. Întrucât eu dădeam învățătură, am fost in-
vitat să ajut la rezolvarea problemei.  

Am încercat orice. În fiecare an, când sosea perioada 
de temut a recrutării voluntarilor, păstorul bisericii lansa 
apeluri de la amvon. Distribuiam broșuri. Le-am cerut per-
sonal prietenilor noștri din biserică să se gândească dacă ar fi 
putut să fie învățători. Am implorat oamenii, chemându-i să 
fie voluntari în această slujire. Dar ei continuau să ne spună 
că erau prea ocupați sau că nu se pricepeau să dea învățătură.  

De aceea, am ușurat darea de învățătură. Personalul 
bisericii a pregătit toate materialele. O lecție ușor de predat, 
cu jocuri și materiale educaționale îl aștepta în fiecare săptă-
mână pe învățătorul care doar trebuia să se prezinte la post. 
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Și, deși am organizat o întâlnire săptămânală de rugăciune 
pentru învățători, am subliniat că participarea la acea întâl-
nire era ceva pur opțional.  

Deficitul de învățători n-a făcut decât să crească. Pro-
babil că poți înțelege ce anume făceam greșit, dar nu mi-am 
dat seama până într-o zi, când încercam să conving pe cineva 
să devină învățător. Îmi amintesc și acum cuvintele ridicol 
de insultătoare pe care le-am revărsat atunci. I-am spus: 
„Este ceva ușor. Mare parte este deja făcut. Și cred că ai fi 
persoana ideală pentru această slujire”. 

Aș fi putut foarte bine să folosesc vechea vorbă că orice 
nepriceput s-ar fi descurcat, și că tocmai el era nepriceputul 
pe care îl aveam în minte. Prietenul meu mi-a aruncat o pri-
vire ciudată, așa că mi-am dat seama cât de stupid fusesem. 
Uitasem că, deși învățătorii au nevoie de sprijin, nimănui nu 
i-ar plăcea să își dedice până și un minut din timpul lui pen-
tru o lucrare atât de ușor de făcut, încât trebuie să fie lipsită 
de importanță. Iar eu, în aroganța mea, îmi imaginasem că 
eram acel fel de învățător devotat, care și-ar lua ore întregi 
să lucreze la o lecție de dragul lui Isus, dar că alții nu erau ca 
mine. Aceasta este o greșeală pe care nu vreau să o mai fac 
vreodată.  

Bun. Există multe cărți bune gândite să te ajute în pre-
dare, dar aceasta nu este una dintre ele.  
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O SLUJBĂ CU ISUS 

Evanghelia după Luca ne arată cum Isus s-a confrun-
tat cu o problemă asemănătoare celei a deficitului de învăță-
tori. El căuta lucrători care să propovăduiască Împărăția lui 
Dumnezeu. Au apărut câțiva care s-au oferit să dea o mână 
de ajutor, dar în termenii lor. Isus i-a refuzat. El a vorbit 
despre lucrarea necesară și de costul ei. Apoi i-a rânduit pe 
alți 72 să facă această slujbă. „Mare este secerișul, dar puțini 
sunt lucrătorii! Rugați-L dar pe Domnul secerișului să scoată 
lucrători la secerișul Său. Duceți-vă; iată, vă trimit ca pe 
niște miei în mijlocul lupilor. Să nu luați cu voi nici pungă, 
nici traistă, nici încălțăminte, și să nu întrebați pe nimeni de 
sănătate pe drum” (Luca 10:2-4).  

Mai târziu aflăm ce s-a petrecut: „Cei șaptezeci s-au 
întors plini de bucurie, și au zis: ‚Doamne, chiar și dracii ne 
sunt supuși în Numele Tău’. Isus le-a zis: ‚L-am văzut pe 
Satana căzând ca un fulger din cer’. Iată că v-am dat putere 
să călcați peste șerpi și peste scorpii, și peste toată puterea 
vrăjmașului: și nimic nu vă va putea vătăma. Totuși, să nu 
vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse; ci bucurați-
vă că numele voastre sunt scrise în ceruri’” (Luca 10:17-20). 

Isus ne spune că lucrarea de propovăduire a Împărăției 
lui Dumnezeu este periculoasă. Ea necesită curaj și cere rugă-
ciune fierbinte. Ea are mai mult de-a face cu credința decât 
cu darurile, și nu are nevoie de alte resurse în afara acelora 



18 ARATĂ-L PE ISUS  |  KLUMPENHOWER 

pe care Dumnezeu le furnizează. Este o bătălie spirituală ex-
trem de vitală, în care trebuie folosite arme supranaturale. 
Oricine vrea să se angajeze în luptă la acest nivel, acela face 
parte dintre cei de care este nevoie pentru această cauză. Un 
astfel de aventurier va culege un amestec rar de putere, sme-
renie și bucurie bogată. 

Oare acest lucru nu sună mai bine decât școala dumi-
nicală lacrimogenă pe care eu încercam să o vând altora?  

Pe măsură ce am vorbit cu alți învățători dedicați – cei 
de la biserică și părinți care vorbeau despre Isus acasă – am 
învățat în final la ce se referea Isus, și era motivul pentru care 
ei au putut face acel lucru. Ei vor ca lucrurile să se schimbe 
cu adevărat, pentru slava Numelui lui Dumnezeu și pentru 
binele copiilor lor. Ei știu că este o lucrare dificilă; ei știu că 
diavolul despre care Isus vorbea se va împotrivi. Și așa este. 
Ei se simt chemați de Dumnezeu și sunt nerăbdători să pro-
clame Vestea Bună a lui Isus în toată minunăția ei – oricât 
i-ar costa. 

Niciunul dintre noi nu facem acest lucru bine întot-
deauna. Noi suntem aglomerați, obosim sau devenim negli-
jenți. Adeseori ne lăsăm pradă așteptărilor mediocre. Dar în 
ciuda acestei adormiri, noi visăm să devenim asemenea celor 
șaptezeci și doi. Așa că trebuie să ne încurajăm unii pe alții 
să trăim la înălțimea chemării noastre.  

Acesta este scopul cărții mele.  
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DE CE AU NEVOIE DE TINE                                            
CU ADEVĂRAT ACEI COPII  

Ideea centrală a acestei cărți este că noi suntem che-
mați să propovăduim Vestea Bună – tot ceea ce Isus este și a 
făcut prin viața, moartea și învierea Lui pentru mântuirea 
celor uniți cu El – și să o prețuim în timp ce le slujim copi-
ilor. Întrucât majoritatea lecțiilor preambalate și a materia-
lelor devoționale pentru familii nu fac acest lucru, va trebui 
să faci un efort deliberat. Cu toate acestea, efortul tău le va 
face un serviciu profund copiilor pe care îi înveți.  

În zilele noastre, un număr înfricoșător de mare de co-
pii cresc în biserici și familii creștine fără a fi captivați de Evan-
ghelia lui Isus. Ca adolescenți și copii, ei pot părea că sunt 
credincioși, dar ajung apoi la facultate, la perioada primilor 
ani de oameni adulți, moment când renunță. Ei pleacă din 
biserică – și se leapădă de orice dedicare crescândă față de Isus.  

De fapt, acești copii au motive întemeiate să renunțe. 
Ei se uită înapoi și își dau seama că au învățat multe despre 
comportamentul creștin și despre viața de biserică, dar ceea 
ce au învățat despre Isus nu i-a schimbat cu adevărat. Ei nu 
L-au văzut niciodată atât de izbitor încât El să devină singura 
lor nădejde atotcuprinzătoare și dragostea lor cea mai mare. 
Ei n-au fost niciodată convinși că Isus este mai bun – de 
nenumărate milioane de ori mai bun – decât orice altceva și 
oricine altcineva.  
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Țelul nostru trebuie să fie ca acești copii să își însu-
șească această imagine a lui Isus care să le zguduie lumea. 
Este oare acest lucru ceva exagerat? Deloc. Noi avem mesajul 
dragostei lui Dumnezeu în Hristos. Noi avem și rugăciunea 
și Duhul Sfânt. Avem armele cu care să câștigăm acest război 
supranatural. Cunoscând acest lucru, ori de câte ori avem 
oportunitatea, trebuie să le arătăm copiilor, într-un fel cre-
dincios, cum Isus este mai bun în felul acesta. Trebuie să 
credem noi înșine acest lucru, astfel ca viețile noastre trăite 
printre acești copii să confirme puterea lui Isus de a-i 
schimba pe păcătoși.  

Da, într-un fel, este ceva greu de făcut. Dar întrucât 
este zidit pe Vestea Bună – „numele voastre sunt scrise în ce-
ruri”, nu pe ce oameni „de succes” am fi noi, nu este o povară. 
Este zguduitor pentru lume, și totuși fără presiune.  

Cum se poate așa ceva? Dă-mi voie să îți împărtășesc 
un exemplu.  

O LECȚIE ÎNFRICOȘĂTOARE  

În urmă cu vreo câțiva ani predam din cartea Iosua îna-
intea unui grup mare de copii de școală primară. I-am învățat 
cum Dumnezeu Își adusese poporul dincolo de râul Iordan și 
cum zdrobise zidurile Ierihonului. În acest punct, manualul 
pe care îl foloseam a sărit peste un capitol – istoria lui Acan.  

Acan era un soldat evreu. El a batjocorit o poruncă 
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directă a lui Dumnezeu, luând pentru sine ceva din prada de 
război din Ierihon. Păcatul lui a fost descoperit când Dum-
nezeu a făcut ca evreii să treacă printr-o altă bătălie. Pentru 
a descoperi cine era vinovat de păcat, Dumnezeu a folosit un 
proces înspăimântător prin care a ales mai întâi seminția, 
apoi grupul, și apoi familia vinovată. Membrii familiei vino-
vate au ieșit în față unul câte unul, iar Dumnezeu l-a ales pe 
Acan. Astfel, poporul l-a ucis pe Acan, alături de nevasta, 
copiii și vitele lor. Apoi le-au dat foc și au pus un morman 
de pietre peste trupurile lor carbonizate. Doar după aceea s-
a întors Dumnezeu de la mânia Lui.  

Ei bine, acum este ușor să observi de ce acea situație 
ajunge ocolită.  

Ce ar fi trebuit să fac? Nu-mi place să aleg din Biblie 
doar părțile vesele, numai că grupul meu de copii avea o vâr-
stă destul de mică. Mi-am făcut griji că acea lecție ar fi fost 
prea înspăimântătoare. În final, m-am hotărât să predau lec-
ția despre Acan - dacă mă asiguram că tema lecției avea să fie 
Vestea Bună a lui Isus.  

Unul dintre voluntarii care mă ajutau în acea zi era și 
mama unui elev. Chiar înainte de lecție, ea m-a întrebat care 
urma să fie lecția, iar când i-am spus, a devenit îngrijorată. Fiica 
ei avea coșmaruri, așa cum mi-a explicat. Poveștile tensionate îi 
produceau adesea acele coșmaruri. A început să mi se facă rău. 
Cu siguranță că mă credeam stupid să îmi imaginez că aș fi 
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putut să le predau o astfel de lecție acelor copilași. Dar nu 
mai aveam timp să o schimb, așa că am vorbit despre Acan. 
Soldați morți. Procesul de alegere. Omorârea cu pietre. Fo-
cul. Toată acea scenă urâtă.  

Pe măsură ce am predat aceste lucruri, mama grijulie 
părea și mai îngrijorată. Așa erau și unii dintre copii, care 
erau în particular deranjați că ceilalți soldați, membri de fa-
milie și animalele au fost ucise. Cu ce greșiseră ei ca să merite 
așa ceva? Aceasta era o întrebare bună, așa că am strâns tot 
grupul în jurul meu, așezându-mă pe pardoseală alături de 
ei.  

„Da, mulți au fost uciși”, le-am spus eu, „dar asta ar 
trebui să învățăm din acest pasaj”. Le-am citit comentariul 
făcut chiar de Biblie la acest incident: „Nu S-a aprins de mâ-
nie Domnul împotriva întregii adunări a lui Israel? Și el 
[Acan] n-a fost singurul care a pierit din pricina nelegiuirii 
lui” (Iosua 22:20).  

„Vedeți voi”, am spus eu, „un singur om a păcătuit, 
dar mulți au murit. Asta este lecția”. 

Copiii m-au privit cu ochi confuzi. Nu era felul de 
lecție la care s-ar fi așteptat. Le captasem atenția, așa că am 
insistat.  

„Cum ar fi dacă voi păcătuiți? Sau dacă eu păcătuiesc? 
Ne pedepsește Dumnezeu așa cum l-a pedepsit pe Acan? 
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Sunt pedepsiți și ceilalți? Sau a creat Dumnezeu o cale de a 
pedepsi păcatul, care să aibă un final mai bun decât cel din 
incidentul acesta?”  

Copiii nu erau siguri ce să răspundă. Câțiva știau că 
Dumnezeu n-ar fi fost sfânt dacă n-ar fi pedepsit păcatul. Ei 
știau și că Dumnezeu iartă, dar nu erau siguri cum se potri-
vesc toate aceste lucruri.  

„Ideea că un om ar putea muri pentru păcatul altcuiva 
este foarte importantă”, am spus eu. „În povestea noastră, 
un singur om a păcătuit, dar mulți au murit. Dar cum ar fi 
dacă, mai târziu în Biblie, am găsi un om – doar un om – 
care n-a păcătuit niciodată în toată viața lui, și totuși a fost 
pedepsit? Dacă acel om n-a păcătuit niciodată, și totuși a 
murit, atunci mulți ar putea trăi”. 

Copiii știau că le vorbeam despre Isus. Am continuat 
spunându-le cum Isus a trăit viața lipsită de păcat pe care 
niciunul dintre noi nu o trăiește. Le-am spus cum toate se-
mințiile, grupurile și familiile lumii sunt vinovate, numai 
Isus nu este – așa că Dumnezeu L-a ales pe El. Ca să moară. 
Să ia locul nostru. Dumnezeu L-a ales pe Isus ca să ia pe-
deapsa pe care noi o merităm, așa încât să nu fim nevoiți să 
stăm înaintea Lui păcătoși și tremurând, așteptând judecata 
în felul lui Acan.  

„Păcatul vostru este foarte rău”, le-am spus atunci co-
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piilor. „El poate răni mulți oameni. Dar Dumnezeu vă iu-
bește atât de mult încât L-a trimis pe Fiul Său, Isus, ca să Se 
facă om și să moară pentru păcatele voastre. Isus a fost rănit 
cel mai mult. Nu eram sigur dacă să vă spun această poves-
tire, pentru că mă gândeam că poate să fie foarte înspăimân-
tătoare. Este cel mai groaznic lucru din lume – să ajungi pe-
depsit de Dumnezeu. Dar când știi întreaga povestire, nu 
este ceva înspăimântător. Dacă sunteți ai lui Isus, atunci știți 
că El a luat pedeapsa voastră, iar Dumnezeu devine Tatăl 
vostru. De aceea, sper că nu veți fi speriați. Nu este nevoie 
să fiți speriați de nimic. Isus face să dispară cel mai înspăi-
mântător lucru”.  

Am știut că mă descurcasem bine odată ce s-a încheiat 
lecția, pentru că mama aceea îngrijorată mi-a mulțumit. I-a 
plăcut lecția. Totuși, adevărata surpriză a venit la câteva săp-
tămâni după aceea. Ea a venit la mine cu un zâmbet larg și 
mi-a spus că fiica ei nu mai avea coșmaruri. Fetița ei a insis-
tat spunând că ea nu trebuia să se mai înspăimânte, iar mo-
tivul era Isus.  

Ei bine, acesta este rezultatul de care învățătorii aud 
foarte rar, iar prima mea reacție a fost să fiu sceptic. Oare 
putea o mică lecție despre Isus să vindece cu adevărat o astfel 
de problemă? Poate că acele coșmaruri aveau să revină cu 
timpul. Dar au trecut luni de zile, iar acea mamă a rămas 
încântată.  
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Am ajuns în final să îmi dau seama că eu fusesem cel 
căruia îi lipsise credința în puterea Veștii Bune. În ciuda fap-
tului că vorbisem despre ea, nu mă așteptasem niciodată să 
lucreze atât de minunat. Desigur, totul I s-a datorat lui Isus, 
care a trăit povestirea pe care eu avusesem privilegiul să o 
repet. Și nu există nicio povestire ca aceasta. Ar fi trebuit să 
mă aștept la astfel de rezultate.  

Atunci când învățătorii predau lecții din întâmplarea 
cu Acan, dacă fac acest lucru, de regulă se uită la ideea morală 
că furtul este ceva greșit. Da, dar acea fetiță avea nevoie să 
audă ideea biblică mai mare: că păcatul distruge viața cu 
Dumnezeu. Apoi ea avea nevoie de cel mai mare adevăr – 
tema întregii Biblii: că oriunde păcatul distruge, Isus vindecă.  

Acea fetiță a învățat ceva despre Isus și a crezut. Ea a 
descoperit și că viața este schimbată de credința în Isus, că 
El este cu adevărat mai bun decât orice altceva.  

MANIFESTO-UL ÎNVĂȚĂTORILOR  

Așadar, cine sunt eu să scriu această carte? Ei bine, nu 
mă consider expert. N-am fost niciodată angajat cu normă 
întreagă la vreo școală sau la vreo biserică. Am povești de 
împărtășit, dar ele sunt deopotrivă exemple de eșec și de suc-
ces, vorbind despre lucruri pe care le-am învățat pe această 
cale. Nici acum nu mă pricep foarte bine la unele dintre ele. 
Încă mă lupt.  
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Sunt doar un părinte și voluntar care lucrează în sluji-
rea copiilor și a tinerilor, ținând lecții și făcând alte activități 
creștine. Sunt doar un învățător biblic – ca tine.  

Da, tu ești un învățător. Chiar dacă rolul tău nu pre-
supune să predai lecții pregătite mai dinainte, ci face parte 
din multele slujiri importante din lucrarea cu adolescenții și 
copiii, sau dacă îți conduci copiii în devoțiunile din familie 
sau la lecțiile de acasă – sau vrei să începi să faci asta! – totuși 
la mijloc este predarea. Copiii te văd și învață de la tine, iar 
slujba ta este să le arăți pe Isus.  

Mare parte din ceea ce voi împărtăși vine din experi-
ența mea de la lecții, pentru că acolo am învățat să vorbesc 
despre Isus. Dar odată ce ne vom prinde de aceste idei, ele 
ne vor însoți oriunde vom merge. Eu le folosesc și în întâl-
nirile mai obișnuite cu copiii, ca și acasă, în relație cu pro-
priii copii. Te voi ajuta să le aplici oriunde vei lucra cu ei.  

Voi presupune că nici tu nu ești un expert. Învățătorii 
pe care Isus i-a ales nu au început slujirea fiind bine echipați, 
nici având îndemânări speciale – așa că, dacă te simți ezitant 
sau nesigur că ai putea preda o lecție ca aceea pe care tocmai 
am descris-o, te afli într-un loc bun. Eu caut pur și simplu 
părinți, învățători de școală duminicală, lucrători cu tinerii, 
lideri de cluburi biblice, consilieri din tabere, lideri de cân-
tări – oricine lucrează cu copiii – să mi se alăture în acest 
manifest:  



INTRODUCERE  27 

Noi ne angajăm să propovăduim Vestea Bună                                  
și să li-L arătăm copiilor pe Isus. 

Voi sugera în această carte cum se face acest lucru. În 
tot acest proces îți voi prezenta propria mea poveste de viață, 
schimbând doar numele și alte câteva detalii, pentru prote-
jarea copiilor. Îți voi arăta cum am procedat eu, pentru că 
știu din experiență că observarea altor învățători – cu greșe-
lile și atuurile lor deopotrivă – este cea mai bună cale către 
îmbunătățire. Îți voi da și exemple ale felului în care am pre-
dat multe lecții din pasaje cunoscute ale Bibliei. Niciunul 
dintre exemplele mele nu este singura cale bună de a preda 
acele lecții, dar toate Îl celebrează pe Isus.  

În prima jumătate a cărții, voi explica de ce propovă-
duirea Veștii Bune este atât de importantă și îți voi oferi mo-
dalități prin care să începi. Sper că acest lucru va înnoi în-
cântarea ta de a vorbi despre Isus. Nimic nu este mai de aju-
tor pentru tine, învățătorul, pentru a dezvolta în tine un caz 
incurabil al „febrei după Isus”. 

În a doua jumătate, îți voi împărtăși ce am învățat eu 
despre cum să li-L arăt copiilor pe Isus. După treizeci de ani 
ciudați din propria slujire în propovăduire și după ce am pre-
luat sugestii de la alții, cred că am idei și metode care funcți-
onează. Te rog să preiei ce poți folosi, să adaugi și să potrivești 
aceste lucruri în propria slujire. Zidește pe ele. Îmbunătă-
țește-le. Nu te opri până ce învățătura ta este tot ceea ce Isus 
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a spus că poate fi.  

Ori de câte ori poporul lui Dumnezeu redescoperă 
Vestea Bună, ceea ce rezultă este trezirea – așa că aici ne ju-
căm cu focul. Manifestul nostru este subversiv. El este con-
trar diavolilor și moraliștilor. Rămânerea ancorați în el va 
cere o întreagă viață de a deveni mai adânc dependenți de 
lucrarea transformatoare a Duhului lui Dumnezeu. Ea este 
pentru aceia dintre noi care vor să ridice jocul la nivelul celor 
șaptezeci și doi.  

Vrei să vii alături de mine? Hai să începem.



 

 

 

 

 
Partea întâi.  

De ce să propovăduim             
Vestea Bună?  
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1 
ÎNVĂȚĂTORUL-NOTIȚĂ 

Pentru că Isus este tot ce ne trebuie 
 

Auzi, o predică fără Hristos! La fel de bine ai putea vorbi 
despre o bucată de pâine fără făină în ea. Cum poate așa 
ceva să hrănească sufletul? – Charles Spurgeon1  

 

Vreau să te conduc înapoi, la început: mulți ani am cre-
zut că eram un învățător bun. Apoi totul s-a schimbat.  

Darul meu era cel de predare a lecțiilor interesante la 
școala duminicală. Îmi cunoșteam bine Biblia și prezentam 
întâmplările din ea într-un fel creativ, așa încât copiii să fie 
nerăbdători să participe la lecțiile viitoare. Adolescenții dis-
cutau bucuroși pasaje ale Bibliei. Chiar și adulții aveau să 
se oprească ca să asculte lecțiile mele. Ele aveau și un scop. 
Eu obișnuiam să predau lecția în direcția unui moment de 
apogeu, când vorbeam despre a trăi pentru Dumnezeu. Și 

 
1 Charles H. Spurgeon, “Christ, the Glory of His People,” in Metropolitan 
Tabernacle Pulpit: Sermons Preached and Revised by C. H. Spurgeon During the 
year 1868 (Pasadena, TX: Pilgrim, 1970), 14:467. 
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conduceam discuțiile către aplicarea acelei lecții în viața de 
zi cu zi. Copiii plecau cu instrucțiuni pe care le puteau pune 
în practică de-a lungul săptămânii ce urma.  

Vorbeam foarte des despre cum Isus a murit pentru 
păcatele noastre. În cazul acelor lecții, ideea practică avea să 
fie legată de nevoia de a-L accepta ca Mântuitor. Chiar dacă 
nu ceream decizii luate pe moment, acest lucru era uneori 
deranjant. Exista presiunea temei, nevoia de a invita, dar și 
de a nu presa prea mult – și întotdeauna chiar tristețea stra-
nie a Crucii. Dar m-am rugat mult înaintea lecțiilor, m-am 
smerit și le-am predat.  

Mă simțeam bine cu „nișa mea de lucrare” și n-aș fi 
schimbat nimic. Dar apoi Dumnezeu m-a făcut să aud vor-
bindu-se despre Joe.  

Joe era un coleg învățător care părea foarte isteț, dar 
plafonat – deloc tipul de învățător care să fie în stare să 
anime un grup de copii. Cu toate acestea, Joe a început să 
predea lecții unui grup mare de copii, la fel cum făceam eu. 
Celor care l-au văzut predând le-au plăcut lecțiile lui. Îmi 
spuneau că și mie mi-ar fi plăcut acele lecții. Până ce mi s-a 
spus a treia oară cât de bun era Joe, deja mă simțeam ame-
nințat. Așa că am mușcat momeala.  

M-am hotărât să stau în sala de clasă la una din lecțiile 
lui Joe. M-am așezat pe un scaun în spatele sălii și mi-am tot 
zis în sinea mea că nu trebuie să fiu gelos, nici îngâmfat – că 
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trebuie să mă împotrivesc comparării lecțiilor lui cu ale mele 
– dar nu am putut rezista să nu fac asta. Speram că aveam să 
îl văd pe Joe predând, apoi să fiu în stare să mă reasigur că 
tot eu eram câinele de top din cercul meu de învățători.  

ÎNVĂȚÂND DE LA JOE 

Lecția lui Joe era despre Samuel, care era încă un copil 
când Dumnezeu l-a chemat să fie profet. Am recunoscut acea 
circumstanță ca pe o lecție ideală pentru orice povestitor. Ea 
are de-a face cu un copil, așa că este ușor pentru copii să se 
raporteze la pasaj, iar povestirea evoluează către un punct cul-
minant drăguț. În toiul nopții, Dumnezeu îl cheamă în repe-
tate rânduri pe Samuel, care se duce de fiecare dată la preotul 
Eli, crezând că el trebuie să fi fost cel care l-a chemat. În final, 
Eli își dă seama ce se petrecea, și îi spune lui Samuel să răs-
pundă și să asculte la ce avea Dumnezeu să îi spună.  

Povestirea cu Samuel ne oferă o oportunitate de a 
vorbi despre cum să fii un bun ascultător. Samuel a ascultat, 
iar Dumnezeu a făcut lucruri mari prin el. Cum ar putea 
elevii noștri să asculte acasă? La școală? Pe terenul de joacă? 
Ce ar face Dumnezeu dacă ei ar asculta mai bine? M-am ho-
tărât să observ lecția pe care Joe o preda. Mă întrebam ce 
teme va alege, pe care să insiste, și în ce fel avea să o facă.  

Deși Joe nu era un vorbitor dinamic, a trebuit să re-
cunosc că a creionat bine scena pentru momentul central din 
întâmplarea cu Samuel. El a explicat cum Dumnezeu nu mai 
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vorbise în perioada de dinaintea lui Samuel. Liderii din țară 
erau incapabili, iar preoții erau corupți. Ultimul profet im-
portant murise deja cu secole în urmă. Poporul avea nevoie 
ca Dumnezeu să aducă dreptatea, evreii fiind nerăbdători să 
Îl audă vorbind.  

Joe avea un motiv pentru care a creionat astfel scena. 
Spre surprinderea mea, lecția lui nu s-a concentrat pe efortul 
lui Samuel de a asculta, ci pe dorința lui Dumnezeu de a 
chema. Joe a menționat cum Dumnezeu a venit și S-a apro-
piat de patul lui Samuel în timp ce l-a chemat pe nume. Nu 
observasem asta niciodată. Iar Joe a discutat cu acei copii 
despre felul cum Dumnezeu l-a chemat cu o astfel de voce 
normală, că Samuel era sigur că Eli îl chemase.  

Joe era încântat de felul cum, după toată acea aștep-
tare, glasul dreptății lui Dumnezeu a venit blând, personal 
și uman la un copil. „Ce vă spune acest lucru despre Dum-
nezeu?”, a întrebat Joe. Pentru a arăta cum Dumnezeu vor-
bește personal și în chip omenesc, el le-a citit din Evrei 1:1-
2: „După ce le-a vorbit în vechime părinților noștri prin pro-
roci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la 
sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul”. 

Prin Fiul Său? Joe îndrepta lecția către Isus. Am fost 
impresionat. Era o mutare îndrăzneață, pe care eu n-aș fi 
îndrăznit să o încerc. Niciodată nu m-am simțit confortabil 
să îndrept discuția înspre Isus, acolo unde El nu era deja 
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prezent în povestire. Dar Joe a mers înainte. El a spus că și 
Isus a venit și a vorbit. Isus ne-a învățat în modalități în care 
niciun alt profet n-ar fi putut să o facă. El ne-a arătat fața lui 
Dumnezeu umblând printre noi, râzând cu noi, mustrându-
i pe cei asupritori și scoțând demoni, uitându-se în ochii 
noștri triști cu lacrimi în ochii proprii.  

Și, cel mai important, Isus a vorbit murind pe cruce. 
Aducând la noi deopotrivă dreptatea și dragostea în acest fel, 
El ne-a spus cel mai frumos cuvânt pe care l-ar putea spune 
cineva. Cu secole în urmă, Dumnezeu părăsise Cerul ca să 
vină aproape de Samuel. În Isus, Dumnezeu a lăsat toată 
acea glorie ca să trăiască alături de tine și de mine, și ca să 
moară în locul tău și al meu.  

Acum, a zis Joe, Isus a înviat. El trimite Duhul Său ca 
să le vorbească inimilor noastre, în cuvinte suficient de suave 
ca să ne înmoaie, pline de puterea de care avem nevoie ca să 
ascultăm de El. Dumnezeu a vorbit și continuă să vorbească 
– ca niciodată până atunci.  

GUSTÂND DIN ISUS 

Probabil că fac aici ca lecția lui Joe să pară mai șlefuită 
decât a fost în realitate. Ca să fiu franc, el s-a poticnit de 
multe ori în timp ce spunea toate acestea. Felul în care a 
predat era sec. Unii dintre copii au ajuns un pic zvăpăiați. 
Totuși, am simțit că focalizarea lui pe Isus era modalitatea 
corectă de a preda lecțiile din Biblie, așa că eram nerăbdător 
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să văd momentul de apogeu – partea cu acceptarea lui Isus 
ca Mântuitor. Dar Joe n-a mers deloc într-acolo. El a spus o 
rugăciune – o rugăciune adevărată în care a cerut ca ceea ce 
învățasem despre Isus să ne atingă inimile – și asta a fost tot.  

Unde era aplicația? Oare n-ar fi trebuit cel puțin să le 
spună copiilor cum să asculte ca Samuel? Nu. Gradual, am 
văzut că scopul principal al lui Joe era doar să ne facă să Îl 
vedem pe Isus un pic mai măreț și mai bun decât Îl văzusem 
până atunci.  

Joe a purtat apoi o discuție ca să-i ajute pe copii să facă 
legătura între ce au învățat și viața de pe terenul de joacă. El 
le-a sugerat că, atunci când sunt ținta cuvintelor lipsite de 
blândețe, și-ar putea aminti cum Dumnezeu i-a vorbit lui 
Samuel și cât de bogat le-a vorbit Isus. Acest lucru avea să îi 
ajute să răspundă într-o manieră evlavioasă la cuvinte răută-
cioase. Dar el a arătat aici că totul este o chestiune care ține 
mai mult de inimă decât să fie o regulă de respectat. 

Era un lucru bun că Joe a făcut acea legătură. Și a 
funcționat, pentru că, înainte ca Joe să ajungă la acel punct, 
lecția lui deja începuse să atingă inimile copiilor – și pe a 
mea. A funcționat, deoarece Crucea lui Isus – nu principiile 
de trăire frumoasă – constituie motorul vieții creștine. Doar 
printr-o simplă gustare a lui Isus, am fost dornic să ascult de 
Dumnezeu într-un fel care n-ar fi existat dacă Joe nu mi-ar 
fi spus să ascult. Aplicația era bucuria în Isus!  
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NIMIC ALTCEVA DECÂT PE ISUS 

Joe înțelesese mesajul lui Pavel din 1 Corinteni 2:1-5, 
și m-a ajutat și pe mine să îl înțeleg:  

Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am 
venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau 
înțelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să știu 
între voi altceva decât pe Isus Hristos și pe El răstignit. 
Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost 
slab, fricos și plin de cutremur. Și învățătura și propo-
văduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale 
înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de pu-
tere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe 
înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu.  

Afirmația lui Pavel că el a fost hotărât să nu propovă-
duiască nimic altceva decât pe Isus și Crucea este una care te 
lasă cu gura căscată. Nimic altceva? Oare este serios când 
spune asta? Dacă da, atunci implicațiile pentru învățătura pe 
care noi o dăm sunt profunde. Gândește-te la următoarele 
trei lucruri pe care ni le spune acest pasaj.  

În primul rând, conținutul mesajului contează; el trebuie 
să aibă de-a face cu Isus. Corintul era un punct de popas pen-
tru cei ce călătoreau ca să își promoveze înțelepciunea despre 
succesul personal și ideile religioase. Pavel nu voia să fie prin-
tre aceștia. Mesajul lui despre Crucea lui Hristos era atât de 
superior, încât l-a propovăduit simplu - slab, spune el, plin 
de cutremur. El a lăsat ca, în sine, Crucea să vorbească. 
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Nu ar trebui să înțelegem din asta că prezentările mai 
animate ar fi ceva rău. Joe ar fi putut beneficia de pe urma 
unui stil mai angajant de predare. Dar el a înțeles corect 
esența. Joe avea aceeași focalizare unică pe care Pavel o avea. 
Ceea ce conta era Hristos și El răstignit. Joe a fost hotărât ca 
timpul petrecut alături de copii să fie concentrat pe Isus, as-
tfel că a lăsat deoparte alte considerații. El înțelesese că acei 
copii aveau învățători la școală sau desene animate care să le 
spună cum să fie ascultători buni. Ei aveau nevoie ca el să le 
arate ceva mai bun – felul cum Hristos vorbește atât de ui-
mitor, încât ascultarea să nu mai fie niciodată la fel.  

În al doilea rând, crucea lui Hristos se aplică întregii vi-
eți creștine. Ea nu este doar ceva ce trebuie să crezi ca să devii 
creștin. Ea este și cadrul trăirii ca un creștin. Pavel a rămas 
un an și jumătate în Corint, petrecând acel timp propovă-
duind – doar Crucea. Poate că, după o vreme, credincioșii 
din Corint i-au spus lui Pavel că erau gata pentru lucruri 
noi. Ei știau toate aceste lucruri despre Cruce. Așa că el pu-
tea trece mai departe. Dar frumusețea Crucii lui Isus este 
atât de vastă, că am putea petrece o viață întreagă doar ca să 
surprindem o mică parte din ea.  

În fapt, Pavel a tratat o varietate de subiecte în biserica 
din Corint. Numai în prima lui epistolă către corinteni, el 
dă învățătură despre certuri, păcate sexuale, căsătorie – și 
chiar stiluri de frizură. Înseamnă asta că el exagerează când 
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spune că Hristos este singurul său mesaj? Nu, ci sensul este 
că cea mai puternică modalitate de a gestiona orice păcat din 
viața bisericii constă din a aplica o înțelegere mai profundă 
a Crucii lui Hristos.  

Dacă lecția lui Joe ar fi inclus chemarea lui Dumnezeu 
la credința inițială în Isus, ar fi fost ceva corect. Dar vorbind 
despre Crucea lui Isus fără acea invitație, Joe a făcut ceva cu 
putere. El a tratat Crucea ca pe un combustibil continuu, 
chiar pentru copiii care erau deja creștini.  

În al treilea rând, credința în acest mesaj vine de la 
Dumnezeu. Avem toate motivele să propovăduim mesajul 
lui Dumnezeu în felul lui Dumnezeu – pentru că Dumne-
zeu este Cel care aduce pocăința adevărată și creșterea spiri-
tuală.  

Aici se găsește motivul real pentru care eu nu făceam 
din Cruce tema lecțiilor pe care le predam: mi se părea ceva 
ciudat. Nu voiam să încerc prea mult să fiu spiritual când ar 
fi trebuit, ei bine, să fiu mai normal. Eu credeam că știu ce 
dă mai bine rezultate în inimile copiilor pe care îi învățam, 
și ce anume mă făcea pe mine să arăt înțelept. Deși pretindeam 
că mă bazam pe Dumnezeu, mă temeam să îmi încredințez 
învățătura în ideile Lui și în instrumentele Duhului Sfânt.  

Mesajul morții și învierii lui Isus este instrumentul 
Duhului spre schimbarea inimilor. Nu cicăleala. În loc să îi 
constrângă pe copii să se poarte mai frumos pentru o vreme, 
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Joe a vorbit despre Isus și a avut încredere că Dumnezeu avea 
să folosească acel mesaj pentru a-i face pe copii să devină mai 
buni.  

EUANGÉLION  

În vremurile biblice, termenul din limba greacă tradus 
prin „Vestea Bună” sau „Evanghelie” (euangélion) nu era un 
cuvânt din sfera religioasă. El era folosit cu sensul de veste 
bună adusă de un sol – probabil vestea despre o bătălie câș-
tigată sau despre un rege încoronat – ceva ce toți oamenii 
trebuiau să audă și față de care trebuiau să răspundă. Isus și 
scriitorii Noului Testament au preluat acest cuvânt și l-au 
folosit pentru a exprima esența creștinismului.  

În Luca, euangélion constituie abordarea pe care Dum-
nezeu o are față de sosirea lui Isus. Anunțul făcut de înger față 
de păstori este acesta: „vă aduc o veste bună (euangélion), care 
va fi o mare bucurie” (Luca 2:10). Luca va continua să folo-
sească acest cuvânt de peste 20 de ori în cărțile lui, Evanghe-
lia după Luca și Faptele Apostolilor.  

În Marcu, euangélion este primul lucru proclamat: 
„Isus a venit în Galileea, și propovăduia Evanghelia lui 
Dumnezeu. El zicea: ‚S-a împlinit vremea, și Împărăția lui 
Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă, și credeți în Evanghe-
lie’” (Marcu 1:14-15). Acesta poate fi cel mai concis rezumat 
al învățăturii lui Isus din Biblie, și totul are de-a face cu 
euangélion.  
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În epistolele sale, Pavel folosește de peste 70 de ori di-
ferite forme ale termenului euangélion. „Vestea Bună” este 
expresia centrală care îi dă putere bisericii.  

ÎN CE FEL SUNT DIFERIȚI CREȘTINII 

Ce ar trebui să facem cu acest lucru? Ei bine, sigur că 
nu trebuie să tratăm Vestea Bună ca și cum ar fi o religie 
obișnuită. Religia obișnuită înseamnă să faci ce îți cer zeul 
sau zeii tăi; să urmezi credințele și metodele tale ca să atingi 
un țel sau să obții aprobarea lor. Și este valabil indiferent 
dacă aduci jertfe păgâne într-un templu antic sau cauți ilu-
minarea prin meditație. Faci ceva ca să câștigi ceva.  

Hai să fim onești: creștinismul este deseori prezentat 
în felul acesta. Trăiește o viață bună, și totul îți va merge 
bine. Găsește-ți resursele spirituale corecte, și vei fi binecu-
vântat. Cheamă-L pe Isus în inima ta, și vei fi mântuit. Iată 
de ce mulți oameni spun că toate religiile sunt la fel. Într-un 
sens, ei au dreptate.  

Dar Isus nu a adus o religie obișnuită. El a adus Vestea 
Bună. 

Eu am lucrat cândva în biroul de știri al unui post de 
televiziune. Cele mai bune știri erau întotdeauna cele care 
aveau un efect imediat asupra vieților telespectatorilor. De 
exemplu, dacă trecem printr-un vifor, acest lucru va con-
duce aproape întotdeauna la o știre de senzație. Principiul 
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este următorul: „Iată ce s-a întâmplat, și îți va schimba vi-
ața”. Știrile nu sunt despre ce faci tu – ci despre ce a făcut 
altcineva, lucru care te afectează.  

Vestea Bună are sensul că te raportezi la Dumnezeu 
pe baza a ceea ce Isus a făcut pentru tine, nu pe baza a ceea 
ce tu ai făcut ca să te dovedești meritoriu. Dacă ești credin-
cios, Vestea Bună spune că Dumnezeu deja te acceptă pe 
deplin – El te-a adoptat ca un copil al Lui – pentru că ești 
unit cu Isus, care a murit pentru tine pe cruce.  

Da, a crede această Veste Bună înseamnă o viață 
schimbată. Neîndoielnic. Te vei apuca strâns de Isus, cu o 
mână înfometată, de fier. Vei alerga cu toată puterea la El. 
Dar vei face acest lucru pentru că îți găsești odihna în El. 
Tot efortul tău de a asculta va fi un răspuns la ceea ce El a 
făcut deja, niciodată ceva făcut pentru a-I câștiga favoarea. 
Nu este nevoie de o astfel de stratagemă. Nu există presiune. 
Nu există fronturi false de luptă.  

Lecția tipică pentru copii nu este de felul acesta. Nu, 
ci ea tinde să fie cum erau lecțiile mele mulți ani la rând – 
ceva mai mult decât o lecție despre căi prin care ar trebui să 
trăiești pentru Dumnezeu. Astfel de lecții creează presiune și 
cheamă la pretenții.  

Noi am dat sfaturi bune în loc să propovăduim Vestea 
Bună. Evident, copiii se vor simți în final copleșiți de sfatu-
rile noastre, oricât de bune ar putea fi ele. Mulți vor părăsi 
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biserica. Alții vor trăi vieți decente în biserică, vieți lipsite de 
orice flacără pentru Hristos. Ne vom întreba de ce ei au res-
pins Vestea Bună, pentru că noi am presupus că ei erau adânc 
înrădăcinați în ea. În fapt, ei n-au fost niciodată. Deși noi le-
am spus povestiri despre Isus și harul Lui fără plată, am udat 
acest lucru cu efort de sine – și asta este ceea ce ei au auzit.  

Dragi colegi învățători, provocarea noastră este să pro-
povăduim Vestea Bună a lui Isus atât de clar și de consec-
vent, încât niciun copil să nu Îl pună pe Isus laolaltă cu li-
derii religioși obișnuiți. Chemarea noastră este să fim niște 
fanatici ai Veștii Bune. Subliniez acest lucru pentru că, dacă 
nu fac asta, cineva m-ar putea auzi vorbind despre Isus și să 
înțeleagă greșit ideea, gândind că, „da, ar trebui să îi învățăm 
pe copii să fie ca Isus și să Îi urmeze exemplul”. Ori asta ar 
fi o religie tipică.  

Ce tiran ar fi Isus dacă El a trăit o viață perfectă pentru 
ca, mai apoi, mesajul Lui central să fie să ne ceară să fim ca 
El! Ce scenă a eșecului! Ce descurajare și îngrijorare ar ca-
racteriza viețile noastre! Ce farse ar fi ele! Trebuie să înțele-
gem că nădejdea noastră centrală stă în lucrarea mântuitoare 
completă înfăptuită de Isus, nu doar în sfaturile Lui, și că 
acești copii vor fi împotmoliți în modalitatea plină de presi-
une de a încerca să trăiască astfel, dacă nu îi bombardăm cu 
această Veste Bună. 

Mai am un lucru de spus despre Vestea Bună: când 
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vine vorba de propovăduirea ei, noi toți suntem stângaci. 
Noi toți ne începem viața înclinați către încercarea de a ne 
câștiga accesul la Dumnezeu. Noi toți trebuie să învățăm să 
o propovăduim împotriva primelor noastre instincte. 

ÎNTREBĂRI PE CARE LE-AI PUTEA PUNE  

De ce să nu urmăresc ideile lecției din manualul învăță-
torului sau să le citesc un devoțional pentru copii? Oare cei care 
publică aceste materiale nu știu mai bine ce au nevoie copiii să 
audă? 

Unele lecții publicate sunt mai bune. Dacă cercetezi, 
poți găsi multe materiale bune. Dar puțini învățători le ur-
măresc în toate detaliile. Majoritatea dintre noi le folosim ca 
puncte de plecare, după care alegem ce ni se pare că dă roade 
în contextul nostru. Noi schimbăm anumite lucruri și adă-
ugăm propriile idei și activități care ni se par corecte. Vor-
bim cu copiii despre lucruri care contează pentru noi și des-
pre care știm că și pentru ei contează. Învățătura bună este 
personală. Dacă folosești materiale publicate, fă așa încât 
Vestea Bună să fie călăuza prin intermediul căreia să îți ajus-
tezi lecțiile.  

Dar dacă adaug ceva despre Isus, dar înțeleg greșit acel 
lucru?  

Un învățător sârguincios, care pune idei suplimentare 
într-o lecție – și împărtășește ce a învățat despre Isus – îl va 
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întrece de fiecare dată pe unul timid. Da, dacă încerci sufi-
cient de des să te concentrezi pe Isus, ai putea în final să 
propovăduiești ceva pe jumătate copt. Ar trebui să ne stră-
duim din răsputeri să evităm acest lucru, iar a doua parte a 
acestei cărți va veni în ajutor. Dar acest lucru se poate pe-
trece. Este în regulă. Eroarea mai mare este să dai lecții din 
Biblie și să ratezi complet să îți îndrepți atenția către Isus.  

Oare n-ar fi mai bine să spunem că ar trebui să ne con-
centrăm pe Dumnezeu? Nu lași deoparte părți mari de învăță-
tură despre Dumnezeu atunci când te focalizezi doar pe Isus? 

Ucenicii au spus același lucru – chiar în fața lui Isus! 
„‚Doamne, arată-ne pe Tatăl, și ne este de ajuns’. Isus i-a zis: 
‚De atâta vreme sunt cu voi, și nu M-ai cunoscut, Filipe? 
Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: 
,Arată-ne pe Tatăl?’ Nu crezi că Eu sunt în Tatăl, și Tatăl 
este în Mine?’’” (Ioan 14:8-10). Deși noi privim la întreaga 
Biblie pentru a surprinde o imagine completă a lui Dumne-
zeu, cea mai completă imagine o găsim în Isus însuși. Biblia 
ne spune că „lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu [se 
vede] pe fața lui Isus Hristos” (2 Cor. 4:6). O focalizare pe 
Isus este concentrată pe Dumnezeu. În plus, a-L iubi pe Isus 
este cea mai evlavioasă activitate imaginabilă. Tatăl L-a iubit 
perfect pe Fiul, din veșnicie. A-L iubi pe Isus nu înseamnă a-L 
ignora pe Tatăl – ci a-L imita. Teologul John Owen a exprimat 
astfel acest lucru: „Nimic nu ne face mai asemănători chipului 
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lui Dumnezeu ca dragostea noastră pentru Isus Hristos, căci El 
este obiectul principal al iubirii Sale; în El se odihnește sufletul 
Lui, și în El Își găsește întotdeauna toată plăcerea”.2 

Am citit bine? Ai spus cumva că „Cheamă-L pe Isus în 
inima ta, și vei fi mântuit” nu este Vestea Bună? 

Copiii trebuie să răspundă la vestea lui Isus prin cre-
dință, iar chemarea de a face acest lucru este parte din Vestea 
Bună. Dar Vestea Bună este de asemenea mai mult decât 
„cheamă-L pe Isus”. Și noi transformăm ușor credința în mici 
cerințe – cum ar fi ca oamenii să spună o anumită rugăciune 
– care ajung în final să fie doar lucruri exterioare pe care noi 
trebuie să le facem. În ziua Cincizecimii, Petru a predicat Ves-
tea Bună a ceea ce Isus făcuse (aș adăuga, folosind Vechiul 
Testament, la fel cum a făcut Joe). El a cerut un răspuns com-
portamental imediat, dar s-a asigurat mai întâi că Vestea Bună 
a condus la un răspuns al inimii: „După ce au auzit aceste 
cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă, și au zis lui Petru și 
celorlalți apostoli: ‚Fraților, ce să facem?’” (F.A. 2:37). Doar 
după aceasta le-a spus Petru celor care îl ascultau să se pocă-
iască și să fie botezați, ca o parte necesară a ceea ce Dumnezeu 
lucrase deja în ei. În capitolul 3 voi spune mai multe lucruri 
despre felul în care Vestea Bună lucrează în cei necredincioși. 

 
2 John Owen, “Christologia, or A Declaration of the Glorious Mystery of the 
Person of Christ,” in The Works of John Qwen (London: Richard Baynes, 1826), 
12:184. 
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Mi se pare că Samuel este un exemplu bun de copil as-
cultător. De ce să nu vorbesc despre asta? 

Ai putea. Nu este nimic greșit în asta. Biblia ne oferă 
exemple utile. Cu toate acestea, mult prea adesea, copiii 
ajung să se aleagă doar cu atât de pe urma unei lecții, în loc 
să primească ce au nevoie cel mai mult. Dacă ei îl văd pe 
Samuel ca pe un copil ascultător fără să Îl vadă pe Dumne-
zeu, Cel măreț, care i-a vorbit, este posibil să o sfârșească 
raportându-se la Dumnezeu doar într-o manieră nerăbdă-
toare, focalizată pe „ce-trebuie-să-fac”. Timpul de discuții al 
lui Joe cu copiii pe tema felului în care lecția se aplică vieții 
pe terenul de joacă a fost unul important. El a arătat cum fap-
tul că Dumnezeu i-a vorbit lui Samuel în urmă cu trei mii de 
ani contează pentru ucenicii de azi ai lui Isus, și i-a încurajat 
pe copii să creadă și să acționeze în baza credinței. Este bine 
să îi provocăm pe copii să asculte de Dumnezeu. Doar trebuie 
să ne asigurăm că ei răspund prin ascultarea credinței în dra-
gostea lui Isus, nu din simplul moralism. 

De asemenea, nu va fi nevoie să subliniezi deloc că 
Dumnezeu vorbește. Există și alte teme în narațiunea despre 
Samuel, precum determinarea lui Dumnezeu de a pune ca-
păt nedreptății și faptul că El avea să aducă un rege bun (tema 
mai generală a întregii cărți 1 Samuel), iar acestea ar putea fi, la 
rândul lor, lecții deosebite care să ne conducă la Isus. În capi-
tolul 6 voi explica felul în care poți crea astfel de lecții. 
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Felul în care Joe a propovăduit povestirea despre Samuel 
mi se pare ceva prea greu. N-aș putea veni niciodată cu toate 
acele lucruri. 

Nici nu trebuie. Joe era, de fapt, un învățător foarte 
experimentat, cu multă experiență practică. Este în regulă să 
începi de la lucruri mici. Începe menționând doar una sau 
două căi prin care Vestea Bună a lui Isus aplică fiecare lecție 
pe care o predai. În timp, zidește pe aceasta. Adu-ți aminte 
că nici măcar Pavel nu a crezut că propovăduia Vestea Bună 
extraordinar de bine. Puterea se găsește în mesaj. Dacă știi 
Vestea Bună a lui Isus și îndrăznești să o spui, ești foarte bine 
înzestrat ca să înaintezi Împărăția lui Dumnezeu – indiferent 
cât de bine ai vorbi. 

ARATĂ-LE IMEDIAT PE ISUS 

Este bine să treci imediat la acțiune, în timp ce te gân-
dești la aceste lucruri. Cum poți aplica aceste idei chiar 
acum? Ai putea alege una sau mai multe dintre sugestiile din 
lista de mai jos: 

Pentru învățători: Alege un moment specific pentru a 
vorbi despre Crucea lui Isus în următoarea ta lecție, sesiune 
de discuții, timp de închinare sau orice conduci. Dincolo de 
faptul că îi va ajuta pe elevii tăi să Îl vadă pe Isus, aceasta va 
face două lucruri: (1) te vei obișnui să cauți modalități de a 
face legătura dintre Cruce și fiecare parte a vieții creștine, și 
(2) te vei simți confortabil să vorbești despre Cruce, ceea ce 
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ți se pare ciudat până ce te obișnuiești. Fii deliberat în a face 
acest lucru în fiecare lecție – în fiecare! – până ce îl vei face 
atât de mult, încât a vorbi despre cum Isus a murit pentru 
noi ți se va părea ceva ușor și natural. 

Găsește un alt învățător dedicat în a le arăta copiilor 
pe Isus în fiecare lecție. Aranjează să asiști la o lecție predată 
de el/ea. După aceea, observă lucrurile pe care acel învățător 
le-a făcut pentru a propovădui Vestea Bună – lucruri de la 
care să înveți. Adu-ți aminte că scopul nu este să nu critici 
ce face greșit acel învățător, ci să înveți din ce face bine, și să 
îi spui ce ai apreciat la el/ea! 

Pentru părinți: Dacă vă simțiți neconfortabil să vorbiți 
cu copiii voștri despre moartea lui Isus pentru noi, începeți 
să schimbați chiar acum acest lucru, construindu-vă un obi-
cei de a menționa Crucea față de ei. Introduceți tema Crucii 
în devoțiunile voastre de familie, în discuțiile din mașină sau 
în orice alt lucru considerați de cuviință. Dacă nu puteți sta-
bili un timp anume pentru a discuta despre Cruce, pur și 
simplu adăugați-o la rugăciunile voastre regulate de la masă 
și dinainte de culcare. Puteți să vă rugați ceva de genul 
acesta: „Tată, Îți mulțumim că L-ai dat pe Fiul Tău Isus la 
moarte pentru păcatele noastre”. Puteți să adaptați cuvin-
tele, dar spuneți zilnic acest adevăr în rugăciune și implicați-
vă în alte discuții despre Isus, până ce a vorbi despre Cruce 
va deveni un lucru natural și nu va mai părea o ciudățenie 
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în familia voastră. 

Pentru bunici: Dacă nu îi vedeți cu regularitate pe ne-
poții voștri, scrieți-le câte o scrisoare. Asemenea Epistolei lui 
Pavel către Corinteni, asigurați-vă că spuneți mereu ceva 
despre Isus. Copiilor le place să primească scrisori, și cu si-
guranță că vor fi încântați să primească o scrisoare de la voi! 

Pentru oricine: Gândește-te să folosești povestirea despre 
băiețelul Samuel (1 Samuel 3) în călăuzirea devoțiunilor tale 
personale vreme de câteva zile. Fă acest lucru în trei pași: 

1. Observă felurile în care Dumnezeu acționează în 
povestire. Există mai multe lucruri decât cele menționate de 
mine în acest capitol, așa că se poate să vrei să le notezi pe o 
bucată de hârtie. 

2. Meditează la modalitățile în care Isus acționează la 
fel în Noul Testament, ca și în zilele noastre, și mulțumește-
I pentru ce Mântuitor minunat este. 

3. Împărtășește. Data viitoare când vei fi alături de co-
piii tăi sau vei avea câteva minute în plus după lecție, măr-
turisește despre timpul pe care l-ai petrecut studiind despre 
Samuel și ce anume ai învățat. Fă așa încât copiii tăi să îți 
observe dorința de a-L vedea pe Isus.
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2 
CARNETUL DE NOTE                               
AL LUI DUMNEZEU  

Pentru că Vestea Bună este total                           
diferită de orice altceva 

 

Aceasta este marea taină a Evangheliei în sângele lui 
Hristos, ca aceia care păcătuiesc zilnic să aibă pace cu 
Dumnezeu în toate zilele vieților lor. – John Owen1 

 

Era duminica de după Crăciun, iar grupul căruia îi 
predam era unul obișnuit pentru acea săptămână. Mulți co-
pii erau plecați. Unii dintre cei rămași aveau rude în vizită și 
și-au adus verișorii la școala duminicală. Printre acești vizi-
tatori era o fetiță de gimnaziu, pe nume Nicole. Ea părea că 
se simte confortabil în biserică. A venit în cercul nostru de 
rugăciune și am observat că știa unele dintre cântecele de 
închinare. În săptămânile de până la Crăciun, studiasem cu 
acel grup despre nașterea lui Isus, din Evanghelia după Luca, 

 
1 Owen, “A Practical Exposition on the CXXXth Psalm”, in The Works of John 
Owen, 14:22. 
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astfel că, atunci când am recapitulat acele lecții, Nicole s-a 
arătat gata să ne spună ce știa ea despre acele lucruri. Mi-am 
imaginat că era posibil ca ea să aibă o înțelegere acceptabilă 
a Veștii Bune – la urma urmei, era un copil crescut în bise-
rică. 

SINGURUL CARE A ASCULTAT 

În lecția noastră de după Crăciun, am continuat să 
studiem din Luca, îndreptându-ne atenția către momentul 
vizitei lui Isus la Ierusalim, pe când avea vârsta de 12 ani. 
Până la acel moment învățasem să propovăduiesc Vestea 
Bună în fiecare săptămână, așa că am început reamintindu-
le copiilor de felul în care personajele din istoria nașterii lui 
Isus L-au numit pe Prunc Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu 
și Împăratul veșnic care avea să aducă iertarea.  

Apoi am pus următoarele întrebări: „Dar știți voi ce a 
spus Isus însuși? Știe cineva care este primul lucru pe care 
Biblia îl menționează că l-a spus Isus ca motiv pentru care 
El a venit?” 

Desigur, răspunsul se află în întâmplarea vizitei lui 
Isus la Ierusalim, alături de părinții Lui. Pe când ei se întor-
ceau acasă, au descoperit că El lipsea. Ei L-au căutat vreme 
de trei zile, după care, în final, L-au găsit în Templu, mo-
ment când primim primele Lui cuvinte lăsate în Biblie: 
„Oare nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui Meu?” (Luca 
2:49). Aceste cuvinte sunt pline de sens. Isus nu se referea la 



CAPITOLUL 2  53 

Templu. A fi în casa Tatălui Său are sensul de a fi în lucrarea 
Tatălui Său. Are sensul de ascultare. Are sensul de a face – și 
a finaliza – lucrarea pe care Tatăl Îl trimisese să o facă. 

Isus a plecat apoi acasă cu părinții Lui „și le era supus” 
(Luca 2:51). În ce privește ascultarea de Dumnezeu, costul 
acesteia devine clar pe măsură ce înaintăm în Evanghelia 
după Luca. În ultima Sa vizită la Ierusalim, Îl vedem din nou 
pe Isus că nu pleacă de acolo. În loc să fugă dinaintea peri-
colului, El a mers câțiva pași dincolo de zidurile cetății, ajun-
gând într-un loc unde știa că soldații aveau să vină și să Îl 
prindă – grădina Ghetsimani. Acolo, El S-a rugat Tatălui 
Său: „facă-se nu voia Mea, ci a Ta” (Luca 22:42). 

Am inclus toate aceste lucruri în lecția mea ca să le arăt 
copiilor imaginea de ansamblu. Luca nu a scris despre Isus 
la vârsta de 12 ani ca să le dea copiilor mei un exemplu la 
care să se raporteze și pe care să îl urmeze. Mai degrabă el 
zugrăvește un portret al unui Mântuitor care Se supune atât 
de complet lui Dumnezeu – atât Legii lui Dumnezeu cât și 
planului lui Dumnezeu de răscumpărare prin Cruce – așa 
încât noi să Îl vedem uimiți. Ideea centrală nu este că și noi 
ar trebui să ascultăm, ci că Isus a ascultat. 

Eu credeam că aceea era o lecție iscusit făcută, numai 
că Nicole se uita înmărmurită. Am explicat felul cum noi 
eșuăm adesea să ascultăm de părinții noștri și de Dumnezeu, 
dar că noi, creștinii, data viitoare putem fi totuși încrezători, 
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fericiți și dornici de ascultare. Am explicat că acest lucru se 
datorează faptului că Îi aparținem lui Isus, care a ascultat și 
a murit în locul nostru, pentru a face ca viețile noastre să fie 
plăcute înaintea lui Dumnezeu. Credeam că aceste gânduri 
vor fi de ajutor. 

Am greșit. Pentru Nicole, ideea că ascultarea lui Isus ar 
putea avea vreo valoare asupra a ceea ce Dumnezeu crede des-
pre ea nu avea niciun sens. „Este o nebunie”, a spus ea în final. 

Am stat acolo în tăcere pentru câteva clipe, nefiind si-
gur ce să spun. Apoi mi-am amintit că în cutia mea cu ma-
teriale de predare aveam un obiect care ar fi putut ajuta. Le-
am cerut copiilor să aibă puțină răbdare până ce îl găsesc. 
Evident, acolo exista carnetul de note al lui Dumnezeu. 

MAI ÎNTÂI, UN AVERTISMENT 

Mă voi întoarce la întâmplarea cu Nicole un pic mai 
târziu în acest capitol, dar mai înainte de toate, vreau să ex-
plic complet ce vreau să spun prin „Vestea Bună”. 

Dă-mi voie să încep cu un avertisment: Vestea Bună 
este ofensatoare pentru toți oamenii. Cândva te va ofensa și 
pe tine. La mijloc poate fi grozăvia Crucii. Poate fi libertatea 
absolută a mântuirii sau felul cum ea include predarea auto-
nomiei vieții tale. Sau poate fi cu totul altceva. Dar dacă ești 
onest, va fi un moment când vei spune: „Stai un pic, mie nu-
mi place asta”. 
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Pavel a arătat clar acest lucru: „Iudeii, într-adevăr, cer 
minuni, și Grecii caută înțelepciune; dar noi Îl propovăduim 
pe Hristos cel răstignit, care pentru Iudei este o pricină de 
poticnire, și pentru Neamuri o nebunie; dar pentru cei che-
mați, fie Iudei, fie Greci, este puterea și înțelepciunea lui 
Dumnezeu” (1 Cor. 1:22-24). 

Evreii și grecii din primul secol nu mai există demult, 
dar înțelegem felul lor de a gândi. Grecii erau înțelepții lu-
mii; ei se considerau mai deștepți decât oamenii din religiile 
regiunilor înapoiate, unde jertfele de sânge erau regula. Cru-
cea deranja sensibilitățile lor iluminate. Ideea că Dumnezeu 
Și-a trimis Fiul să moară era considerată o nebunie, ceva pri-
mitiv și fără sens. Cum te-ar putea ajuta așa ceva să mergi 
înainte în această lume? 

Pe de altă parte, evreii nu erau deranjați de jertfe, dar 
nu ar fi renunțat nici în ruptul capului la pretențiile lor de 
auto-neprihănire și la încrederea lor în respectarea ritualuri-
lor religioase. „Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin 
credință, ci prin fapte” (Rom. 9:32). Evreii insistau pe ne-
voia de a face ceva ca să-L impresioneze pe Dumnezeu. 

Majoritatea celor pe care îi cunosc că frecventează bise-
ricile doar vorbesc despre Cruce, dar adânc, în viețile lor, ei 
sunt fie greci, fie evrei. Pentru „greci”, Crucea este deranjantă. 
Ea vorbește despre păcat și despre mânia lui Dumnezeu, ca 
și despre felul cum trebuie să ascultăm de un Dumnezeu care 
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stabilește toate regulile. N-ar fi mai sănătos să evităm o astfel 
de vorbire negativistă? Pentru „evrei”, Crucea este pericu-
loasă. Ea vorbește despre ideea înfricoșătoare că, uneori, ru-
găciunile noastre drăguțe și faptele noastre religioase nu fac 
decât să ne țină la distanță de Dumnezeu. Ideea că, la Cruce, 
Dumnezeu șterge complet o viață întreagă de păcat – fără 
cea mai mică contribuție venind din toate obiceiurile noas-
tre religioase – ne face să ne simțim jenați. La urma urmei, 
dacă totul s-a făcut la Cruce, cum am mai putea să ne com-
parăm cu alții și totuși să mergem pe calea îngustă? 

Pentru ambele categorii de oameni, ar fi mai bine ca 
această Cruce să fie păstrată ca un lucru marginal. Ea este 
deranjantă. Scandaloasă. 

În lumina tuturor acestor lucruri, am putea încerca să 
diluăm Crucea. Așa, n-am mai jigni pe nimeni. Ani la rând 
am mers în vârful degetelor în jurul Crucii tocmai din acest 
motiv. Dar o astfel de atitudine jignește tocmai Vestea Bună. 
Eu am început să văd că Dumnezeu a gândit Crucea așa în-
cât ea să șocheze pe absolut orice om. 

Așadar, ai fost avertizat. Un test prin care poți vedea 
dacă propovăduiești Vestea Bună cu adevărat este să vezi 
dacă te-ar confruntat personal cu insulta adusă de ea. Un 
altul este că, mai devreme sau mai târziu – poate chiar un 
„stâlp al bisericii” – va auzi ce predai tu în lecțiile tale, și se 
va plânge de asta. 
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CE ESTE VESTEA BUNĂ? 

Vestea Bună cuprinde atât de multe lucruri în ea, dar 
primele versete din 1 Corinteni 15 ne oferă un rezumat util: 

Vă fac cunoscut, fraților Evanghelia, pe care v-am propo-
văduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas, și prin care 
sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propo-
văduit-o; altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de 
toate, așa cum am primit și eu: că Hristos a murit pentru 
păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat și a în-
viat a treia zi, după Scripturi (1 Cor. 15:1-4). 

Hai să creionăm discuția noastră în jurul esenței a ceea 
ce Pavel spune că este de o primă importanță – expresia sim-
plă, „Hristos a murit pentru păcatele noastre”. Vom sonda 
în miezul Veștii Bune în trei etape: 

1. Hristos 

2. A murit 

3. Pentru păcatele noastre. 

Vestea Bună este despre Isus Hristos. 

Ea este vestea adevărată despre Fiul cel veșnic al lui 
Dumnezeu, care S-a făcut o Persoană vie, pe nume Isus, care 
a murit și a înviat, și trăiește și azi. Dacă vom continua să 
citim în 1 Corinteni 15, vom vedea că Pavel menționează 
persoană după persoană care l-a văzut pe Isus în trup după 
învierea Lui. 
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Moartea și învierea lui Isus sunt mai mult decât o idee 
emoționantă care să ne ajute să Îl iubim pe Dumnezeu. Ea ne 
dă cu adevărat dragoste, dar asta deoarece Crucea este actul 
iubitor real care aprinde dragostea noastră, iar Isus este Mân-
tuitorul real și înviat care îi salvează pe toți cei ce sunt ai Lui. 

El este acel om care a potolit cu putere cea mai vio-
lentă furtună, cu  un singur cuvânt, apoi, pe pagina urmă-
toare, a atins în dragostea Lui pielea infectă a unui lepros. El 
le-a spus celor religioși că erau fiii diavolului, dar prostitua-
telor le-a spus că erau iertate. El a înviat oameni din morți 
și a respins lauda pentru Sine. Lucruri remarcabile. 

Titlul lui Isus, Hristosul, are sensul de „uns”. Preoții, 
profeții și regii erau toți unși în vremurile biblice. Dar și Isus 
este Preotul nostru, Mijlocitorul nostru înaintea Tatălui, dar 
El nu Se oprește aici. El este și Profetul și Învățătorul suprem 
de la care învățăm tainele lui Dumnezeu. El este Împăratul 
și Creatorul nostru, Ocrotitorul nostru veșnic căruia Îi da-
torăm toată dedicarea. El este Înțelepciunea întrupată, Bu-
nul Păstor, Domnul domnilor și Împăratul împăraților. El 
este Cel ce a murit pentru păcatele noastre. 

Vestea Bună este despre moartea și învierea lui Isus. 

Aceasta este o definiție îngustă, având în vedere felul 
în care Vestea Bună îmbibă absolut fiecare parte din viața 
creștină. Dar această îngustime este utilă; ea ne face să ne 
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concentrăm pe Cruce și pe înviere, chiar și atunci când lăr-
gim lentilele noastre ca să cuprindem mai mult în ele. 

Toate aspectele lucrării mântuitoare a lui Dumnezeu 
sunt conectate. Asta înseamnă că Vestea Bună include anu-
mite lucruri critice care s-au petrecut cu mult timp înainte 
de cruce. Dumnezeu ne-a ales în Isus „înainte de întemeierea 
lumii” (Efes. 1:4). Mântuirea era deja la lucru în întâmplă-
rile, legile, profețiile și cuvintele de înțelepciune din Vechiul 
Testament – așa că, într-un sens larg, toate acestea pot fi 
numite Vestea Bună. Totuși, noi nu primim un anunț clar 
decât atunci când îngerii îi vizitează pe păstori și când Isus 
Și-a început lucrarea, și nu îl vedem împlinit pe deplin decât 
atunci când ajungem la Cruce. 

Tot așa, victoria lui Isus este aplicată în viețile noastre 
după înviere, în modalități de care nu trebuie să uităm când 
ne gândim la aria de cuprindere a Veștii Bune. El S-a înălțat 
la Cer ca să ne apere și să domnească pentru noi. Noi avem 
înfierea, sfințenia dată de Duhul și slava viitoare, dar toate 
acestea decurg din lucrarea finalizată de Hristos pe cruce. Iată 
de ce eu vorbesc adesea despre Vestea Bună într-un sens mai 
restrâns, despre care Pavel spune că este „de primă impor-
tanță” [lit. ESV]. În general este util să ne gândim la faptele 
noastre bune făcute continuu, considerându-le în particular 
separate de Vestea Bună însăși. Chiar și atunci când noi ne 
dăm viețile pentru Împărăția lui Dumnezeu, acest lucru este 
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doar un ecou al vieții pe care Isus Și-a dat-o. 

Vestea Bună este că Isus a murit pentru păcatele 
noastre. 

Isus a trăit o viață perfectă și nu a avut niciun păcat 
care să Îl condamne, dar El a luat locul nostru ca Substitut. 
Asta înseamnă că, deși noi încă păcătuim, în același timp pu-
tem fi și complet acceptați și iubiți de un Dumnezeu sfânt, 
care urăște păcatul. 

Un învățător al Veștii Bune nu trebuie să îndulcească 
în niciun fel cerințele lui Dumnezeu. Biblia descrie păcatul 
ca răzvrătire fățișă față de Dumnezeu și față de tot ce este 
încântător în Univers. Dumnezeu este Tatăl, Fiul și Duhul 
– fiecare Persoană iubindu-Le pe celelalte. El ne-a creat ca 
să reflectăm acea dragoste și ca să îngrijim de lumea Lui 
bună. Dar noi am ales propriile interese și merite de sine, 
prețuindu-le mai mult decât frumusețea lui Dumnezeu, și 
disprețuindu-L pe Creatorul nostru. Curvia noastră a pân-
gărit lumea Lui. Dacă aș avea un sconcs mort în casă, mi-ar 
face bine să scap cumva de el. În același fel, Dumnezeu ar fi 
fost perfect îndreptățit să ne distrugă. 

Dar Dumnezeu nu ne-a distrus. În schimb, Isus a luat 
locul nostru în toate chinurile păcatului. 

• Păcatul înseamnă că noi eram condamnați la 
moarte, dar Isus a murit ca să ne dea viața veșnică. 
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„[El] a murit pentru noi, pentru ca, fie că ve-
ghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El” 
(1 Tes. 5:10). 

• Păcatul înseamnă că noi eram blestemați, dar Isus 
S-a făcut blestem ca să ne facă pe noi binecuvântați. 
„Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, 
făcându-Se blestem pentru noi” (Gal. 3:13). 

• Păcatul înseamnă că noi eram dați de rușine, dar 
Isus a îndurat ocara crucii ca să ne dea cinste nouă. 
„El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, 
prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea 
Lui sfinți, fără prihană și fără vină” (Col. 1:21-
22). 

• Păcatul înseamnă că noi eram vinovați, dar Isus a 
fost condamnat și pedepsit pentru ca noi să fim de-
clarați nevinovați. „A șters zapisul cu poruncile 
lui, care stătea împotriva noastră și ne era po-
trivnic, și l-a nimicit, pironindu-l pe cruce” 
(Col. 2:14). 

• Păcatul înseamnă că noi eram vrăjmași lui Dum-
nezeu și că meritam mânia Lui, dar Isus a înde-
părtat acea mânie luând-o asupra Lui, ca să ne 
dea nouă favoarea lui Dumnezeu. „Atunci când 
eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu, 
prin moartea Fiului Său” (Rom. 5:10). 
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• Păcatul înseamnă că noi eram în afara părtășiei 
cu Dumnezeu, dar Isus a murit părăsit pe cruce 
așa încât noi să nu mai fim părăsiți niciodată. 
„Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru 
păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, 
ca să ne aducă la Dumnezeu” (1 Petru 3:18). 

• Păcatul înseamnă că nu aveam nicio nădejde că 
vom ajunge să avem fericirea de durată, dar Isus a 
suferit tristețea ca să ne dea nouă bucuria veșnică. 
„Totuși, El suferințele noastre le-a purtat, și du-
rerile noastre le-a luat asupra Lui” (Isaia 53:4). 

Acum  noi, cei care eram niște împuțiți spiritual, in-
capabili să fim plăcuți lui Dumnezeu, suntem eliberați ca să 
Îi slujim unui Mântuitor înviat. „El a murit pentru toți, pen-
tru ca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci 
pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei” (2 Cor. 5:15). Ce 
întorsătură uimitoare! Și care este motivul? Motivul pentru 
care Dumnezeu L-a dat pe singurul Lui Fiu să fie pedepsit, 
ucis, batjocorit, ocărât și așa mai departe este că El ne iubește. 
Dumnezeu ne dă aceeași dragoste pe care Tatăl o are pentru 
Fiul, acea dragoste eternă, perfectă, dragoste de Tată. 

COPILUL CARE A IZBUCNIT ÎN PLÂNS 

Este critic să știm că suntem mântuiți. Dacă noi cre-
dem cumva că n-am fost niciodată în pericolul Iadului, am 
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putea să Îl admirăm pe Isus, dar nu Îl vom iubi. 

Cândva predam o lecție unui grup de copii de grădi-
niță, când subiectul s-a îndreptat către felul cum noi ajun-
gem câteodată mânioși. Unul dintre copii a comentat cu glas 
tare că Isus a spus că oricine se mânie va ajunge în Iad. Am 
confirmat că Isus a spus așa ceva. 

Ei bine, un alt băiețel a izbucnit atunci în plâns. M-am 
simțit groaznic. Eram sigur că vorbisem prea mult despre pă-
cat și judecată. Ce să fac? Am avut suficient simț ca să îndrept 
discuția către Vestea Bună. Am spus atunci: „Da, Isus a spus 
că, dacă te mânii fără un motiv bun, meriți ca Dumnezeu să 
te pedepsească. Dar Isus nu S-a mâniat niciodată nejustificat. 
De aceea, cine merită să fie pedepsit, voi sau Isus?” 

„Noi”, au răspuns ei. 

„Dar cine a fost pedepsit? Cine a murit pe cruce?”, am 
întrebat eu. 

„Isus”. 

„Așa este”, am spus eu. „Isus a luat deja pedeapsa. Așa-
dar, dacă ești al lui Isus, chiar dacă te mânii, Dumnezeu nu 
te va pedepsi. Nu ar fi corect să te pedepsească, pentru că 
Isus a fost pedepsit deja în locul tău”. 

Băiețelul care izbucnise în plâns și-a ridicat privirea în 
sus. Pentru câteva secunde, el m-a studiat ca să vadă dacă 
eram serios. Apoi a zâmbit. Un zâmbet larg. Felul de surâs 
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care aproape că m-a făcut să plâng. 

Era unul din acele momente pline de satisfacție, care 
fac ca anii de predare să merite tot efortul, și nu m-aș fi în-
tâlnit niciodată cu el dacă aș fi spus doar că Isus a murit 
pentru noi. Băiatul auzise deja acest lucru. Dar pentru că, de 
data aceasta, el a experimentat o convingere acută a păcatu-
lui lui înaintea sfințeniei lui Dumnezeu – o nevoie de a fi 
mântuit – Vestea Bună i-a adus bucurie. Acel zâmbet era 
expresia închinării. Isus devenise mai măreț pentru el. 

CUM SĂ STAI ÎN PICIOARE CA UN CREȘTIN 

Vestea Bună nu are de-a face doar cu a scăpa de pe-
deapsă. Ea vorbește și despre viața cea nouă. Pasajul nostru 
din 1 Corinteni 15 spune că trebuie să ne ținem de ea. Odată 
ce este predicată și acceptată, ea devine Evanghelia în care 
stai. În Isus, noi avem statutul prin care stăm înaintea lui 
Dumnezeu, împlinind poruncile Lui și bucurându-ne de 
grija Lui. Observă felul cum stau lucrurile. Noi rămânem zi 
de zi în Vestea Bună. Ea are o valoare continuă. 

Chiar dacă Vestea Bună vorbește despre ceea ce Isus a 
făcut – nu de ceva ce noi facem – atunci când o credem, ea 
ne constrânge la acțiune. Pavel explică acest lucru în felul 
următor: „Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și 
aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu 
prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucra-
rea Lui, și am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune, 
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pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm 
în ele” (Efes. 2:8-10). 

Mântuirea noastră este generoasă și completă. Da, noi 
suntem mântuiți doar prin har – dar Dumnezeu știe că noi 
nu avem nevoie doar să fim iubiți în ciuda mirosului nostru 
greu, ci și să devenim cei care nu mai miros urât. El include 
în mântuire nașterea noastră din nou, făcându-ne să deve-
nim oamenii care erup în închinare adevărată înaintea Mân-
tuitorului nostru – cu fapte bune. 

Noi suntem creați în Hristos Isus. Odată uniți cu El 
prin credință, putem face ceea ce anterior era de neimaginat. 
Noi începem să facem fapte cu adevărat altruiste. Ele nu va-
lorează nimic în câștigarea dragostei lui Dumnezeu, dar da-
torită faptului că suntem în Hristos, Dumnezeu ne găsește 
plăcuți. El acceptă acțiunile noastre smerite făcute ca recu-
noștință față de El, considerându-le ofrande aduse Lui. Noi 
suntem răscumpărați ca „să-I slujim fără frică, trăind înain-
tea Lui în sfințenie și neprihănire, în toate zilele vieții noas-
tre” (Luca 1:74-75). 

Vestea Bună vindecă, apoi dă putere. Ea ne face dor-
nici să Îl slujim pe Dumnezeu și pe aproapele nostru. Când 
Duhul Sfânt o crește în noi, arătându-ne tot mai mult din 
acel statut și din acea putere pe care le avem în Isus, Vestea 
Bună continuă să ne înnoiască atât timp cât trăim. Și aceasta 
este ceea ce orice învățător își dorește pentru copiii lui. 
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DACĂ DUMNEZEU AR DA NOTE 

Nicole și ceilalți copii de la începutul acestui capitol 
nu puteau înțelege de ce ascultarea lui Isus ar trebui să con-
teze pentru ei. Totul li se părea ca o doctrină cu puțin impact 
asupra vieților lor de zi cu zi – o lecție – o lecție oloagă. 

Am scos un plic din cutia cu materiale didactice și l-
am arătat copiilor. Pe el scria „Carnetul de note”, iar sub acel 
rând era o linie goală unde trebuia scris numele. Am scris 
„eu” pe acel rând. 

„Gândiți-vă că acesta este carnetul vostru și că trebuie 
să I-l arătați lui Dumnezeu”, le-am spus eu. „În loc de temele 
de la școală, trebuie să luați note la cinci materii legate de 
evlavie: la ascultarea de părinți, la generozitate, la blândețe, 
la a spune adevărul și la a vă pune pe voi înșivă pe ultimul 
loc. Ce note credeți că ați avea?” 

Câțiva copii credeau că ar putea luna nota A la un su-
biect sau două. Majoritatea mi-au spus că au auzit de-a lun-
gul anilor de la sute de alți copii că ei credeau că ar trebui să 
primească note de B și C. Nicole era foarte interesată de 
această întrebare, punându-și o varietate de note, de la B+ la 
blândețe, până la D la generozitate. „Îmi place foarte mult 
acest lucru”, a explicat ea. „Știu că Dumnezeu vrea să fiu mai 
generoasă”. 

„Înțeleg și eu asta”, i-am spus. „Dar mă bucur că poți 
înțelege că Dumnezeu este strict. De fapt, El este atât de 
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strict, încât indiferent cât de bine ne-am descurca, noi toți 
primim exact aceleași note de la Dumnezeu”. 

Am deschis apoi plicul și am scos carnetul de note. În 
dreptul fiecărui subiect spiritual era scris cu o cariocă neagră 
un mare F. 

Unii copii au fost surprinși. De aceea, le-am explicat 
că Dumnezeu este atât de sfânt, încât trebuie să fim perfecți. 
Orice lucru inferior perfecțiunii este un F. „Cum ar fi dacă 
v-ați duce acasă cu acel carnet doar cu note de F?”, am în-
trebat eu. 

Copiii au spus că ar fi descurajați. Ei ar fi speriați să 
nu îi mânie pe părinții lor și să nu fie pedepsiți. Un băiat a 
spus chiar că tatăl lui ar putea să nu îl mai ia de la școală. 
„Cineva ar putea să mă vadă urcându-mă în mașina lui”, a 
spus el, „și dacă ar ști de notele mele de F, ar crede că suntem 
o familie rea”. 

Acea recunoaștere ne-a făcut să fim serioși. Am vorbit 
cu ei cum rușinea este unul dintre rezultatele păcatelor noas-
tre. „Dar Vestea Bună este că Dumnezeu rezolvă problema 
păcatelor noastre”, am spus eu. „Știe vreunul dintre voi ce 
anume face El?” 

„Ne iartă?”, a sugerat cineva. 

„Da”, am spus eu. „Asta ar însemna să ne șteargă toate 
notele de F. Dar putea El să facă ceva mai bun? Dacă aș 
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șterge toate notele de F de pe acest carnet de note, cu ce aș 
rămâne?” 

„Cu un carnet gol”. 

„Corect”, am spus eu. „Nici eu nu m-aș simți bine să 
am un carnet gol. Ar trebui să mă străduiesc din greu să iau 
note bune, așa încât carnetul meu să nu mai fie gol. Asta se 
petrece când credem că Dumnezeu doar ne iartă. Noi sim-
țim încă presiunea imposibilă de a face fapte bune ca să Îl 
facem fericit”. 

„Dumnezeu ar putea să ne dea doar note de A”. 

„Aha, acum vă apropiați de esență”, am răspuns eu. 
„Dar un A nu înseamnă nimic decât dacă cineva îl primește 
pe merit. Și noi nu suntem suficient de buni ca să merităm 
note de A. Așa că de unde să vină acest A?” Copiii nu știau. 
Nu mai aveau idei. 

„Bun, haideți să vă arăt care este vestea bună”, le-am spus 
eu. Am băgat mâna în cutia mea și am scos de acolo un al doilea 
carnet de note. Acesta avea imprimat numele „Isus” pe plic. 

„Isus a trăit o viață perfectă”, am spus eu atunci. „El a 
meritat A+ în orice lucru”. Apoi am deschis plicul pe care 
scria Isus și am scos de acolo carnetul Lui de note, pe care 
scria A+ la fiecare subiect. Am luat acel carnet și l-am pus în 
plicul pe care scrisesem numele meu. Apoi am luat carnetul 
cu toate notele de F și l-am pus în plicul pe care scria „Isus”. 
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PROTESTUL 

„Nuuu! Nu poți face asta!” Era vocea lui Nicole. 

„Eu și Isus tocmai am schimbat carnetele de note”, i-
am spus eu. „De ce nu-ți place asta?” 

„Nu poți să Îi faci asta”, mi-a spus ea. „Este greșit”. 

Mă așteptam la acest răspuns. Aproape de fiecare dată 
când am scos la iveală carnetul de note al lui Dumnezeu, 
unii copii au protestat. De multe ori, nu le place cât de ușor 
este să iei numai note de A. În acest caz, îngrijorarea princi-
pală a lui Nicole se afla de cealaltă parte a ecuației. Ea era 
deranjată că Isus primea notele de F. 

Am întrebat-o atunci: „N-ai auzit niciodată că Isus a 
murit pentru păcatele tale?” 

Bineînțeles că auzise. Dar când Nicole a încercat să 
explice, a devenit clar că ea și-a imaginat întotdeauna un Isus 
nobil, care se ducea curajos să moară pe cruce. Acum, ea era 
uluită de ideea că Isus a luat asupra Lui ceva mai mult – ceva 
care semăna cu a Se duce acasă cu un carnet de note mici și 
a fi pedepsit, cu a simți ocara și a primi mânia pe care El nu 
o merita. „Este stânjenitor pentru El”, a explicat ea. 

„Da, așa a fost”, am consimțit eu. „Foarte mulți oa-
meni au murit pentru altcineva. Dar nimeni nu a făcut ceva 
care să se compare cu ceea ce Isus a făcut pentru tine. Isus 
nu a meritat să fie pedepsit – învierea Lui dovedește asta – 
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dar pe cruce, El a primit tot ceea ce tu meriți. Chiar și ruși-
nea ta. El a luat totul asupra Lui”. 

NIMIC DE MERITAT 

Nicole încă voia să știe de ce eu păream bucuros să 
spun că Isus a luat notele de F. Așa că am dus discuția la 
simțămintele ei despre Dumnezeu. „Am observat că tu cânți 
și te rogi”, i-am zis eu. „De ce faci aceste lucruri?” 

„Uneori mi se pare plăcut”, a răspuns ea, „dar în prin-
cipal pentru că este ceva bun. Dumnezeu vrea să fac asta. 
Chiar și atunci când nu mi se pare atât de plăcut, mă simt 
mai bine după aceea”. 

„Ei bine, mă bucur că te rogi și cânți”, i-am spus eu. 
„Dar sună ca și cum tu faci aceste lucruri în principal ca să 
Îl faci pe Dumnezeu să te placă. Te simți bine când faci bine 
– și vinovată când nu faci bine”. Nicole a fost de acord. 

„Hai să vorbim despre cum ne-am simți dacă am ști 
că avem un carnet de note care deja are numai note de A”, 
am zis eu. 

Copiii mi-au spus că nu mai erau speriați deloc. O 
fetiță era sigură că părinții ei ar răsplăti-o cu înghețată. Eu 
am sugerat că, întrucât notele bune vin toate de la Isus, co-
piii s-ar putea strădui din greu să adauge câteva puncte pe 
care să le fi meritat, așa încât să se mândrească cu ce au făcut 
ei. Dar toți au înțeles că așa ceva ar fi prostesc și lipsit de 
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respect față de ceea ce Isus le-a dat. 

„Bun”, am zis eu. „Acum înțelegeți care este unul din 
principalele feluri în care creștinii sunt diferiți de toți ceilalți 
oameni. Noi, creștinii, ne primim notele bune – Biblia nu-
mește asta „neprihănire” – de la Dumnezeu, nu de la ce noi 
facem. Mulți oameni încearcă să se oprească din a fi răi. Dar 
creștinii încearcă să dovedească și ei cât de buni sunt”. 

Venise momentul pentru încheierea lecției, așa că am 
făcut un tur al tuturor, apoi i-am vorbit lui Nicole. „Dacă 
ești unită cu Isus, lui Dumnezeu Îi place de tine. La fel cum 
Îi place de Isus. Ca și cum ai fi ascultat perfect. Desigur că 
ai în continuare datoria să asculți de Dumnezeu, dar nu este 
felul de datorie care vine pentru că trebuie să faci ceva ca El 
să nu devină supărăcios. Este acel fel de datorie înaltă care 
vine din a fi iubit și îndrăgostit. Doar neprihănirea pe care 
o primești de la Isus te va face acceptată complet și perfect, 
ca și cum ai primi doar note de A. Nu mai există rușine”. 

„Crede acest lucru. Crede că ești sigură în Isus. Crede 
că dragostea Lui nu se schimbă. Cu cât crezi mai mult acest 
lucru, cu atât mai puțin te vei ruga, vei citi Biblia și te vei 
închina pentru că ești speriată că trebuie să faci aceste lu-
cruri. Le vei face pentru că vei dori să le faci”. 

Nicole a dat din cap cu seriozitate. Vedeam că ea în-
țelesese, deși credeam că i se părea dificil de crezut. Vestea 
Bună este incredibil de bună. I-am dat un zâmbet și le-am 
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dat liber tuturor. 

NIMIC MAI BUN 

Carnetul de note al lui Dumnezeu este o ilustrație bo-
gată. Ea ne ajută la clarificarea felului cum o viață bazată pe 
moartea lui Hristos pentru păcatele noastre este mai bună 
decât oricare dintre căile celelalte pe care am putea fi ispitiți 
să o luăm ca să ne apropiem de Dumnezeu: 

Este mai bună decât moralismul. 

Simpla încercare de a trăi o viață bună îi face pe copii 
să fie ori mândri, ori frustrați. Dar Vestea Bună nu permite 
niciodată niciun fel de mândrie, pentru că noi nu am făcut 
nimic ca să merităm neprihănirea care ni se dă. Ea nu per-
mite nici căderea în disperare, pentru că doar Isus a trebuit 
să asculte perfect. Copiii pot fi smeriți, și totuși cu totul în-
crezători în faptul că sunt acceptați de Dumnezeu. 

Este mai bună decât iertarea dată mormăind. 

Este o mare minciună să se spună că Dumnezeu ne 
iartă când este nevoie, dar încă depinde de noi să ne dăm 
toată silința, pentru că El se uită frecvent înspre noi cu pri-
virea încruntată. Asemenea unui carnet de note necomple-
tat, ideea de iertare dată mormăind îi face pe copii anxioși 
în legătură cu trăirea pentru Dumnezeu. Vestea Bună îi eli-
berează ca să se bucure de o viață de slujire față de un Dum-
nezeu care este de partea lor. 
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Este mai bună decât harul ieftin. 

Ideea de har ieftin sugerează că ai avea de-a face cu un 
Dumnezeu tolerant, care te iubește cu ușurință atâta timp 
cât ești tolerabil de bun sau dacă ai rostit cândva rugăciunea 
care trebuie – că nu mai este nicio problemă pentru El și nici 
nu îți cere nimic mai mult. Harul ieftin sună mângâietor, 
dar Dumnezeu ajunge în felul acesta să pară irelevant și plic-
tisitor. Vestea Bună arată cum păcatul este extrem de grav și 
mortal, și că el a cerut de la Isus o dragoste costisitoare. Ea 
captivează inimile copiilor cu un Dumnezeu vrednic, care îi 
cheamă pe bună dreptate la o viață întreagă de pocăință. 

Este mai bună decât religia terapeutică.2 

Noi credem adesea că o viață de credință înseamnă să 
descoperi felul corect de rugăciune, închinare, învățătură, 
sau alte „lucruri despre Isus” care să ne facă să ne simțim 
bine sau să ne formăm obiceiuri mai bune.  

Dar Vestea Bună spune că experiența creștină este o 
schimbare completă a ființei. Dumnezeu ne-a salvat de la 
moarte, aducându-ne la viață, și de la rușine, aducându-ne 
la slavă. Aceasta este cu mult mai motivatoare decât gândirea 
că trebuie să ne îmbunătățim pe noi înșine. 

 
2 Termenul „terapeutic” provine din lucrarea National Study of Youth and 
Religion (2003-2005), descris de Kenda Creasy Dean în Almost Christian: What 
the Faith of Our Teenagers Is Telling the American Church (New York: Oxford 
University Press, 2010). 
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Este mai bună decât ideea de Isus-ca-exemplu. 

Este important să facem binele în lume, așa cum a fă-
cut Isus. Dar doar ideea de Isus-ca-exemplu nu le dă copiilor 
nicio putere să trăiască în realitate în felul jertfitor de sine, 
așa cum Isus a trăit. Ei Îl vor urma cu lepădare de sine doar 
când vor primi putere, prin Vestea Bună. Atunci nu îi vom 
mai putea opri. 

Vestea Bună nu îi permite creștinismului să devină un 
fel de manual prin care copiii să-și ajusteze viețile. Ajustările 
nu sunt suficiente, iar simplele reguli nu sunt decât pentru 
cei care nu fac parte din familie. Noi suntem moștenitorii 
Împăratului. Noi suntem născuți din nou. Noi am ieșit din 
catastrofă, printr-o întâlnire cu Dumnezeu care ne lasă ui-
miți, entuziasmați și transformați ireversibil. 

Aș fi vrut să îi spun lui Nicole toate aceste lucruri. O 
învățasem doar un aspect al unirii cu Isus. Aș fi vrut să adaug 
felul cum noi suntem înfiați, lucru care face o încântare din 
ascultarea de Tatăl, care ne iubește și ne primește cu brațele 
deschise. I-aș fi putut spune cum suntem făcuți sfinți astfel 
încât să trăim curajos ca oameni noi, așa cum suntem în 
Hristos. I-aș fi putut vorbi despre nădejdea veșnică și despre 
felul cum făgăduința învierii ne face să Îl slujim pe Dumne-
zeu cu așteptări mari. De ce să nu luăm în considerare felul 
cum fiecare parte a Veștii Bune constituie combustibilul 
pentru o viață creștină încrezătoare? 
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Nicole se îndrepta deja către holul de la ieșire, alături 
de verișorii ei. Mă gândeam chiar să mă duc după ei. Poate 
că aș fi putut să le vorbesc mai multe la un prânz, la care să 
îi invit alături de familia mea – dar m-am oprit. Probabil că 
aveau deja alte planuri. Mai apoi, ce copii de gimnaziu și-ar 
dori să petreacă vacanța de Crăciun ascultând la toate vor-
bele unui învățător despre Isus? 

Mi-ar fi luat prea mult timp să spun toate acele lu-
cruri, astfel încât să ajungă la uimire completă. Mi-ar fi luat 
o viață întreagă. 

ÎNTREBĂRI PE CARE LE-AI PUTEA PUNE 

Asta sună de parcă ai spune că nu contează cum acțio-
năm noi, creștinii. Nu trebuie să ne mai străduim să ascultăm 
de Dumnezeu? 

Aceasta este o obiecție care se ridică de fiecare dată când 
acceptarea noastră în Isus este prezentată în toată libertatea ei 
scandaloasă. Ea este la fel de veche pe cât este Biblia însăși: 
„Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulțească 
harul? Nicidecum! Noi, care am murit față de păcat, cum să 
mai trăim în păcat?” (Rom. 6:1-2). În niciun fel nu este ac-
ceptabil să continuăm să păcătuim. Ideea că harul lui Dum-
nezeu ar putea să ne lase să o tot ținem așa și să păcătuim 
ratează să vadă ce schimbare uriașă are loc când devenim 
creștini. Ideea aceasta ține de viața noastră veche, cu atitudi-
nea ei de genul „scapă-dar-continuă-în-păcat”. Noi suntem 
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născuți din nou. Avem o viață nouă cu motivații noi și mai 
bune ca să ascultăm de Dumnezeu. 

Dar nu ar trebui ca, în ilustrația carnetului de note al 
lui Dumnezeu, să incluzi ceva despre felul cum trebuie să Îl 
acceptăm pe Isus ca să primim acele „note bune”? 

De multe ori eu vorbesc despre nevoia de a răspunde 
la Vestea Bună în pocăință și credință, dar n-am făcut acest 
lucru în cazul lecției pe care am prezentat-o, și asta din două 
motive. În primul rând, am vrut să mă concentrez pe ceea 
ce Isus a făcut pentru noi, întrucât noi suntem foarte ușor 
obsedați de ce trebuie să facem noi, astfel că Vestea Bună 
dispare din peisaj. Dacă Duhul Sfânt intră în inima unui 
copil, un răspuns adecvat va surveni negreșit, fără să fie ne-
voie să îl forțez eu. În al doilea rând, ideea discuției noastre 
era că a crede Vestea Bună este un obicei critic chiar și după 
ce devenim creștini. Lecția nu era concentrată pe cum să fim 
mântuiți. Ilustrația cu acel carnet de note al lui Dumnezeu 
vorbește despre felul în care copiii care sunt deja credincioși 
pot căpăta încredere și bucurie înțelegând Vestea Bună că 
sunt îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu. 

A spune că Isus este singura cale de mântuire sună exclu-
sivist și elimină din discuție alte religii. Suntem noi siguri că 
Isus este atât de special? 

Da. Acea insistență cu Isus este parte din caracterul 
scandalos al Veștii Bune. Biblia vorbește clar despre asta, așa 
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că a spune altceva elimină Biblia din discuție. Dacă te ajută, 
adu-ți aminte că nicio altă religie majoră nu pretinde că are 
un personaj ca El – Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om, suferind 
consecințele păcatului nostru și înviind din morți. El este cu 
adevărat unic. Dacă încă nu ești sigur de asta, citește cu aten-
ție pasajul din Coloseni 1:15-23 și întreabă-te dacă o astfel de 
ființă omenească se potrivește oricărei religii pe care o cunoști. 

Ai spus puține lucruri despre învățăturile lui Isus. Oare 
ce a propovăduit El nu este la fel de important pe cât ceea ce El 
a făcut? 

Ceea ce Isus a propovăduit este extrem de important. 
Eu doar vreau să nu ratăm ceea ce El a făcut. Nu trebuie să 
separăm învățătura Lui de lucrarea Sa mântuitoare, care este 
fundamentală. Luca a scris „alcătuind o istorisire amănunțită 
despre lucrurile care s-au petrecut printre noi” (Luca 1:1). 
Isus este important în primul rând prin ceea ce El a împlinit. 
Luca și Matei deopotrivă încep spunându-ne de ce venirea lui 
Mesia este importantă: El Își va mântui poporul din păcatele 
lor (Matei 1:21). El va domni pe veci și avea să fie Fiul sfânt 
al lui Dumnezeu (Luca 1:32-35). El va aduce mântuire de 
vrăjmași (Luca 1:69-71). El va fi Mântuitorul (Luca 2:11). 
Nu ni se spune niciun cuvânt despre venirea unui mare învă-
țător. Desigur, Isus este un mare Învățător – cel mai bun. Cei 
care Îl au cu adevărat ca Mântuitorul lor Îl primesc și ca În-
vățătorul lor. Cu toate acestea, asemenea întregii Sale vieți de 
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pe pământ, învățătura Lui susține lucrarea centrală a Crucii. 

Dacă aș folosi ilustrația carnetului de note al lui Dum-
nezeu în grupa mea de copii, ei ar veni cu răspunsuri diferite 
de cele pe care le-au dat ai tăi. Ce să mă fac într-o astfel de 
situație? 

Folosește orice lucru care are impact asupra elevilor 
tăi. Eu constat că lucrurile stau diferit de fiecare dată. Acesta 
este motivul pentru care avem acea listă lungă de probleme 
pe care Isus le rezolvă murind în locul nostru. Oricare dintre 
ele poate fi prilejul unei bune discuții despre Vestea Bună. 
Nicole a fost afectată de ocara Crucii, așa că am folosit acel 
aspect în cazul ei. 

Dar cum rămâne cu toate celelalte aspecte ale Veștii 
Bune? 

Folosește-le data viitoare – sau ulterior. Este bine să îi 
expunem pe copii la multe aspecte ale ei plecând de la multe 
puncte și din multe unghiuri. Fiecare povestire biblică pre-
zintă o cale unică prin care Dumnezeu îngrijește de poporul 
Lui. Dacă identifici calea și apoi propovăduiești Vestea Bună 
plecând de acolo, le vei oferi constant elevilor tăi șanse noi 
prin care să înțeleagă Vestea Bună. Vei învăța mai multe lu-
cruri în acest sens un pic mai târziu în această carte. 

Îmi dau seama că trebuie să recunoaștem păcatul. Dar 
dacă vorbesc prea mult despre asta înaintea copiilor, ei se vor 
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simți vinovați și prăbușiți în ei înșiși. Ești sigur că este o idee 
bună? 

Ei bine, tocmai ai diagnosticat principala problemă 
spirituală a acelor copii. Încrederea lor adevărată este în abi-
litatea lor de a acționa ca niște buni creștini, iar discuția ta 
despre păcat scoate la lumină aceste lucruri ca pe eșecuri. 
Copiii care își pun încrederea în a fi buni nu pot sta împo-
triva situațiilor când li se reamintește de păcatul lor. Acest 
lucru le distruge încrederea în sine, tocmai pentru că este 
încredere în eu. 

Pentru cei care își pun ferm credința în Isus, chiar și o 
privire dură îndreptată către păcatul lor nu-i face decât să Îl 
prețuiască cu atât mai mult. Leacul pentru copiii care se simt 
împovărați de păcat nu este să ignore subiectul (ei simt ori-
cum povara, chiar dacă nu vorbesc despre ea), ci să li se admi-
nistreze doze mari de Veste Bună, astfel încât încrederea lor 
în Isus să crească. Noi suntem păcătoși, dar nu mai suntem 
vinovați, necurați și rușinați. 

ARATĂ-LE IMEDIAT PE ISUS 

Ești gata acum să confecționezi propriile carnete de 
note ale lui Dumnezeu și să predai folosindu-le, ori să pui în 
practică ceea ce ai învățat, într-un fel sau altul. Iată câteva 
idei: 

Pentru părinți: Folosiți hârtie cartonată și plicuri ca să 
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vă confecționați carnetele de note pentru voi și pentru fie-
care dintre copiii cărora le predați lecția. Veți avea nevoie de 
plicuri necompletate, cu un spațiu destinat numelui, și de 
câte un carton pus la interior, pe care să fie enumerate acti-
vități evlavioase, alături de spații goale pentru note. Fiecare 
va avea nevoie de asemenea de un al doilea plic, pe care să 
fie scris Numele lui Isus și câte un cartonaș identic pus la 
interior, care să enumere acele activități evlavioase, cu nota 
A+ pusă în dreptul fiecăreia – doar să păstrați ascunse plicu-
rile cu Isus pentru început. 

1. Împărțiți cartonașele necompletate și cereți-i fiecă-
rui copil să își scrie numele pe plic. Lăsați-i să pună ce note 
cred ei că merită. 

2. Discutați notele pe care și le-au pus singuri. Expli-
cați cerința lui Dumnezeu de perfecțiune, și cereți-le apoi 
tuturor să schimbe notele pe care și le-au pus cu nota F. 

3. Discutați ce problemă mare este aceasta. Cereți-le 
copiilor să vină cu soluții (niciuna nefiind la fel de bună ca 
soluția lui Dumnezeu). 

4. Scoateți la iveală soluția lui Dumnezeu dându-i fi-
ecărui copil un plic cu carnetul de note al lui Isus. Spuneți-
le cum Isus a meritat acele note A+ pe care noi nu le putem 
merita, și cereți-le copiilor să schimbe carnetele lor de note 
cu cel al lui Isus. 
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5. Explicați ce înțeles are acest schimb între ei și Isus. 
Ce a făcut Isus pentru ei? În ce fel este percepută iertarea și 
primirea neprihănirii de la Dumnezeu ca fiind ceva diferit 
de câștigarea propriei noastre neprihăniri? Ați putea apoi să 
citiți pasajul din 2 Corinteni 5:21: „Pe Cel ce n-a cunoscut 
niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim 
neprihănirea lui Dumnezeu în El”. 

Pentru învățători: Confecționați un set de carnete de 
note ale lui Dumnezeu (după descrierea de mai sus), pe care 
să îl păstrați între materialele voastre didactice. În felul 
acesta, veți avea mereu la îndemână un instrument didactic 
pe care să îl folosiți când discuția de la lecție se îndreaptă 
către direcția care să ceară așa ceva. Sau, dacă există o altă 
ilustrație a Veștii Bune pe care o preferați, confecționați-vă 
un material vizual care să vă ajute în acest sens. Dar asigu-
rați-vă că aveți ceva la îndemână. Vă va fi mult mai ușor să 
intrați într-o explicare improvizată a Veștii Bune dacă veți 
avea pregătită o ilustrație sau un material ajutător. 

Pentru învățătorii copiilor mai mici: Carnetul de note 
al lui Dumnezeu poate fi o ilustrație prea abstractă pentru 
copiii mai mici de 8-9 ani. Încercați următoarele alternative 
atunci când vreți să îi învățați pe acești copii aceeași idee: 

• Pentru cei din clasele primare: folosiți notițe ade-
zive cu numele lor. Cereți-le copiilor să scrie sau 
să deseneze pe acele notițe imagini ale păcatelor 
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pe care le fac, apoi lipiți acele păcate de mâinile 
sau hainele lor. Pregătiți de asemenea alte notițe 
adezive cu Isus. Scrieți sau desenați imagini ale 
felurilor în care Isus a ascultat de legea lui Dum-
nezeu (El i-a ajutat pe cei răniți, a ascultat de 
părinții Lui etc.) și lipiți acele notițe de un pos-
ter pe care scrieți numele „Isus”. Vorbiți despre 
diferența dintre noi și Isus. Apoi faceți schimb 
de notițe pentru a arăta cum El a luat asupra Sa 
păcatele noastre și ne dă neprihănirea Lui. 

• Pentru preșcolari: faceți un joc cu păpuși sau ani-
male de pluș. Puneți în joc o situație în care una 
dintre păpuși este rea și trebuie pedepsită (de 
exemplu fiind forțată să iasă din joc). Cealaltă pă-
pușă nu face nimic greșit, astfel că nu merită ni-
cio pedeapsă. Apoi arătați cum păpușa nevino-
vată se oferă voluntar să ia pedeapsa pe care o me-
rită păpușa vinovată. Explicați cum Isus a făcut 
ceva asemănător pentru noi. Noi merităm să 
fim pedepsiți pentru că nu ascultăm de Dum-
nezeu; Isus a luat pedeapsa în locul nostru, deși 
El nu o merita. 

Pentru oricine: familiarizați-vă mai mult cu Vestea 
Bună făcând un simplu studiu biblic a unora dintre benefi-
ciile majore pe care le aveți pentru că sunteți uniți cu Isus. 
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Iată o listă a acestora: 

• Îndreptățirea. Sunteți socotiți „nevinovați” și vi 
se creditează neprihănirea lui Hristos (Rom. 
3:21-24). 

• Înfierea. Deveniți copii de Dumnezeu (Rom. 
8:14-17). 

• Sfințirea. Învățați tot mai mult să trăiți ca o per-
soană sfântă, așa cum ați și început să fiți (Tit 
2:11-15). 

• Glorificarea. Într-o zi, lucrarea lui Dumnezeu 
pentru voi și în voi va fi încheiată, fiind făcuți 
desăvârșiți (1 Cor. 15:42-44). 

Luați pe rând câte unul dintre aceste beneficii și ana-
lizați următoarele două întrebări: (1) Ce spune pasajul biblic 
despre cât de minunat este ce primim în Isus? (2) În ce fel 
mă motivează aceasta să trăiesc pentru Isus? Asigurați-vă fie 
că faceți acest studiu alături de copiii cărora le predați lecții, 
fie că le împărtășiți ulterior ceea ce ați învățat. 
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3 
CAPCANA „ZILEI                                  

DE EVANGHELIZARE’’  
Pentru că Vestea Bună este                                    

și pentru copiii bisericii 
 

Țelul lucrării noastre este să aducem alături sufletul și pe 
Hristos, și să nu lăsăm ca acest lucru să fie împiedicat de 
nicio datorie și de niciun păcat. – Richard Sibbes1 

 

Era duminică dimineața, și ningea. Nu ningea atât de 
tare încât întâlnirea bisericii sau școala duminicală să fie anu-
lată, dar, în timp ce îmi croiam drum prin zăpadă, mi-am 
dat seama că stratul de zăpadă era suficient de gros pentru 
ca multe familii să prefere să stea acasă. 

Participarea la lecția pe care o pregătisem avea să fie 
mică. Eram dezamăgit. Dar când am ajuns la biserică, am 
găsit-o pe Laura, o învățătoare din colectiv, care era și mai 

 
1 Richard Sibbes, “Bowels Opened, or Expository Sermons on Canticles IV:16, 
V, VI,” in The Complete Works of Richard Sibbes (Edinburgh: James Nichol, 
1862), 2:142. 



86 ARATĂ-L PE ISUS  |  KLUMPENHOWER 

tristă. Laura pur și simplu nu voia să își irosească lecția într-
o zi când la clasă aveau să fie doar jumătate dintre elevii ei. 
Pe când scotocea în jurul ei în căutarea unui alt lucru pe care 
să îl facă la clasa ei, Laura mi-a explicat situația ei astfel: „Azi 
trebuia să fie o ‚zi evanghelistică’”. 

Știam exact ce voia să spună. Laura este o învățătoare 
excelentă, căreia îi pasă de mântuirea elevilor ei. Ea știa că 
unii dintre ei deja făcuseră o dedicare față de Isus, dar nu era 
sigură de situația altora. De aceea, ea credea că ar fi putut să 
le dea un ghiont. În cel mai fericit caz, ei aveau nevoie de 
planul lui Dumnezeu de mântuire și trebuia să li se prezinte 
clar chemarea Lui de a crede. De aceea, Laura se decisese să 
aloce o zi pe an pentru a face acest lucru. 

Cu toate acestea, ea s-a văzut cu planurile date peste 
cap în acea dimineață. Am recunoscut ce se petrecea în acea 
situație, pentru că și eu am trecut prin așa ceva – capcana 
„zilei de evanghelizare”. 

CAPCANA 

Această capcană se manifestă atunci când noi credem 
că Vestea Bună este foarte importantă (chiar critică!) pentru 
mântuire, dar că doar unii copii au nevoie să o audă și doar 
în anumite circumstanțe. Și din acest fel de a gândi rezultă 
două probleme. 

În primul rând, acele câteva dăți din fiecare an când 



CAPITOLUL 3  87 

„prezentăm Evanghelia” devin ceva artificial și forțat. Copiii 
simt presiunea și, ca în cazul Laurei, așa o simte și învățăto-
rul. De aceea, în loc să anunțăm Evanghelia cu bucurie, așa 
cum a vestit-o îngerul către păstori, noi folosim un ton care 
produce tensiune. Deși ar trebui să înveselească inimile, Ves-
tea Bună ajunge să facă stomacul să se simtă deranjat. Tra-
tând-o ca pe un lucru „special”, noi sabotăm șansa copiilor 
de a o primi cu bucurie. Toți învață rapid că Vestea Bună 
înseamnă presiune, și că există alte subiecte mai atractive 
pentru grupurile de studiu și clasele de școală duminicală. 
Aceasta este capcana. 

În al doilea rând, asta înseamnă că acei copii crescuți 
în biserică – cei despre care noi credem că sunt într-o situație 
spirituală bună pentru că vin din familii creștine și pentru că 
merg la biserică – rareori ajung să audă Evanghelia. De re-
gulă, pentru ca orice mesaj să producă schimbarea vieții, este 
nevoie să fie auzit în repetate rânduri. Acest lucru este cu 
atât mai aplicabil Veștii Bune, pentru că noi toți avem o na-
tură păcătoasă, înclinată să se bizuie pe eu, în loc să își pună 
credința în Isus. Copiii care aud rareori Vestea Bună au ten-
dința de a deveni copii care Îl iubesc puțin pe Isus și își pun 
puțină încredere în El. 

Eu nu spun că fiecare zi ar trebui să fie o „zi evan-
ghelistică”. Mai degrabă sugerez o abordare care face ca o 
astfel de zi să nu fie necesară. Dacă întrețesem cu regularitate 
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Vestea Bună în fiecare lecție, tratând-o ca singurul adevăr 
care are cea mai mare valoare practică prin care tema fiecărei 
lecții să prindă viață în noi, putem evita această capcană. 

Puțini dintre noi am restrânge citirea Bibliei sau rugă-
ciunea la câteva dăți pe an. Noi știm că acestea sunt obiceiuri 
esențiale. Ei bine, la fel este în cazul auzirii și credinței în 
Vestea Bună. Copiii pe care îi învățăm au nevoie constantă 
de ea. 

Copiii bisericii pot fi încadrați în una din următoarele 
categorii –nemântuiți sau mântuiți. Ambele categorii au ne-
voie disperată să Îl vadă pe Isus. Haideți să analizăm mai 
întâi de ce au nevoie copiii nemântuiți de aceasta. 

O CATEGORIE DE COPII CRESCUȚI                                
ÎN BISERICĂ: CEI NEMÂNTUIȚI 

Se poate ca mulți copii crescuți în biserici să nu fie ade-
vărați credincioși. Dacă nu mă crezi, trebuie doar să te uiți la 
dovezi. Credința adevărată dă naștere pocăinței continue și 
unei noi direcții în viață. Dar, așa cum este și cazul altora din 
biserică, mulți tineri trăiesc vieți care, în mare, nu sunt diferite 
de cele ale tinerilor din societate. În loc să îi vedem strădu-
indu-se să își reorienteze viețile către un curs evlavios, ei mi-
mează suficient purtarea creștină cât să treacă neobservați. 

Sau ar putea chiar să le placă la biserică. Ei ar putea să 
se simtă ca și cum s-ar închina, ca și cum ar fi o mărturie 
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pentru prieteni, ar putea să meargă în călătorii misionare sau 
să conducă grupuri de rugăciune. Dar ei fac toate aceste lu-
cruri pentru că, pentru ei, sună bine să fie „bisericoși” – nu 
datorită unei relații mântuitoare cu Dumnezeu. Astfel de co-
pii pot fi amăgiți și făcuți să creadă că purtarea lor este to-
tuna cu adevărata credință, când, în realitate, motivul fervo-
rii lor religioase să fie înrădăcinat în eul lor. 

Orice copil poate fi acela care are nevoie de mântuire. 
De cele mai multe ori, noi nici nu știm care este realitatea. 

În orice caz, studiile recente arată că peste jumătate 
dintre copiii crescuți în bisericile din America se leapădă de 
credință înainte de vârsta de 30 de ani, lucru care ar trebui 
să ne trezească la realitate.2 Mulți copii din grupurile noastre 
de adolescenți, din clasele noastre de școală duminicală și de 
la taberele noastre creștine – sau din familiile noastre – n-au 
fost niciodată animați ireversibil de Vestea Bună. 

Nu vorbesc despre aceste lucruri ca să te descurajez. Nu, 
ci le spun cu speranța că ele ne vor face să ne îndreptăm urgent 
către Dumnezeu. Doar El înfăptuiește mântuirea, iar îndurarea 
Lui este bogată. Putem avea multă nădejde pentru copiii noștri, 
dacă ne bazăm pe Dumnezeu și folosim metodele Lui. 

 
2 Acest fenomen a fost confirmat de multe studii, unele pretinzând că proporția 
ar fi chiar de până la 90%. Eu cred într-o cifră mai conservatoare, de 59%, bazată 
pe o cercetare făcută de Barna Group și citată de David Kinnaman în cartea You 
Lost Me: Why Young Christians Are Leaving Church and Rethinking Faith (Grand 
Rapids, MI: Baker, 2011), p. 23. 
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Cine ia decizia cu adevărat 

Noi învățăm despre acest lucru din discuția lui Isus cu 
Nicodim. Nicodim era un lider religios important, care Îl 
urma pe Dumnezeu cu atenție, și căruia i-au plăcut semnele 
pe care a văzut că Isus le făcea. Totuși, putem detecta aici și 
ceva mândrie, dacă vedem cum a deschis discuția. „Învăță-
torule, știm că ești un Învățător venit de la Dumnezeu; căci 
nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este 
Dumnezeu cu el” (Ioan 3:2). 

Isus nu S-a lăsat prins în acel subiect. El i-a răspuns 
abrupt lui Nicodim: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un 
om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dum-
nezeu” (Ioan 3:3). Nicodim credea că el avea vedere. El cre-
dea că educația și activitățile sale religioase îl făceau să fie un 
bun judecător a lucrurilor spirituale. Dar Isus a folosit ima-
ginea nașterii din nou pentru a-i arăta lui Nicodim că încre-
derea în faptele sale religioase îl împiedica de fapt să își pună 
credința unde trebuia – în Dumnezeu. A fi născut nu este 
ceva ce tu faci, ci ceva care se petrece cu tine. Nimeni nu 
poate fi cu adevărat spiritual decât dacă Duhul Sfânt a lucrat 
în el, sădind acolo viață spirituală. 

Isus a continuat spunând că „vântul suflă încotro vrea 
și-i auzi vuietul; dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. 
Tot așa este cu oricine este născut din Duhul” (Ioan 3:8). Du-
hul lucrează oriunde El vrea. Și orice om – chiar un individ 
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religios proeminent din biserică, precum Nicodim – are ne-
voie de nașterea din nou pe care doar Dumnezeu o poate 
face. Asta înseamnă că trebuie să renunțăm la formulele 
noastre de mântuire. 

Trebuie să renunțăm la formula „comportamentului bi-
sericos”. Este un lucru deosebit să vezi un copil trăind o viață 
în mare măsură morală și practicând disciplinele creștine. 
Dar Dumnezeu nu socotește așa ceva drept ascultare decât 
dacă decurge din credința adevărată în Isus, lucru produs de 
Duhul. „Fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui” 
(Evrei 11:6). 

Trebuie să renunțăm la formula „familiei bune”. Da, 
Dumnezeu lucrează prin familii. Sunt convins că există cre-
dincioși adevărați care cresc auzind Vestea Bună în familii 
creștine și care experimentează nașterea din nou și convertirea 
atât de timpuriu în viețile lor, încât nu își aduc aminte să fi 
existat vreun moment când să nu-L fi iubit pe Isus. Putem 
spera acest lucru pentru copiii noștri și ne putem ruga pentru 
asta, dar nu este ceva care se produce automat. Lucrarea lui 
Dumnezeu este absolut necesară, iar momentul ales de El este 
adeseori mai târziu în viața copilului decât am alege noi. 

Trebuie să renunțăm la formula „rugăciunii după dic-
tare”. Generații întregi de copii crescuți în biserici au fost 
învățați să devină creștini recitând „rugăciunea păcătosului”. 
Desigur că rugăciunea este normală la momentul convertirii, 
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dar ea devine o incantație seacă dacă nu este rezultatul lucră-
rii lui Dumnezeu în inimă. Cel care ia decizia cu adevărat 
este Dumnezeu. Ridicarea mâinilor în taberele biblice sau 
ieșirea în față la o chemare evanghelistică are validitate doar 
dacă Duhul a produs schimbarea în interior. 

Dacă învățăturile noastre arată că temeiul autentic al 
încrederii noastre se găsește în una dintre aceste formule, în 
ea își vor pune încrederea și copiii. Noi îi pronunțăm mân-
tuiți – apoi ei cresc și își dau seama că nu sunt schimbați cu 
adevărat. Ei renunță la creștinism și devine dificil să îi adu-
cem înapoi. Ei conchid în mod eronat că au încercat să Îl 
urmeze pe Isus, doar că n-a funcționat în cazul lor. 

Puterea unui învățător 

Deși părinții și învățătorii nu îi pot „mântui” pe copii, 
totuși avem un rol uriaș în aducerea lor la credință – dar 
numai dacă lucrăm pas la pas cu Duhul. Trebuie să folosim 
formula Lui. Trebuie să facem ceea ce trebuie să facă vesti-
torii Veștii Bune: să o propovăduiască! Metoda lui Dumne-
zeu este că necredincioșii „aud cuvântul Evangheliei, și cred” 
(F.A. 15:7). 

Pavel și-a exprimat nădejdea legată de un astfel de în-
vățător când le-a scris următoarele cuvinte credincioșilor din 
Tesalonic: „de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântu-
ire, în sfințirea Duhului și credința adevărului. Iată la ce v-a 
chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava 
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Domnului nostru Isus Hristos” (2 Tes. 2:13-14). Acest pasaj 
biblic spune că Dumnezeu i-a ales pe credincioși și că Dumne-
zeu este Cel care îi face sfinți. Aceasta este lucrarea Duhului. 
Totuși, Pavel a fost cel care a propovăduit Vestea Bună. El 
chiar a denumit-o Evanghelia lui. Pavel avusese un rol puter-
nic în lucrarea Duhului, pentru că el a propovăduit Vestea 
Bună, instrumentul prin care Dumnezeu îi mântuiește pe cei 
pierduți. „Credința vine în urma auzirii” (Rom. 10:17). 

Nicio lecție despre cum să trăiești frumos nu-l va învia 
pe cel mort spiritual. Ai putea foarte bine să le predai lecții 
cadavrelor. Dacă un copil este încă mort în iubire de sine, o 
astfel de lecție nu poate decât să îl determine să se străduiască 
mai din greu să trăiască un soi de religie egoistă, manipula-
tivă. Dar viața cea nouă răsare acolo unde Vestea Bună este 
propovăduită. Ea dă naștere unei uimiri plină de dragoste 
față de Isus și unei recunoștințe autentice față de Dumnezeu. 
„Fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fi-
ecăruia care crede” (Rom. 1:16). 

Primești ce cauți 

Aveam cândva în clasă un adolescent care nu fusese 
botezat, și voia să se boteze. Pentru asta, el trebuia să treacă 
printr-o discuție cu prezbiterii. De-a lungul anilor, am avut 
privilegiul să asist la astfel de discuții cu elevii mei. De data 
aceasta, însă, lucrurile n-au mers ca în cazul majorității ce-
lorlalte persoane. 
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Prezbiterul care conducea discuția i-a cerut băiatului 
să spună cum a fost mântuit, la care el a răspuns că Isus a 
murit pentru el. Fain răspuns, dar nu asta îl întrebase prez-
biterul. „Da, dar cum ai ajuns tu să fii mântuit?” 

Băiatul era confuz. „Păi, Isus mi-a luat păcatul când a 
murit pentru mine”, a spus el. Au trecut mai multe minute 
de insistențe până ce, în final, băiatul a spus că Îl acceptase 
pe Isus ca Mântuitorul lui, deși nu putea să ofere detalii le-
gate de momentul precis când se petrecuse acel lucru. Epui-
zat, prezbiterul s-a gândit că acel răspuns era suficient. 

Prezbiterul a procedat corect cerându-i băiatului o pro-
fesiune de credință, dar cum ar fi fost dacă ar fi întrebat apoi, 
„Cum știi că Isus este la lucru în viața ta?” Eu cunoșteam acest 
copil. El putea să dea răspunsuri deosebite. Părinții lui ar fi 
fost și ei de partea lui. Băiatul avea o nouă atitudine. El își 
pusese credința în Isus și era dornic să trăiască pentru Dum-
nezeu. Dar prezbiterul, căutând să vadă o decizie exterioară în 
locul credinței și a pocăinței din interior, a ratat să audă o măr-
turie care l-ar fi impresionat cu adevărat. 

Trebuie să ne îndreptăm hotărât privirile către schim-
barea întregii ființe produsă de Dumnezeu și acceptată cu 
bucurie de noul creștin. Acest lucru nu diminuează cu nimic 
responsabilitatea unui copil de a răspunde la Vestea Bună cu 
pocăință și credință. Niciunul dintre noi nu are ceva mai 
fundamental de făcut în întreaga noastră viață: „Lucrarea pe 
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care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeți în Acela, pe 
care L-a trimis El” (Ioan 6:29). Dar copiii vor alege întot-
deauna potrivit naturii lor, iar convertirea de la o natură pă-
cătoasă la o naștere din nou prin Duhul rareori survine în 
urma unei decizii exterioare luată sub presiune. Ea vine din 
a fi convins de păcat, din auzirea Veștii despre dragostea 
mântuitoare a lui Dumnezeu și din a găsi încântare în Per-
soana fără egal a lui Isus. 

O ALTĂ CATEGORIE DE COPII CRESCUȚI ÎN         
BISERICĂ: CEI MÂNTUIȚI, DAR NESIGURI 

Dar cum rămâne cu situația când copiii devin mântu-
iți și încep să încerce să trăiască viața de credință? Ei bine, și 
aceasta trebuie să fie în tandem cu Duhul, folosind Vestea 
Bună. Pavel a denumit-o „Cuvântul harului Său [al lui 
Dumnezeu], care vă poate zidi sufletește și vă poate da moș-
tenirea împreună cu toți cei sfințiți” (F.A. 20:32). Copiii 
mântuiți au și ei nevoie să Îl vadă pe Isus, astfel încât să poată 
crește spiritual. Mulți credincioși – în special cei tineri – nu 
au Vestea Bună implantată solid în sufletele lor astfel încât 
viețile lor creștine să fie bucuroase și pline de dragoste. Pen-
tru a vedea cum este credința lor în realitate, voi analiza câ-
teva exemple, cărora le voi asocia trei nume caracteristice: 

Alice cea anxioasă 

Alice nu are un simțământ profund al iertării și accep-
tării ei totale în Hristos. Ea spune că își pune încrederea în 
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Isus, dar, de fapt, își bazează conștientizarea dragostei lui 
Dumnezeu față de ea pe cât de bine se descurcă ea să asculte 
de El în fiecare clipă. Ea se simte constant nesigură, iar pă-
catele ei o tulbură. Ea este convinsă că Dumnezeu este dez-
amăgit deseori de ea, și se gândește că se poate ca El să nu o 
mântuiască. Alice cea anxioasă nu este în stare să Îl iubească 
pe Dumnezeu. Cum ar putea? Ea nutrește o bănuială că El 
ar putea fi chiar înclinat să o trimită în Iad, sau cel puțin că 
este deseori deranjat de ea. Întrucât ea se străduiește să Îl 
impresioneze pe Dumnezeu, ea ajunge să mascheze relația ei 
cu El. Când ea spune că Îl iubește, ea doar falsează – și este 
conștientă de asta. 

Sarah, îngâmfata 

Sarah nu are o conștientizare profundă a păcătoșeniei 
ei, așa că este îngâmfată și nerecunoscătoare. Deși ea recu-
noaște că păcătuiește câteodată, este convinsă că nu este 
chiar atât de rea - și își alimentează o imagine bună ca să îi 
convingă și pe alții de asta. Nici Sarah, îngâmfata, nu este în 
stare să Îl iubească pe Dumnezeu. Nici n-are vreun motiv. 
Ea n-a ajuns niciodată să conștientizeze cât de mult Îl batjo-
corește pe Dumnezeu și cât de mult a făcut Isus pentru ea în 
ciuda acestui fapt. În plus, întrucât ea își vede cu greu păca-
tul, la fel de greu își simte și nevoia de pocăință. Ea nu de-
vine o creștină mai puternică pentru că nu ar recunoaște că 
are nevoie de așa ceva. 
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Kyle, cel mulțumit de sine 

Kyle nu vede tot ceea îi dă Dumnezeu prin mântuire. 
El nu înțelege cum Hristos în el este puterea lui Dumnezeu 
de a cuceri păcatul și de a-l schimba în modalități uimitoare. 
Din când în când, el poate încerca să se folosească de crești-
nismul lui ca să devină o persoană mai bună, dar nu este 
interesat să hrănească o bizuire totală pe Dumnezeu, care să 
producă sfințenie autentică. Asemenea celorlalți, Kyle, auto-
mulțumitul, nu Îl poate iubi pe Dumnezeu. De ce ar face-o, 
atâta vreme cât în relația cu El nu este nimic atât de atrăgă-
tor? El poate încerca să producă ceva încântare găsind o slu-
jire într-un grup de închinare mai stilat și alături de un lider 
distractiv, ori participând la anumite proiecte ale bisericii, 
dar dacă ar fi sincer, el este plictisit de Isus. 

Iată care este ideea: mulți dintre copiii crescuți în bi-
serici, pe care îi cunosc, se luptă simultan cu toate aceste trei 
situații. Când le arăt adolescenților creștini aceste portrete și 
îi întreb unde se regăsesc mai mult, foarte puțini încearcă să 
spună că în niciunul. Majoritatea au probleme să aleagă doar 
unul. 

Mi se pare ceva ciudat ca un copil să fie anxios și în-
gâmfat în același timp, dar aceasta este confuzia care rezultă 
când nu păstrăm prioritatea Veștii Bune. Numai Vestea 
Bună poate lupta cu nesiguranța și îngâmfarea, afirmând de-
opotrivă că am păcătuit groaznic și că suntem mai iubiți de 
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Dumnezeu decât am îndrăzni să ne imaginăm. Ea ne spune 
și că ne putem schimba, prin puterea lui Dumnezeu care lu-
crează în noi. 

O forță dublă 

Facem o mare greșeală când ne închipuim că elevii 
noștri sunt mântuiți prin auzirea Veștii Bune și prin credința 
în Isus, dar că apoi ar putea crește în credință într-o altă mo-
dalitate. Pavel le spune colosenilor să continue în credința 
pe care au primit-o la început, „fără să vă abateți de la nă-
dejdea Evangheliei, pe care ați auzit-o” (Col. 1:23). El sub-
liniază același lucru la doar câteva versete după aceea: „Astfel 
dar, după cum L-ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să 
și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin 
credință” (Col. 2:6-7). Noi creștem în același fel în care am 
devenit creștini – înrădăcinați în Isus, având nădejdea în 
Vestea Bună. 

De-a lungul secolelor, mulți credincioși au încercat 
alte modalități de a deveni mai sfinți. Unii au impus reguli 
rigide. Alții au încercat o viață simplă, de genul vieții călu-
gărilor. Unii au vânat binecuvântări misterioase sau au ur-
mat ritualuri religioase secrete. Toate acestea sunt zadarnice. 
Ele ratează să înțeleagă sensul simplu al Bibliei. 

Walter Marshall, păstor englez din secolul al XVII-lea, 
a arătat într-un fel strălucit că Vestea Bună este o forță dublă 
în viața credinciosului. 
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• Vestea Bună că am fost iertați, înfiați și iubiți pe veci 
de Dumnezeu dă naștere recunoștinței și nădejdii vi-
eții cu Isus. Acest lucru ne atrage la El cu dragoste – 
la fel cum mareea trage o corabie după ea. 

• Vestea Bună că suntem în Hristos și că ni s-a dat 
Duhul înseamnă că ne putem baza pe puterea lui 
Dumnezeu la lucru în noi. Aceasta este puterea de 
a fugi de păcat – la fel cum vântul împinge aceeași 
corabie.3 

Mareea și vântul. Atracția și puterea. Atragerea și îm-
pingerea. Vestea Bună este forța dublă de care copiii credin-
cioși au nevoie. 

PRIMUL CARE AUDE VESTEA BUNĂ 

Într-o vară, cu ocazia unei tabere biblice, am învățat 
mai multe despre acest lucru. Eram acolo ca să predau timp 
de o săptămână din Evanghelia după Luca. Eram hotărât ca 
prima lecție să fie din Luca 2, unde începe acțiunea cu naște-
rea lui Isus. Mai mult, acela este locul unde Luca introduce 
evangélion într-o manieră dramatică, prin anunțul îngerilor 
făcut înaintea păstorilor. Ce idee deosebită puteam să subli-
niez despre felul cum Vestea Bună a venit pentru prima dată, 
fiind transmisă unor oameni atât de simpli!  

 
3 Walter Marshall, The Gospel Mystery of Sanctification: Growing in Holiness by 
Living in Union with Christ, trans. Bruce H. McRae (Eugene, OR: Wipf & 
Stock, 2005), p. 112. 
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În timp ce îmi pregăteam lecția, m-am decis ca măcar 
să citesc capitolul 1, ca să nu ratez contextul. El începe cu 
narațiunea despre preotul Zaharia. El este lăudat pentru vi-
ața pe care o ducea. Zaharia era „neprihănit înaintea lui 
Dumnezeu, și păzea fără pată toate poruncile și toate rându-
ielile Domnului” (Luca 1:6). El fusese ales să ducă tămâia în 
Templu, o responsabilitate rară și frumoasă. 

În mijlocul momentului uriaș al lui Zaharia, un înger 
apare spunându-i că soția lui avea să dea naștere unui fiu, ca 
un preludiu la venirea lui Mesia al lui Dumnezeu. Acesta era 
finalul fericit al secolelor de așteptare. Dar Zaharia a fost mai 
precaut decât încântat. El a cerut un semn de confirmare. 
Îngerului nu i-a plăcut: „Eu sunt Gavril, care stau înaintea 
lui Dumnezeu; am fost trimis să-ți vorbesc, și să-ți aduc 
această veste bună. Iată că vei fi mut, și nu vei putea vorbi, 
până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că 
n-ai crezut cuvintele mele” (Luca 1:19-20). 

Stai puțin. Veste bună? Am recitit. Am verificat textul 
din greacă. Evident, Gabriel a spus că el aducea euangélion. 

Nu anunțul făcut către păstori era locul în care Luca 
a introdus Vestea Bună. Zaharia o primise primul. Premisa 
lecției mele fusese zdruncinată. Mai important, a trebuit să 
văd că viața neprihănită a lui Zaharia a contat puțin odată 
ce și-a arătat necredința. El a plecat mut din templu, făcând 
semne în încercarea de a explica ce se petrecuse, cu destul de 
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puțin succes. 

Trebuia să învăț că Luca nu ne spune doar că Vestea 
Bună sosise. El ne arată că a o crede cu bucurie constituie 
momentul dinamic definitoriu al vieții – chiar pentru un 
slujitor model din biserică. Acei copii pe care eu îi învățam 
nu erau ca păstorii. Ei erau copiii ai căror părinți se scotoci-
seră după bani ca să le plătească o tabără biblică, în loc să le 
plătească o tabără, să zicem, de fotbal sau de echitație. Acești 
copii puteau recita versete din Biblie. Ei știau cum să se com-
porte într-o clădire de biserică. Ei erau ca niște mici Zaharia. 
Ei trebuiau să audă că Vestea Bună a fost propovăduită unui 
individ din biserică. Ei aveau nevoie să vadă cum ea devenise 
elementul central al vieții lui cu Dumnezeu. 

Anunțul lui Gabriel a ajuns în final să străpungă inima 
lui Zaharia. Când fiul lui s-a născut, el și-a exprimat credința 
în final. Plin de Duhul, el a izbucnit în cântare despre bu-
nătatea mântuitoare a lui Dumnezeu. Acesta nu este felul de 
comportament pe care l-ai aștepta de la un astfel de individ 
adecvat și grijuliu. Dar el a fost schimbat. El a revărsat de 
închinare. Viața lui cu Dumnezeu era mai mare decât fusese 
până atunci și mai bună decât abordarea lui bine păzită din 
templu. 

Iar noi vrem ca până și cei mai bisericoși copii ai noștri 
să ajungă unde a ajuns Zaharia. Calea către acel loc din 
inimă este plină de Vestea Bună. 
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INSTRUCȚIUNI PENTRU ÎNVĂȚĂTORI 

Tit este o carte superbă, din care putem învăța, pentru 
că Pavel i-a scris-o unui învățător din biserică. Pe parcursul 
unei singure fraze, una lungă, el prezintă motivul pentru 
care credincioșii ascultă de Dumnezeu. Aș vrea să te rog ca, 
pe măsură ce o vei citi, să încerci să separi Vestea Bună (ceea 
ce Dumnezeu face pentru noi) de purtarea bună (ceea ce noi 
facem pentru Dumnezeu).  

Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pen-
tru toți oamenii, a fost arătat, și ne învață s-o rupem 
cu păgânătatea și cu poftele lumești, și să trăim în vea-
cul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, aștep-
tând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui 
nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos. El S-a 
dat pe Sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din 
orice fărădelege, și să-Și curețe un norod care să fie al 
Lui, plin de râvnă pentru fapte bune (Tit 2:11-14). 

Cum te-ai descurcat? Nu prea bine, mă aștept. Vestea 
Bună și trăirea bună sunt atât de profund întrețesute, încât 
este greu să le poți despărți! Harul lui Dumnezeu ne echi-
pează ca să o rupem cu păgânătatea. Nădejdea revenirii lui 
Hristos hrănește viețile noastre neprihănite. Isus S-a dat pe 
Sine ca jertfă ca să ne facă zeloși pentru fapte bune. 

„Zeloși”. Ce cuvânt! Am ajutat de curând un grup de 
copii să facă un poster despre Cele 10 Porunci, în care să fie 
ilustrați copiii ascultători. Am scris acest pasaj din Tit pe acel 
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poster, pentru a sublinia că noi nu ascultăm de Dumnezeu 
mormăind, nici măcar intenționat. Datorită Veștii Bune, 
noi ascultăm cu zel. Acesta este unul din scopurile pe care 
Isus le-a avut în minte când S-a dus la cruce. 

Dacă copiii părăsesc biserica, motivul este că noi am 
eșuat să le punem înainte o imagine a lui Isus și a Crucii Lui 
care să fie suficient de convingătoare ca să satisfacă foamea lor 
spirituală și să le dea zelul după care tânjesc. Ei nu au văzut că 
Isus însuși este mai bun decât orice „program despre Isus”. El 
este mai bun decât muzica pe care o folosim când ne închi-
năm Lui. El este mai bun decât o călătorie misionară. El este 
mai bun decât liderul lor favorit de tineret. El este mai bun și 
decât banii. Mai bun decât jocurile video. Mai bun decât fil-
mele romantice pentru tineri. Mai bun decât relațiile sexuale. 
Mai bun decât popularitatea sau puterea. 

Noi am ratat să le prezentăm aceste lucruri multor co-
pii. I-am hrănit cu lucruri pe care ei să le facă. I-am hrănit 
cu experiențe „de închinare”. Dar am ratat să îi hrănim cu 
mai mult decât o linguriță din Vestea Bună. Acum, ei sunt 
înfometați și ar mânca orice. Ei încearcă să își hrănească su-
fletele cu ceva – poate chiar cu lucruri religioase – care sunt 
percepute ca și cum ar fi potrivite, pe când ceea ce ei au ne-
voie este Cineva cu totul mai bun decât ei înșiși. 

CINE ARE CEL MAI BUN RĂSPUNS? 

Copiii crescuți în biserică nu au nevoie de Vestea 
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Bună la fel ca alți copii – ci au nevoie de ea mai mult. Am 
văzut un exemplu în acest sens în timp ce predam la o altă 
tabără biblică. Majoritatea celor care participau erau copii 
crescuți în biserică, dar nu și Ryan. Mama lui îl înscrisese în 
tabără pentru că un vecin îl invitase și pentru că tabăra noas-
tră era mai ieftină decât alte activități. Ryan fusese rareori 
văzut în biserică și nu avea o Biblie acasă. 

La începutul săptămânii mă întrebam dacă Ryan avea 
să poată ține ritmul cu ceilalți. N-ar fi trebuit să îmi fac griji. 
El a fost cel mai atent elev, punând întrebări și ascultând cu 
mult entuziasm ceea ce eu predam. 

Majoritatea învățătorilor biblici au trecut prin acest 
fenomen. Copiii nou-veniți în biserici sunt foarte atenți, în 
timp ce copiii crescuți în biserică aud aceleași lecții, dar ră-
mân neafectați. Înțelepciunea comună spune că acest lucru 
se petrece din cauză că acei copii crescuți în biserică au mai 
auzit aceste lucruri. Dar de data asta a fost mai mult de atât. 
Eu propovăduiam Vestea Bună la fiecare narațiune biblică, 
iar copiii din biserică erau suficient de interesați, doar că nu 
erau entuziasmați de ea. Mi-am dat seama în curând că ei 
nici nu observau partea cu Vestea Bună din lecția mea. 

Într-o seară aproape de finalul săptămânii, am vorbit 
despre regele David și despre Mefiboșet. David ajunsese rege 
după ce vrăjmașul lui, Saul, a murit în bătălie. Nu rămăseseră 
mulți urmași ai lui Saul, lucru favorabil lui David, pentru că 
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altfel, aceștia ar fi fost o amenințare la adresa tronului său. 

Mefiboșet era nepotul lui Saul. În copilărie, el a suferit 
un accident, dar a supraviețuit și a trăit într-o casă obscură, 
la marginea teritoriului Israelului, departe de locul natal. 
Din perspectiva lui David, acesta putea fi foarte bine un fi-
nal sigur al unui potențial vrăjmaș. Dar David era un om 
extraordinar, care voia să îi arate bunătate unui membru al 
familiei lui Saul, așa că l-a chemat pe Mefiboșet la palat. Acel 
om olog trebuie să fi fost îngrozit, dar David i-a spus: „Nu 
te teme... Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău Saul, 
și vei mânca totdeauna la masa mea” (2 Sam. 9:7). David l-
a tratat pe Mefiboșet ca pe unul dintre fiii lui, iar Biblia 
menționează încă de trei ori după aceea că Mefiboșet a mân-
cat întotdeauna la masa regelui. 

Le-am pus apoi copiilor o întrebare deschisă: „Ce pu-
tem învăța despre viața cu Dumnezeu din această lecție?” 

Imediat s-au ridicat mai multe mâini. „Și noi trebuie 
să fim buni”, a spus unul. „Dumnezeu vrea să ne iubim vrăj-
mașii”, a spus altul. Mai mulți au dat din cap în semn de 
aprobare. Toate acestea erau răspunsuri bune. Dar care din-
tre ele era cel mai bun răspuns? 

„Mai vrea cineva să răspundă?”, i-am întrebat. Ni-
meni. Toți păreau să aibă în minte același lucru. 

Apoi am văzut mâna lui Ryan ridicată. „Eu cred că 
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asta seamănă cu relația dintre noi și Dumnezeu”, a spus el. 
„Noi eram ca Mefiboșet. Noi eram ca ologii care nu erau de 
partea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu este bun cu noi. El 
este atât de bun!” 

Da. Corect, acela era cel mai bun răspuns – iar Ryan 
l-a văzut înaintea oricăruia dintre copiii crescuți în biserică. 
Aceștia aveau ani de experiență în lecții biblice și învățaseră 
să răspundă la întrebări despre Dumnezeu în primul rând cu 
această mentalitate: „Ce trebuie să fac eu pentru El de 
acum?” Ei trebuiau să se dezvețe de ea ca să Îl poată admira 
pe Isus, Împăratul care îi invită pe ei, vrăjmașii Lui ologi, să 
stea la masa Lui. Atât ei cât și Ryan auziseră Evanghelia o 
săptămână întreagă, dar numai Ryan a fost gata să răspundă 
la o întrebare despre Dumnezeu având această mentalitate: 
„El este atât de bun!” 

CUM ESTE ÎMPIEDICATĂ                                          
CREȘTEREA CREȘTINILOR 

Mai există un motiv pentru care copiii crescuți în fa-
milii creștine și obișnuiți cu biserica au nevoie mai mult de 
Vestea Bună. De data aceasta cauza nu este vreun lucru rău, 
ci pentru că așa are loc creșterea în credință. 

Pe măsură ce copiii învață despre bunătatea și sfințe-
nia lui Dumnezeu, ei ar trebui să crească în admirație față de 
El. Asta este creșterea. Pe măsură ce se cercetează pe ei înșiși 
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și văd urâciunea din interior, ei ar trebui să crească în con-
vingerea de păcat. Și asta este creștere. Dar combinația din-
tre acestea îi va duce la disperare dacă nu cresc și în înțele-
gerea iertării și a neprihănirii pe care le au în Isus. 

Imaginează-ți un copil proaspăt creștin asemenea 
unuia care începe să vadă lumina lui Dumnezeu. Pe măsură 
ce învață, raza de lumină din viața lui îi arată două lucruri: 
(1) cerințele sfinte ale lui Dumnezeu și (2) păcatul copilului 
pentru că nu poate împlini acele cerințe. La misiunea Serge, 
noi folosim o ilustrație utilă a acestui adevăr.4 Diagrama ilus-
trează aceste două lucruri la partea de sus și la cea de jos a 
luminii lui Dumnezeu. Copilul vede de asemenea Crucea, 
care acoperă golul dintre păcatul lui și cerințele lui Dumne-
zeu. Acel copil are bucurie și încredere. El este dornic să tră-
iască pentru Dumnezeu. 

 

 

 

 

 

Pe măsură ce viața creștină înaintează, copilul învață 

 
4 Serge, Sonship, 3rd ed. (Greensboro, NC: New Growth Press, 2013), p. 153. 
Această diagramă poate fi găsită și în The Gospel-Centered Life, de Robert H. 
Thune și Will Walker (Greensboro, NC: New Growth, 2011), p. 13. 
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mai multe lucruri. Înțelegerea cerințelor sfinte ale lui Dum-
nezeu crește. De asemenea, el vede tot mai mult că nici viața, 
nici inima lui nu pot să se ridice vreodată la înălțimea cerin-
țelor, astfel că în el crește și înțelegerea păcătoșeniei proprii. 
Raza de lumină crește. Iar dacă el nu crește și în prețuirea 
Veștii Bune – dacă crucea rămâne în mare măsură la aceeași 
dimensiune în viața lui, ca la început – apar fisurile. 

 

 

 

 

 

Copilul devine un fel de Alice anxioasa. El este conști-
ent că faptele lui bune nu sunt suficient de bune și că senti-
mentele lui față de Dumnezeu nu sunt suficient de puternice. 
El știe că este un ipocrit și, în sinea lui, este hăituit de vinovă-
ție. El pretinde pe față credința, străduindu-se constat prin tot 
felul de stratageme să se facă pe sine și să îi facă pe prietenii și 
părinții lui să creadă că situația lui nu este atât de rea. 

El se străduiește din greu să se descurce mai bine, dar 
fără succes. El acționează și precum Kyle, mulțumitul de 
sine. El umple golul dintre Cruce și sfințenia lui Dumnezeu 
pretinzând că acele cerințe ale lui Dumnezeu nu sunt cu ade-
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vărat atât de înalte. El își spune în sinea lui că orice act mă-
runt de ascultare pe care el îl face trebuie să fie în regulă. 

Același copil acționează și precum Sarah, îngâmfata. 
El umple golul dintre Cruce și păcatul lui pretinzând că pă-
catele lui nu sunt atât de groaznice. El se oprește din pocă-
ință și, în schimb, ca să își păstreze imaginea de creștin, se va 
deda la minciună, se va justifica atunci când va fi corectat, îi 
va zdrobi pe alții și va face tot felul de lucruri religioase sau 
va asculta de părinții lui doar ca să arate bine. 

 

 

 

 

 

 

 
Pe scurt, creșterea creștină a copilului este împiedi-

cată. Faptul că învață mai multe lucruri despre măreția lui 
Dumnezeu nu îl poate ajuta, pentru că el nu este în stare să 
le gestioneze. Nici să îi spunem să păcătuiască mai puțin și 
să asculte mai mult nu îi este de vreun folos, pentru că el se 
luptă cu aceste lucruri, le ignoră, sau face ambele gesturi. 
Pentru un copil crescut în biserică, această stagnare poate să 
se petreacă la foarte scurt timp după ce el a devenit creștin, 
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pentru că știe deja atât de multe lucruri despre Dumnezeu 
și despre păcat.  

Soluția este ca, odată cu toate aceste lucruri pe care el 
le învață, să crească și Crucea. Cu cât un copil învață mai 
multe lucruri despre sine și despre Dumnezeu, el trebuie să 
învețe cu atât mai mult să își pună încrederea și desfătarea 
în Vestea Bună. El trebuie să devină mai sigur pe faptul că 
este acceptat complet în Hristos, că este iertat și înfiat de 
Dumnezeu. Aceasta este singura cale prin care el poate con-
tinua să crească. 

 

 

 

 

 

Biblia ne spune că trebuie să ne așteptăm la această 
dinamică. Să luăm exemplul profetului Isaia, care a avut 
parte de o vedenie cutremurătoare a lui Dumnezeu în tem-
plu. Felul în care el a înțeles sfințenia lui Dumnezeu a cres-
cut foarte mult într-o singură clipă, astfel că el n-a putut ges-
tiona tensiunea: „Vai de mine! Sunt pierdut” (Isaia 6:5). Dar 
un înger i-a atins buzele cu un cărbune încins și i-a spus: „ne-
legiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit!” (Isaia 
6:7). Doar după aceea, odată ce înțelegerea mai profundă a 
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sfințeniei lui Dumnezeu și a păcătoșeniei personale a fost în-
soțită de o încredere mai mare în iertarea sa, Isaia a fost pre-
gătit pentru lucrare. 

Un copil hrănit constant cu Vestea Bună are o prețu-
ire crescândă pentru Isus și pentru tot ceea ce Isus a făcut 
pentru el. Acel copil va fi un creștin uimitor, nu doar unul 
pretins. El nu va încerca să arate mai bine decât este în rea-
litate, ci va îndrăzni să își mărturisească deschis păcatul și să 
se pocăiască de el de îndată. De asemenea, el nu va fi nevoit 
să pretindă că Dumnezeu este ușor de mulțumit cu puțin 
comportament religios, ci va îndrăzni să se apropie tot mai 
mult de un Dumnezeu sfânt. Aceste lucruri se petrec pentru 
că păcatul lui și sfințenia lui Dumnezeu îi arată cât de multe 
lucruri i-au fost iertate. Un astfel de copil crește în dragostea 
lui pentru Isus. 

DRAGOSTEA PENTRU ÎMPĂRAT 

Istoria lui Mefiboșet despre care am amintit mai de-
vreme conține unul dintre finalurile mele favorite din toate 
istorioarele din Biblie. Vreme de mulți ani, Mefiboșet a stat 
la masa lui David – un potențial dușman care a primit drep-
turile unui prinț. Dar David este nevoit apoi să fugă din ca-
lea unei răscoale stârnită de fiul său Absalom. Toți membrii 
loiali de la curtea lui David i s-au alăturat. 

Mefiboșet nu era printre acești curteni loiali care au 
plecat cu David. Un slujitor care l-a ajutat pe David a pretins 
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că Mefiboșet ar fi tras nădejde să fie înscăunat ca rege în 
urma acestei tulburări politice, așa că David a luat înapoi 
pământurile pe care i le dăduse lui Mefiboșet, și i le-a dat 
slujitorului acestuia (2 Sam. 16). 

După câtva timp, David s-a întors pentru a-și recăpăta 
tronul. Mefiboșet i-a ieșit în întâmpinare. Cu greu ar fi spus 
cineva că acest om olog arăta ca unul care ar fi complotat să 
ajungă rege. Pentru că David fusese plecat, el a fost foarte 
întristat că nu se putea spăla și nu se putea tunde. El a expli-
cat apoi că fusese înșelat. Slujitorul îi luase măgarul și îl lă-
sase pe Mefiboșet fără mijloc de transport. 

David a fost nehotărât. El a decis ca Mefiboșet și slu-
jitorul oportunist să împartă terenul. Dar răspunsul lui Me-
fiboșet a fost perfect: „Să ia chiar totul, căci împăratul dom-
nul meu se întoarce în pace acasă” (2 Sam. 19:30). 

Aceasta este acea devoțiune care rezultă din a sta zilnic 
la masa Împăratului nostru, care ne-a arătat atât de multă 
bunătate nemeritată. Noi suntem copiii înfiați de Dumne-
zeu. Când ne aducem aminte zilnic de această Veste Bună și 
ne ospătăm din ea, ne apropiem să Îl slujim pe Împărat mai 
degrabă decât ca El să ne dea ceva. Venim ca să Îl iubim. 

ÎNTREBĂRI PE CARE LE-AI PUTEA PUNE 

Copiii de la clasa mea cunosc deja Vestea Bună. Am pre-
dat despre Cruce și despre credința în Isus încă de pe când ei 
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erau mici. Pot să înțeleg nevoia să le reamintesc ocazional de 
aceste lucruri, dar oare nu este suficient? 

Aceasta este o manieră de a gândi foarte răspândită. 
Noi presupunem că avem la clasele noastre copii bine înră-
dăcinați în Vestea Bună și că ea se află acolo, în peisaj, când 
noi îi învățăm despre altceva. Dar ceea ce este presupus 
ajunge foarte repede să fie uitat. Fără trezirea constantă 
adusă de Vestea Bună, copiii – și adulții – încep să încerce 
să asculte de Dumnezeu în puterea și ambiția proprie. Vestea 
Bună n-a fost lăsată niciodată ca să stea undeva în peisaj. Ea 
este centrul – izvorul la care trebuie să mergem ca să ne luăm 
de acolo puterea de a face orice altceva. „Să alergăm cu stă-
ruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la 
Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus” 
(Evrei 12:1-2, subl.). 

Dar după ce copiii aud Vestea Bună de câteva ori, ce 
altceva nou ar mai putea învăța ei despre ea? 

Eu învăț lucruri noi despre Vestea Bună la fiecare lec-
ție. Pe măsură de îmbătrânesc, îmi dau seama mai mult că 
abia am început să înțeleg bogăția deplină a Persoanei lui 
Isus și binecuvântările pe care le am în El. 

Dacă învățătura ta despre aceste lucruri a ajuns prăfuită 
– și mi se întâmplă și mie așa ceva – vreau să te încurajez să 
citești și să studiezi mai mult Noul Testament. Caută ce spune 
el despre Isus și despre binecuvântările pe care le primim de 
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la El. Probabil că nu va dura mult până vei ajunge la lucruri 
la care nu te-ai gândit atât de mult până atunci. Când faci 
asta, vei avea ceva nou să le spui copiilor despre vechea Veste 
Bună. Seria „Gospel Transformation” de studii pentru gru-
purile mici de la Serge - Gospel Identity, Gospel Growth și 
Gospel Love – poate fi o resursă excelentă care să îți dea gân-
duri proaspete despre binecuvântările pe care le avem în 
Isus.5 

Eu folosesc uneori rugăciunea lui Pavel pentru efeseni 
ca temă pentru obiectivul pe care îl urmăresc în lecțiile mele: 
„pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să 
puteți pricepe împreună cu toți sfinții, care este lărgimea, 
lungimea, adâncimea și înălțimea; și să cunoașteți dragostea 
lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini 
de toată plinătatea lui Dumnezeu” (Efes. 3:17-19). Există 
întotdeauna loc să mergem mai departe și mai adânc în dra-
gostea lui Hristos – să învățăm mai mult despre ea și să o 
lăsăm să pătrundă mai adânc în sufletele noastre. 

Dacă convertirea este lucrarea lui Dumnezeu în inima 
copilului, cum pot să spun eu care dintre copiii pe care îi învăț 
sunt convertiți și care nu? 

De multe ori, nu poți fi sigur de asta. Partea bună este 

 
5 Serge, Gospel Identity: Discovering Who You Really Are, (Greensboro, NC: New 
Growth, 2012); Serge, Gospel Growth: Becoming a Faith-Filled Person (Greens-
boro, NC: New Growth, 2012); Serge, Gospel Love: Grace, Relationships, and 
Everything that Gets in the Way (Greensboro, NC: New Growth, 2012). 
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că, întrucât amândouă categoriile au nevoie de același fel de 
învățătură – de provizii mari de Veste Bună și de încurajare 
ca să o creadă și ca să se pocăiască – nu va trebui să știi tu ce 
se întâmplă în fiecare caz în parte. Eu rareori încerc asta. 

Atunci îi tratezi pe copii ca și cum sunt deja mântuiți, 
sau ca și cum nu sunt mântuiți? 

În anumite cazuri, când îi îndemn pe copii să creadă, 
pot recunoaște diferența. Le voi spune că ei pot să aibă ne-
voie să creadă pentru prima dată sau că pot avea nevoie să 
creadă mai profund ca să crească spiritual. Dar, în mod obiș-
nuit, le vorbesc copiilor bisericii ca și cum ar fi deja mântu-
iți. Dacă ei fac parte din familia bisericii, trebuie să ne rugăm 
și să ne așteptăm ca Dumnezeu să lucreze în ei, chiar dacă 
știm că este posibil ca ei să nu fie convertiți în realitate. 

De exemplu, în cazul lui Nicole, fetița despre care am 
vorbit în capitolul anterior, cel despre carnetul de note al lui 
Dumnezeu, eu i-am vorbit ca și cum ea ar fi fost o credinci-
oasă nesigură, dar știam bine că ea putea să nu fi fost con-
vertită, ci doar să facă lucruri religioase din motive egoiste. 
Situația ei nu a contat în termenii a ceea ce eu trebuia să îi 
spun, pentru că, în orice circumstanță, ea trebuia să audă 
Vestea Bună și să o creadă. Aici stă frumusețea acestui lucru. 

ARATĂ-L IMEDIAT PE ISUS 

Alege ceva ce poți face pentru a pune la lucru ideile 
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din acest capitol. Iată câteva posibilități: 

Pentru oricine: Întrucât a deveni creștin și a crește în 
Hristos este lucrarea Duhului, începe să te rogi cu regulari-
tate ca Dumnezeu să lucreze în viețile copiilor pe care îi în-
veți. Adaugă acest motiv la rugăciunile tale personale. Sau 
dacă te lupți să îți păstrezi o rutină personală în rugăciune, 
adaugă acest motiv la rugăciunile regulate pe care le spui 
când ești la sala de clasă, alături de copii. Fă așa încât această 
rugăciune să fie parte din rugăciunea săptămânală de la sala 
de clasă, din devoțiunile din familie sau din rugăciunile per-
sonale. Dacă nu ești sigur dacă copiii pentru care te rogi sunt 
credincioși sau nu, poți să te rogi în felul următor: „Tată, te 
rog să lucrezi în inima lui ______ ca să crești acolo o cre-
dință mare și dragoste pentru Tine”. Acestea sunt lucruri de 
care au nevoie necredincioșii și credincioșii deopotrivă. 

Pentru părinți: Faceți o autoevaluare onestă a lucruri-
lor în care vă puneți încrederea ca să vă simțiți bine în legă-
tură cu mântuirea copiilor voștri. Acestea pot fi 

• purtarea lor bună; 

• moștenirea voastră creștină din familie sau par-
ticiparea lor la activitățile bisericii; 

• o rugăciune pe care ei au spus-o sau o decizie 
publică pe care au luat-o. 

Acestea pot fi lucruri bune, dar dacă nădejdea voastră 
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este în aceste lucruri, nu în Dumnezeu – în faptul că El lu-
crează în inimile copiilor voștri – mărturisiți-I chiar acum lui 
Dumnezeu acest lucru. Cereți-I Tatălui vostru să fie și Tatăl 
lor. Apoi stabiliți împreună, ca părinți, un timp sau un loc 
care să vă reamintească zilnic să vă rugați ca Dumnezeu să 
lucreze în inimile copiilor voștri. Acea rugăciune consecventă 
este, probabil, singurul lucru important pe care îl puteți adă-
uga pe agendele voastre – și să îl faceți – ca să-i ajutați pe copiii 
voștri să vină la credința în Hristos și să crească în El. 

Pentru învățători: Data viitoare când predai o lecție 
bazată pe o istorie din Biblie, testează-ți elevii întrebându-i 
cum cred ei că trebuie făcută aplicația ei. Folosește aceeași 
întrebare pe care eu am pus-o în acea tabără: „Ce putem în-
văța despre viața cu Dumnezeu din această întâmplare?” 
Dacă elevii tăi au multe de spus despre felul cum ei trebuie 
să se poarte mai bine, dar puțin despre ceea ce Dumnezeu 
face, poți fi sigur că ei nu sunt obișnuiți să audă Vestea Bună. 
Spune-le că a învăța cum să se poarte este o modalitate ex-
celentă de a folosi Biblia, dar de multe ori cel mai bun lucru 
este să observe și să prețuiască felul în care Dumnezeu Se 
poartă. Continuă să pui acea întrebare lecție după lecție, 
până ce ei vor învăța să se îndrepte către Dumnezeu și să își 
găsească desfătarea în El. 

Pentru slujitorii de tineret: Arată-le tinerilor pe care îi 
conduci schițele cu cele trei categorii de copii din biserică, dar 
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care nu cresc: Alice anxioasa, Sarah îngâmfata și Kyle auto-
mulțumitul (schimbă numele dacă se întâmplă ca vreunul 
dintre participanți să poarte acel nume). Cere-le să spună 
care schiță li se pare mai asemănătoare propriilor lor vieți de 
credință, și folosește acea întrebare ca să deschizi o discuție 
despre felul cum credința mai puternică în Isus și în Vestea 
Lui Bună îi poate ajuta să crească. Au nevoie să creadă mai 
profund că sunt păcătoși? Să creadă mai mult în iertarea lor 
în Hristos? Să creadă în puterea pe care El le-o dă ca să își 
învingă păcatul? Sau poate toate acestea? Asigură-te că esența 
discuției este să îi încurajezi pe copii să crească în credința 
lor crezând mai înainte de toate Vestea Bună, și crezând-o 
tot mai profund. 
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4 
ELEVUL PREFABRICAT                           

DE CLASA A PATRA  
Pentru că Vestea Bună schimbă                                    

inimile împietrite 
 

Cât de multe din numeroasele schimbări în caracterul 
sau purtarea noastră sunt amăgitoare și cât de puține 
sunt reale și profunde! Doar ceea ce pătrunde până în 
adâncurile ființei noastre spirituale poate produce o 
schimbare vrednică de acest nume. Singurul cuvânt 
care ne poate transforma cu adevărat este CRUCEA. - 
Horatius Bonar1 

 

Avusesem o dimineață de duminică bună în grupul 
meu de elevi de clasa a patra. Ei s-au purtat frumos, s-au 
rugat cu sinceritate și au participat bine la lecția despre 
Avraam pe care le-am predat-o. Acum era pauza de gustare. 
Persoana care se ocupa de aceste lucruri ne-a lăsat cu câte o 

 
1 Horatius Bonar, The Everlasting Righteousness (London: James Nisbet, 1873), 
p. 188. 
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bucată de cașcaval pentru fiecare copil și cu o pungă de bis-
cuiți pe care s-o împartă între ei. 

Erau 34 de biscuiți pentru 9 copii. Știam acest lucru 
pentru că unul dintre copii, dornic să se asigure că își pri-
mește porția cuvenită, deja îi numărase. Este uimitor să vezi 
ce abilități la matematică au când sunt împărțite gustările. 
Un alt copil i-a împărțit celorlalți și a spus că asta însemna 
că aveau să primească câte patru biscuiți, cu excepția a doi 
copii, care trebuiau să se mulțumească cu trei. 

„Eu vreau patru!”, a cerut unul dintre copii. 

„Nu”, a spus altul, „trebuie să îi împărțim egal”. Unii 
au început să discute despre cum să împartă între ei acei bis-
cuiți. Alții puneau presiune pe copiii mai timizi, cerându-le 
să mănânce doar trei biscuiți. Lăcomia pusese stăpânire peste 
ei. Lucrurile au degenerat până acolo încât au ajuns să se 
certe pe bucăți dintr-un biscuit. 

Atunci m-am hotărât să intervin și să pun capăt dis-
cuției. „Fiecare primește câte trei biscuiți”, i-am anunțat eu. 

„Și ce facem cu biscuiții care vor rămâne?”, a întrebat 
cineva. 

„Vor rămâne în pungă”, am spus eu. „N-o să-i mă-
nânce nimeni”. Gata. Doar că lucrurile nu se rezolvaseră, iar 
eu știam asta. Oprisem discuția dintre ei, dar nu făcusem 
nimic care să trateze lăcomia lor. 
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O LECȚIE UITATĂ 

Am văzut acest fel de comportament la copiii de toate 
vârstele - și la adulți. Pruncii de la creșă se bat pe o jucărie. 
Adolescenții se luptă pe cea mai mare felie de pizza. 

Dar în acea dimineață, când eram în grupul meu de 
elevi de clasa a patra, mi-am dat seama că, pe când ei s-au 
liniștit și au început să își mănânce cașcavalul și biscuiții, ar-
gumentul pe care tocmai îl folosisem nu trebuia folosit ni-
ciodată. Nu în acea zi. Vezi tu, lecția pe care tocmai o înche-
iasem de predat – cu doar câteva minute înaintea pauzei de 
gustare – vorbise despre cum putem evita să devenim la-
comi. Și totuși lăcomia era un obicei atât de adânc înrădăci-
nat în ei, încât în clipa când am venit înaintea loc cu biscu-
iții, au și uitat de lecție. 

Ba chiar mai rău, și eu uitasem de ea. Încheiasem 
cearta dintre ei fără să fac deloc referire la acea lecție. În stu-
piditatea mea, am ratat o oportunitate evidentă de a folosi 
incidentul cu biscuiții ca să aplic în practică ceea ce tocmai 
predasem. 

Ceea ce studiasem atunci din viața lui Avraam fusese 
întâmplarea când s-a produs despărțirea dintre el și Lot, ne-
potul lui, în Canaan. Dumnezeu făgăduise să îl binecuvân-
teze pe Avraam și să le dea urmașilor lui toată țara, dar 
Avraam a trebuit să învețe să creadă cu adevărat acele făgă-
duințe. Încă de timpuriu, el a abordat lucrurile de parcă ar 
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fi trebuit să se descurce de unul singur. Acest lucru l-a deter-
minat să spună minciuni în Egipt despre soția lui. 

Disputa lui cu Lot pe pășunile pentru animale a fost a 
doua sa criză, la care el a răspuns mai bine. Avraam a sugerat 
ca ei să împartă zona, și l-a lăsat pe Lot să facă prima alegere. 
Iar Lot a ales într-un fel egoist. El a luat lunca bogată a râului, 
lăsându-i lui Avraam părțile deluroase și uscate ale țării. 

În cadrul lecției, majoritatea timpului l-am petrecut 
discutând cum Avraam a putut să fie altruist și l-a lăsat pe 
Lot să aleagă primul. Avraam era patriarhul mai bătrân. Tra-
diția cerea ca el să aleagă primul. I-am întrebat pe copii cum 
a putut Avraam să renunțe la un drept atât de prețios, când 
ne gândim că noi ne luptăm pe lucruri atât de neînsemnate 
precum cine să fie primul la robinetul cu apă. Ei au înțeles 
că Avraam trebuie să fi crezut în făgăduințele lui Dumnezeu. 
El învățase că cele mai bune lucruri din viață vin de la Dum-
nezeu, fără să le câștige el. Avraam a putut să renunțe la cea 
mai bună parte a țării pentru că el știa că Dumnezeu avea să 
îi dea o moștenire mult mai mare. 

Am vorbit apoi cu acei copii despre felul în care 
aceste lucruri se aplică în viețile noastre. Am discutat des-
pre felul cum Dumnezeu ne dă binecuvântări chiar mai 
mari decât a primit Avraam, că vom avea o casă veșnică 
alături de Isus și că vom fi părtași tuturor bogățiilor Lui. Cu 
cât suntem mai influențați de acest adevăr, cu atât mai puțin 
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vom simți nevoia de a fi lacomi după lucrurile din această 
viață, care pălesc în valoare față de cele veșnice. 

Aceasta era lecția. Tocmai ce îi învățasem toate aceste 
lucruri. Așa că, pe când copiii își mestecau ultimul biscuit, 
m-am decis să compensez faptul că ratasem să fac aplicația 
mai devreme. Așa că i-am întrebat: „Ce are de-a face lecția 
noastră de azi cu felul în care v-ați purtat legat de biscuiți?” 

„Păi...” 

„Vă certați pe niște biscuiți”, am spus eu. „Ați uitat 
despre ce am învățat în lecția de azi?” 

Încetul cu încetul, un băiat a făcut legătura. „Trebuia 
să nu fim lacomi”, a spus el. Un altul a recunoscut că „da, 
așa este. Să nu fim lacomi. Cred că am încălcat regulile lui 
Dumnezeu”. 

Alți copii au dat din cap în semn de aprobare. Ei se 
simțeau mustrați. „Am uitat”, mi-au spus ei. „Ne vom stră-
dui să fim mai buni data viitoare. Ne vom strădui mai mult 
să nu fim lacomi”. 

Stăteam acolo înlemnit. Oare puteam să fac lucrurile 
să sune atât de rău? Nu asta era lecția pe care le-o predasem! 

ÎNCLINAȚIA NATURALĂ A INIMII 

Îți spun această întâmplare ca să îți arăt încotro se în-
dreaptă natural inimile copiilor, chiar dacă îi învățăm bine. 
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Eu predasem o lecție despre Vestea Bună. Evitasem cu aten-
ție moralismul, arătând în schimb dragostea lui Dumnezeu 
și binecuvântările noastre în Hristos. I-am încurajat pe copii 
să creadă acea Veste Bună mai presus de orice. Chiar și așa, 
în inimile lor, ei au transformat-o într-o lecție de tipul ce-
trebuie-să-faci-pentru-Dumnezeu. 

Așa funcționează în mod natural inima oricui. Copiii 
noștri sunt programați să încerce să câștige puncte înaintea lui 
Dumnezeu. Asemenea unei piese de electronică expediată de 
la fabrică având setările de bază, ei sunt setați să nu creadă 
Vestea Bună. Această încredere în eforturile lor religioase și 
morale ia locul încrederii în Isus. Ea este atât de puternică, 
încât chiar dacă îi înveți o lecție despre Vestea Bună, ei ajung 
foarte ușor să capete ideea greșită. 

Ar trebui să spun că nu toate lecțiile despre Vestea Bună 
o sfârșesc în frustrare. Eu am văzut de multe ori cum Duhul 
Sfânt folosește Vestea Bună ca să pătrundă în inimile copiilor. 
Cu toate acestea, înclinația noastră de a-L impresiona pe 
Dumnezeu prin ceea ce facem este adânc înrădăcinată în na-
tura noastră coruptă. Îndepărtarea ei cere să fim intenționali. 
Este nevoie să tot insistăm deliberat pe Vestea Bună. 

DE CE DRAGOSTEA NU ESTE OPȚIONALĂ 

Așa că, iată-ne în fața clasei. Sau discutăm într-un 
grup de tineri. Poate că luăm prânzul cu un adolescent care 
se luptă cu probleme, ori ne ducem copiii la antrenamentul 
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de fotbal. Noi știm că ei trebuie să facă schimbări în viețile 
lor de credință, dar deseori nu știm ce să le spunem dincolo 
de „nu mai faceți asta” sau „Dumnezeu vrea să faceți asta”. 

Într-un astfel de moment, chestiunea nu este legată de 
ce ar trebui să facă acei copii, ci de cum să ajungem la inimile 
lor. Ei au nevoie să se odihnească în Isus până ce au o bucurie 
atât de mare pentru frumusețea Lui și pentru ceea ce El a 
făcut pentru ei, încât ea să se reverse în felul în care ei trăiesc. 
Sună greu, dar scopul nostru trebuie să fie să zidim în ei dra-
goste pentru Dumnezeu. Și există cel puțin două motive în 
acest sens. 

Purtarea creștină nu este ascultare autentică dacă 
nu pleacă de la dragostea față de Dumnezeu. 

Când Isus a fost întrebat care era cea mai mare po-
runcă, El a răspuns: „Să-L iubești pe Domnul, Dumnezeul 
tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, și cu tot cugetul 
tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă” (Matei 
22:37-38). De fiecare dată când urmărim „ascultarea” fără 
dragoste, nu suntem serioși în legătură cu cea mai impor-
tantă ascultare dintre toate. Nimic și nimeni nu ar trebui să 
fie mai presus de Isus. El a folosit o exprimare scandalos de 
categorică atunci când a explicat cât de superioară ar trebui 
să fie dragostea noastră față de el prin comparație cu cea față 
de orice altceva: „Dacă vine cineva la Mine, și nu urăște pe 
tatăl său, pe mamă-sa, pe nevastă-sa, pe copiii săi, pe frații 
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săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi uce-
nicul Meu” (Luca 14:26). 

Nu există putere de ascultare viguroasă în absența 
dragostei față de Isus. 

Isus a mai spus: „Cine are poruncile Mele și le păzește, 
acela Mă iubește” (Ioan 14:21). De acea mare și cea mai im-
portantă poruncă depind toate celelalte. De fiecare dată 
când noi nu păzim una dintre celelalte porunci, este clar că 
nu o păzim nici pe prima. Noi ne-am iubit mai mult pe noi 
înșine decât pe Isus. 

Am putea să-i convingem pe unii copii să vină cu re-
gularitate la biserică, să își spună rugăciunile și să se poarte 
frumos acasă, chiar dacă ei nu Îl iubesc pe Dumnezeu, dar, 
în cel mai bun caz, ei se vor strădui din greu să trăiască o 
religie egoistă și manipulatoare, pe care Dumnezeu o res-
pinge. Pretențiile lipsite de bucurie sunt periculoase pentru 
copii. Ele arată de parcă ar trăi sfânt și îi fac să își închipuie 
că Îl urmează pe Isus – când, de fapt, inimile lor rămân reci. 
De aceea, trebuie să țintim la inimile lor. 

Răspunsul Bibliei la felul cum dragostea crește este 
Vestea Bună: „Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi” (1 
Ioan 4:19). Învățătorul care propovăduiește Vestea Bună 
conduce cu abilitate inima unui copil arătându-i frumusețea 
copleșitoare a lui Isus. Doar Isus poate anima inimile legate 
de acceptul prietenilor sau de distracția jocurilor video. Doar 
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El este mai vrednic de dragostea lor. 

Odată ce copiii înțeleg aceasta, ei nu vor recunoaște 
mormăind că trebuie să se străduiască mai mult, ci vor privi 
înainte cu nădejde. Când sunt confruntați cu lăcomia lor 
după niște biscuiți sau după orice alt păcat, ei nu vor spune, 
„am încălcat regulile lui Dumnezeu”, ci primul lor gând va 
fi acesta: „Am frânt inima Tatălui nostru”. 

CE SPUSESEM GREȘIT 

Profeții au vorbit despre felul cum Dumnezeu cere o 
inimă curată mai mult decât ascultarea exterioară: „Când se 
apropie de Mine poporul acesta, Mă cinstește cu gura și cu 
buzele, dar inima lui este departe de Mine” (Isaia 29:13). 
Isus a citat acest verset când le-a vorbit fariseilor care umblau 
după ascultare. El a spus de asemenea că inima este cea care 
dirijează comportamentul: „Omul bun scoate lucruri bune 
din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri 
rele din vistieria rea a inimii lui; căci din prisosul inimii vor-
bește gura” (Luca 6:45). 

Deși știu bine acest lucru, și eu ignor de multe ori 
inima în învățătura pe care o dau. Poate să mi se pară prea 
mult să mă aștept ca inimile să se schimbe, așa că mă îndrept 
către ceea ce este ușor de făcut. Mă întorc la motivații infe-
rioare, care au dovedit deja că aduc rezultate exterioare și pe 
termen scurt. La urma urmei, pot să conving un copil de 
clasa a patra să ia doar trei biscuiți. Și pentru că mă pricep 
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la asta, aș putea convinge chiar un adolescent să facă ceva 
special – cum ar fi să nu își mai mintă părinții sau să se lase 
de relații sexuale. Pot să opresc acțiunea rea – pentru o 
vreme. Așa că aleg să fac acest lucru, în loc să mă ocup de 
inima rea din care vin astfel de acțiuni. 

Iată câteva motivații pe care le-am folosit de-a lungul 
anilor. Poate că unele dintre ele ți se vor părea cunoscute și ție. 

Am apelat la mândrie. 

Le-am spus copiilor că, dacă ascultă de Dumnezeu, 
pot să se simtă bine, pentru că sunt buni creștini. Ei vor pu-
tea ține capul sus, știind că sunt plăcuți lui Isus, părinților 
lor și mie. 

Am apelat la interesul egoist. 

Le-am spus copiilor că a asculta de regulile lui Dum-
nezeu este singura cale prin care pot ajunge să fie fericiți și 
împliniți în viață. Dumnezeu știe ce este cel mai bine, iar ei 
ar trebui să trăiască în felul hotărât de El, dacă vor să le 
meargă bine. 

Am apelat la frică și răsplată. 

Am sugerat că Dumnezeu va pedepsi faptele rele și că 
le va răsplăti pe cele bune cu binecuvântări. La urma urmei, 
copiii nu se pot aștepta să primească răspuns la rugăciunile 
lor dacă trăiesc în neascultare. 



CAPITOLUL 4  129 

Am apelat chiar la orbirea fericită. 

Am obosit de câte ori am spus „faceți lucrurile mai 
bine”, așa că le-am spus copiilor cuvinte mângâietoare des-
pre dragostea lui Dumnezeu, fără să tratez cu seriozitate pă-
catul lor. Poate că am mers până acolo încât i-am chinuit cu 
anumite activități energice, prin care ei să se simtă bine. Co-
piii plecau simțindu-se fericiți față de Dumnezeu – pentru 
că se distraseră de minune. Mă gândeam că astfel de lucruri 
le-au fost de folos. Unele dintre aceste argumente sunt va-
lide, în special cel care spune că ascultarea de Dumnezeu este 
bună. Dar, în cel mai bun caz, acestea nu sunt decât moti-
vații secundare. În cel mai rău, ele sunt toate îndreptate către 
eu. Către stima de sine. Către ocrotirea de sine. Către creș-
terea de sine. Acesta este egoism mascat ca să arate ca și cum 
ar fi creștinism. Ar fi trebuit să urăsc acest lucru când le-am 
vorbit copiilor îndreptându-i către o astfel de pocăință ego-
istă! Și nu ar trebui să fi fost surprins că nu este ceva durabil. 

Acum câțiva ani, liderii de tineret au fost șocați de un 
studiu care arăta că adolescenții care și-au luat un angaja-
ment să se înfrâneze de la relații sexuale până la căsătorie 
ajungeau de fapt în situații asemănătoare copiilor care ve-
neau din contexte sociale diferite, care nu și-au luat un astfel 
de angajament.2 Acești copii erau determinați să fie plăcuți 

 
2 Janet Elise Rosenbaum, “Patient Teenagers? A Comparison of the Sexual 
Behavior of Virginity Pledgers and Matched Nonpledgers," Pediatrics, 123, no. 
1 (2009): e110-e120. 
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lui Dumnezeu și părinților lor. Lor li se spusese în repetate 
rânduri că abstinența sexuală avea să îi facă mai fericiți pe 
termen lung. Ei erau lăudați în ceremonii gândite să îi facă 
mândri de decizia lor. Dar totul era bazat pe eu. Nimic nu a 
pătruns în inimile lor. 

NOI CREDEM ÎN SCHIMBAREA REALĂ 

Necredincioșii cred întotdeauna că motivațiile egoiste 
de acest fel stau în spatele comportamentului creștinilor. Ei 
n-au nicio nădejde că inimile lor s-ar putea schimba în rea-
litate. Dar acele abordări lumești ar trebui să fie moarte în 
noi. Noi credem în înnoirea de durată, cea hrănită de Duhul 
Sfânt. Când îi motivăm pe copii cu Vestea Bună, noi respin-
gem ideea fără sens că ei doar au nevoie să facă unele mici 
ajustări ale vieții ca să-și croiască o călătorie spirituală. Vestea 
Bună spune adevărul - copiii au nevoie să răstignească păcatul 
din viețile lor. Ei sunt înclinați către acte groaznice de răz-
vrătire împotriva unui Dumnezeu gelos, iar El nu le tratează 
ca pe ceva banal. Păcatul este mortal de grav. 

Isus tratează păcatul cu cea mai mare seriozitate. El 
este Cel care a spus să îți tai mâna, dacă ea te face să păcătu-
iești. Dar ca să înțelegi cât de serios tratează Isus păcatul, 
gândește-te și la faptul că El a părăsit Cerul ca să trăiască în 
această lume, ca unul dintre noi, într-o lume pe care noi am 
distrus-o. El a fost înfometat și a obosit. Oamenii nu L-au 
înțeles. El a fost bătut, luat în derâdere și scuipat. El S-a lăsat 
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să fie țintuit pe cruce și omorât acolo, purtând blestemul 
curviei noastre, ca să ne elibereze. Pedeapsa tuturor păcatelor 
noastre este plătită – nu doar pentru câteva păcate pe care 
noi le observăm, ci pentru toată acea inimă urâtă care le iu-
bește în secret. Totul este iertat. 

Vestea Bună ne duce zilnic de la disperare la râsul plin 
de uimire. Cu odihnă în privirile noastre, noi ne uităm la 
Omul care a făcut toate acestea pentru noi. Și pe cine ve-
dem? Vedem cea mai puternică, și totuși cea mai blândă, cea 
mai regală, și totuși cea mai smerită Persoană imaginabilă. 
Mai presus de orice, vedem felul de Iubitor pe care nu L-am 
cunoscut niciodată până atunci. Dragostea lui Isus față de 
noi este o dragoste pură. Ea nu are nimic de-a face cu ideea 
că noi am fi câtuși de puțin vrednici de iubire. Dacă ar fi 
avut, ne-am fi simțit presați să tot facem orice lucru prin care 
am câștiga dragostea Lui. Dar nu, fiindcă „dacă suntem ne-
credincioși, totuși El rămâne credincios” (2 Tim. 2:13). El 
ne iubește veșnic. Nu este nevoie să Îi plătim nimic înapoi. 
Nu există nicio condiție. Nicio călătorie de ispășire a vino-
văției. Suntem iubiți. Punct. 

Iar când acest adevăr este crezut, inima este câștigată. 

ROLUL ÎNVĂȚĂTORULUI ȘI SLUJBA ELEVILOR 

Cu mai mulți ani în urmă, când am început să îmi 
schimb învățătura, am predat la o excursie de sfârșit de săp-
tămână a tinerilor. La început, le-am cerut acelor copii din 
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biserică să îmi spună ce se așteptau de la mine și ce mă aș-
teptam eu de la ei. Ei mi-au spus că rolul meu era să le spun 
din Biblie ce le cere Dumnezeu să facă. Treaba lor era să ia 
aminte bine, apoi să pună în practică. Desigur că unii dintre 
ei aveau și alte motive pentru care veniseră în acea excursie, 
dar majoritatea erau serioși. Ei voiau să studieze și să crească 
spiritual. 

Acela era exact răspunsul pe care eu îl așteptam. Îi pre-
gătisem bine. 

Lecțiile pe care le-am predat în acel sfârșit de săptă-
mână s-au îndreptat către viața ucenicului Simon Petru. Pri-
mul pasaj către care ne-am îndreptat atenția a fost cel în care 
Isus l-a ajutat să prindă o barcă plină de pești. Petru era deja 
obișnuit cu Isus, așa că nu este surprinzător că Isus predica 
din barca de pescuit a lui Petru. Luca ne relatează ce s-a pe-
trecut atunci: 

Când a încetat să vorbească, i-a zis lui Simon: „Depăr-
tează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire”. 
Drept răspuns, Simon I-a zis: „Învățătorule, toată noap-
tea ne-am trudit, și n-am prins nimic; dar, la cuvântul 
Tău, voi arunca mrejele!” După ce le-au aruncat, au 
prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se 
rupă mrejele. Le-au făcut semn tovarășilor lor, care erau 
în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și 
au umplut amândouă corăbiile, așa că au început să se 
afunde corăbiile. Când a văzut Simon Petru lucrul 
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acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus și I-a zis: 
„Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos”. 
Fiindcă îl apucase spaima, pe el și pe toți cei ce erau cu 
el, din pricina pescuirii, pe care o făcuseră. Tot așa și pe 
Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon. 
Atunci Isus i-a zis lui Simon: „Nu te teme; de acum în-
colo vei fi pescar de oameni”. Ei au scos corăbiile la mal, 
au lăsat totul, și au mers după El (Luca 5:4-11). 

După ce am citit acest pasaj, i-am condus pe elevi îna-
poi la versetul în care Isus i-a spus lui Petru să meargă să 
pescuiască. Le-am zis: „Uitați-vă la răspunsul lui Petru: ‚În-
vățătorule, toată noaptea ne-am trudit, și n-am prins nimic; 
dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejele’. Ce credeți despre 
acest lucru? Este acesta un răspuns bun dat lui Isus?” 

Mă așteptam la o discuție vie, dar nu m-am ales cu ea. 
În schimb, o adolescentă a început să spună că Petru a ascultat 
în ciuda nedumeririlor lui. Ea fusese foarte impresionată. 
Acesta este cel mai greu fel de ascultare, a explicat ea, iar Petru 
merita să fie lăudat pentru că a aruncat năvodul. „Așa trebuie 
să fim noi toți”, a spus ea. „Trebuie să ascultăm de Isus chiar și 
când ne este greu. Petru a făcut cel mai bun lucru!” 

Peste tot în jur am văzut mormăieli de aprobare. Ni-
meni nu părea să își exprime vreun dezacord. 

Am provocat-o apoi pe acea fată astfel: „Dar dacă te 
uiți la întreaga întâmplare, nu pare că Petru ar fi devenit un 
ucenic mai puternic după aceea, nu? Nu crezi că Petru crește 
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spiritual în această situație?” Nu, ea nu credea asta. 

„Cum rămâne cu situația când el se pleacă în închinare 
înaintea lui Isus?”, am întrebat-o eu. Ea observase acest lu-
cru, dar nu părea un act la fel de impresionant pe cât să 
arunce năvoadele. 

Am înțeles-o. Acea adolescentă știa tot ce presupunea 
să încerce să facă ceea ce Isus spune. Dar cu greu ai fi spus 
că știa ceva despre ce însemna să Îl întâlnească pe Isus ca 
Persoană – sau să fie uimită de El. Ideea aceasta nu părea 
prezentă. 

Cum a crescut Petru 

Poate că și tu te gândești în acest moment că Petru 
făcuse ceva bun să arunce acele plase pescărești. Da, sunt de 
acord că a fost ceva admirabil. Petru deja avea ceva credință. 
Dar te implor să vezi și că, pe măsură ce ajungem să Îl cu-
noaștem mai bine pe Isus, viața cu El crește și ea. 

Înainte de a prinde toți acei pești, Petru era ezitant, 
dar nu s-a opus; după aceea, el era zelos. Înainte, Petru cre-
dea că experiența lui de pescar ar fi trebuit să conteze câtuși 
de puțin; după aceea, el s-a văzut nevrednic să facă orice alt 
lucru decât să cadă la picioarele lui Isus. Înainte, Petru ar fi 
putut să se laude că avea să arunce mrejele în ciuda faptului 
că părea un act nebunesc – și observă cum și-a anunțat el 
ascultarea! După aceea, ideea nebună că el ar fi trebuit să Îl 
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ajute pe Isus a fost ștearsă din mintea lui de felul în care Isus 
l-a ajutat pe el. 

Înainte, atenția lui Petru era greșit îndreptată. Gân-
dește-te la asta. El se afla în aceeași barcă cu Fiul veșnic al lui 
Dumnezeu, și mintea lui era la pești. După aceea, El L-a ado-
rat pe Isus privindu-L ca infinit superior oricărui alt lucru 
care fusese important în viața lui de până atunci. Această 
circumstanță nu vorbește despre Petru ca un erou; ea are de-
a face cu Petru care găsește un Erou care îi animă inima. 

De asemenea, Petru a văzut cine era el când a fost unit 
cu Isus. El I-a cerut lui Isus să Se depărteze de el – lucru lesne 
de înțeles odată ce ai conștientizat că ești un păcătos egoist 
care stă înaintea lui Dumnezeu. Dar Isus nu a plecat. Isus nu 
îi abandonează niciodată pe cei care știu că sunt păcătoși și 
care își pun credința în El. Dimpotrivă, El l-a chemat pe Petru 
să se alăture în lucrarea de pescuire a oamenilor. 

Petru tocmai învățase că nu merita să stea în aceeași 
barcă cu Isus, cu atât mai puțin să slujească împreună cu El. 
Chiar și numai oportunitatea de a merge cu Isus era expresia 
harului pur. Nu avea să mai încerce să impresioneze. Această 
slujbă nu era una dintre acelea care ajung analizate cu groază 
la fiecare trimestru, ca să îl poată concedia. Dacă esența ar fi 
fost performanțele, el nici n-ar fi fost chemat. 

Ce fior neașteptat este să fii unit cu Isus! „Cine, eu?” 
Nu este de mirare că Petru a lăsat de îndată totul – bărcile, 
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familia și toți acei pești. Dedicarea lui față de Isus a atins un 
nou nivel, iar aceasta nu s-a datorat faptului că el ar fi aflat 
o nouă cale de a asculta de El și că ar fi fost determinat să 
meargă pe ea. Totul s-a datorat întâlnirii cu Isus însuși. 

Cum putem crește și noi 

Și noi suntem păcătoși iubiți de un Dumnezeu sfânt, 
mântuiți prin sângele surprinzător al aceluiași Isus unic. Și 
noi suntem chemați prin har, eliberați de anxietate și trimiși 
să facem fapte bune. Asta era ce voiam să experimenteze acei 
copii în excursia despre care am vorbit. Mi-am încheiat lec-
ția spunându-le că ce gândeau ei despre rolul meu și rolul 
lor era parțial corect. Și eu doream ca ei să asculte mai bine, 
dar nu voiam ca acea ascultare să vină prin studiul purtării 
frumoase, ci prin studiul și primirea Veștii Bune. Dacă pri-
vim prin ochii lui Petru, și noi vom încerca să surprindem 
ceva din uimirea experimentată de el în Isus. Și va deveni și 
combustibilul vieților noastre. 

REGELE SPIRITUAL AL MOVILEI 

Acum, după mulți ani de atunci, eu folosesc uneori o 
ilustrație prin care le arăt copiilor cum funcționează ce am 
spus mai sus. Ea este bazată pe jocul cunoscut sub numele 
„regele movilei”. O versiune a jocului spune că un copil stă 
pe o movilă, iar ceilalți încearcă să îl împingă jos de pe ea și 
să îi ia locul. Cel mai puternic copil de regulă stă cel mai 
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mult pe acea movilă ca rege. 

Noi ne imaginăm deseori viața creștină ca jocul „re-
gele movilei” jucat între inima și mintea noastră. Pe movilă 
stă inima, cu păcatele pe care încă ne place să le facem.  

Mintea încearcă să alunge inima de pe movilă prin lu-
crurile evlavioase pe care știm că ar trebui să le facem. Așa 
ne imaginăm noi viața creștină – o luptă constantă între cap 
și inimă. 

 

 

 

 

 

Cine va câștiga acest meci încleștat? Ei bine, mintea ar 
putea să se urce pe movilă în anumite momente. Dar inima 
câștigă în majoritatea oamenilor aproape de fiecare dată. 
„Dar, ce iese din gură, vine din inimă” (Matei 15:18).  

Care este soluția? Trebuie să aducem o inimă mai 
mare care să se lupte cu păcatul care ne place. Numai o dra-
goste mai puternică pentru Isus poate întrece în putere și 
poate înlocui dragostea noastră pentru păcat. 
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Ioan a scris că, „dacă iubește cineva lumea, dragostea 
Tatălui nu este în El” (1 Ioan 2:15). Isus a spus că „nimeni 
nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau îl va urî pe unul și îl 
va iubi pe celălalt; sau va ținea la unul, și îl va nesocoti pe 
celălalt” (Matei 6:24). Ambii ne spun că nu putem iubi pă-
catul și pe Dumnezeu în același timp. O dragoste o împinge 
pe alta în afară.3 

DOUĂ FELURI DE COPII 

Un copil care își zidește dragostea pentru Dumnezeu 
crezând Vestea Bună ajunge să trăiască diferit de unul care 
încearcă să Îi fie pe plac lui Dumnezeu printr-o purtare fru-
moasă. Un copil orientat pe purtarea frumoasă caută con-
stant dragoste și aprobare. Un copil orientat pe Vestea Bună 
știe că este deja iubit veșnic de Tatăl lui ceresc și, de fapt, se 
poartă mai frumos. 

 
3 Această aplicație la 1 Ioan 2:15 și ilustrația pentru jocul „regele movilei” provin 
din Thomas Chalmers, The Expulsive Power of a New Affection (Edinburgh: 
Thomas Constable, 1855). 
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Copilul focalizat pe              
purtarea frumoasă… 

Copilul focalizat                          
pe Vestea Bună… 

Împarte lumea în oameni buni 
și oameni răi. Asemenea lui Pe-
tru înainte de pescuire, el în-
cearcă constant să își dove-
dească că este dintre copiii 
buni. 

Vede doar oameni răi și o si-
gură Persoană bună – Isus. 
Asemenea lui Petru după pes-
cuirea minunată, el își trăiește 
viața prin credință și Îl ur-
mează pe Isus. 

Este înclinat către păcatele cu 
limba. El minte ca să-și prote-
jeze imaginea, se apără când 
alții îl critică și bârfește ca să 
se arate mai bun decât alții. 

Recunoaște când greșește și le 
permite altora să îl corecteze, 
fără să îi fie frică, pentru că în-
crederea lui este în Isus. El le 
spune altora despre slăbiciu-
nile proprii și laudă abilitățile 
altora.  

În general arată cu degetul că-
tre ce fac alții greșit. El vor-
bește adesea despre sine com-
parându-se cu alții – la fel ca 
fariseul din Templu, din pilda 
lui Isus: „Dumnezeule, Îți mul-
țumesc că nu sunt ca ceilalți 
oameni” (Luca 18:11). 

Trece cu vederea păcatele ce-
lorlalți. El știe că Dumnezeu îl 
iubește orice ar fi făcut el, așa 
că este gata să își mărturi-
sească păcatele – la fel ca va-
meșul din pilda lui Isus: „Dum-
nezeule, ai milă de mine, păcă-
tosul!” (Luca 18:13). 

Participă la închinare, rugă-
ciune și studiu biblic astfel în-
cât Dumnezeu sau ceilalți să îl 
vadă și să îl aprobe. El este 
conștient de ce cred ceilalți 
despre el când se roagă cu glas 
tare sau când vorbește într-un 
grup. 

Participă la închinare, rugă-
ciune și studiu biblic pentru că 
Îl iubește pe Dumnezeu și vede 
părtășia cu El ca o bucurie. 

Are nevoie ca părinții, învăță-
torii și ceilalți să observe că 
este un copil bun. El poate fi 
ascultător acasă și la biserică, 
dar are probleme cu purtarea 
la școală sau în relație cu prie-
tenii necreștini – când credinci-
oșii nu îl văd. 

Ascultă de Dumnezeu chiar și 
când nimeni din jurul lui nu îl 
observă. Nu are nevoie să fie 
răsplătit cu laude pentru că, fi-
ind unit cu Isus, simte că are 
deja suficientă aprobare de la 
Dumnezeu. 
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Copilul focalizat pe              
purtarea frumoasă… 

Copilul focalizat                          
pe Vestea Bună… 

Participă cu rețineri la activită-
țile creștine „deranjante”, cum 
ar fi să le vorbească altora 
despre Isus. Se luptă baleind 
între ceea vor crede despre el 
cei din afara și din interiorul bi-
sericii, fiind tulburat de vino-
văție când se gândește la ceea 
ce Dumnezeu ar crede despre 
el. 

Nu se îngrijorează ce vor crede 
alții despre el, pentru că știe că 
Dumnezeu îl iubește ca pe un 
copil. Dragostea lui Isus față 
de el îl face mai dornic să le 
vorbească altora despre El.  

Poate prefera activitățile 
ușoare și „distractive” din bise-
rică mai mult decât pe cele 
care implică închinare reală, 
studiu serios sau mărturisirea 
serioasă a păcatului. Acestea 
de pe urmă pun prea multă 
presiune pe el sau îl scot prea 
mult la lumină ca să se poată 
simți confortabil să participe la 
ele.  

Se bucură să fie în prezența al-
tor credincioși în lucruri dis-
tractive, dar mai ales pentru că 
bucuria și libertatea pe care le 
simte în Hristos se revarsă în 
exterior din inima lui. Închina-
rea, studiul biblic și mărturisi-
rea păcatelor îi hrănesc relația 
cu Dumnezeu și cu alți credin-
cioși. 

Întoarce-te și uite-te iar la listă. Ai putea să crezi că 
idealul Veștii Bune este atât de departe de experiența ta reală 
cu copiii, că este nerealist. Dar asta îi cheamă Dumnezeu să 
fie, și este o binecuvântare pe care El o făgăduiește – așa că 
trebuie să îi îndreptăm pe copii către ea. Trebuie să le dăm 
o temelie în Vestea Bună, și să facem acest lucru săptămână 
de săptămână și an după an. 

CUM A CRESCUT PETRU MAI MULT 

Excursia de la final de săptămână cu tinerii s-a încheiat 
construind ceva din acea temelie. Ne-am trudit din greu și am 
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studiat Biblia ca să-L vedem pe Isus și să fim uimiți de El. 

Alături de Petru, L-am văzut pe Isus luând mâna unei 
fetițe de 12 ani și aducând-o înapoi la viață, dând porunca 
să nu se spună nimănui despre acest lucru, deși mulțimea de 
afară râsese de El. Uimitor. L-am văzut pe Isus provocându-
i pe ucenicii Lui să hrănească cinci mii de oameni cu mân-
carea unui băiețel – iar când ei au spus că le va fi imposibil, 
le-a arătat că nu era. L-am văzut trimițându-i pe acei ucenici 
într-o barcă pentru a fi aproape zdrobiți de o furtună, dar 
ducându-Se la ei mergând pe apă, chemându-L pe Petru să 
I se alăture și liniștind furtuna într-o clipă – o lecție de ne-
uitat despre puterea credinței. Și mai uimitor. 

La încheierea ieșirii noastre, ne-am uitat la Petru în mo-
mentul când trecuseră trei ani după situația cu peștii. Trei ani 
petrecuți cu Isus. Totuși, în noaptea dinaintea morții lui Isus, 
Petru mai avea încă lucruri de văzut la El. Trădarea lui Petru 
din acea noapte a fost un eșec uluitor. Isus îi dăduse cinstea 
de a pregăti masa de Paști, un ajutor jertfitor în gătirea mie-
lului. Apoi, în timpul Cinei, Isus l-a avertizat pe Petru că va 
fi speriat și că se va lepăda de El. Petru nu își putea imagina 
cum s-ar petrece așa ceva. Lăudăroșia lui a văzut doar partea 
mai bună din el: „Chiar dacă ar trebui să mor cu Tine, tot nu 
mă voi lepăda de Tine!” (Matei 26:35). Și chiar era serios 
când spunea asta. Dar după ce Isus a fost prins, cei care L-au 
luat credeau că îl recunoscuseră pe Petru – iar Petru a negat 
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că ar fi fost prietenul lui Isus. De trei ori. Ca să fie și mai 
convingător, a adăugat și un blestem la ultima lui lepădare. 
Au urmat lacrimile și multă rușine. La început, Petru nu pu-
tea înțelege ce se întâmplase în realitate. 

Isus mersese la Cruce ca să mântuiască păcătoși – pă-
cătoși ca Petru. În timp ce Petru își salva propria piele lepă-
dându-se de Isus, Isus îl mântuia pe Petru luând asupra Sa 
pedeapsa pentru acea lipsă de loialitate. El nu era doar Cel 
Sfânt care S-a coborât să stea cu Petru în aceeași barcă. El 
era Fiul perfect al lui Dumnezeu, care a suferit și a murit 
pentru Petru – și era cel mai uimitor lucru. 

Iată de ce, la mai mulți ani după aceea, Petru avea să 
își amintească de acea noapte – cea cu mielul și crucea – și 
să scrie: „știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu 
aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire, pe care-
l moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al 
lui Hristos, Mielul fără cusur și fără prihană” (1 Petru 1:18-
19). Petru a devenit un lider curajos în biserică. El știa că era 
în siguranță în Isus, care L-a iubit atât de profund. 

CEA MAI BUNĂ SLUJBĂ DIN LUME 

Asemenea lui Petru, eu și acei copii am crescut în în-
țelegerea Evangheliei în acel sfârșit de săptămână. Sunt sigur 
că asta i-a ajutat pe unii dintre ei. Știu că pe mine m-a ajutat. 
Îmi aduc aminte și acum cât de încântător era studiul Evan-
gheliilor având obiectivul central de a-L cunoaște mai bine 
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pe Isus și dragostea Lui pentru mine. Acest lucru a ucis ne-
voia să-L impresionez pe Dumnezeu și a pus în loc o moti-
vație mult mai puternică de a asculta de El – responsabilită-
țile care vin împreună cu dragostea. 

Iată de ce Vestea Bună întrece purtarea frumoasă. Și 
este motivul pentru care nu m-am întors niciodată la meto-
dele mele vechi. 

Poate că te-ai simțit frustrat ca învățător sau ca pă-
rinte. I-ai învățat pe copii cum să trăiască pentru Dumnezeu. 
Ai folosit cele mai bune argumente. Dar ei continuă să tră-
iască pentru ei înșiși, iar tu nu mai știi ce să faci. Nu te des-
curaja. Copiii vor avea nevoie uneori de corecție, dar misiu-
nea noastră nu este să nici să îi forțăm, nici să îi implorăm și 
nici să îi convingem să facă vreun lucru – ci să le transmitem 
Cuvântul lui Dumnezeu de mântuire, pace, credință și să le 
vorbim despre neprihănirea pe care Hristos o dă. Acestea 
sunt lucrurile pe care Pavel le numește „toată armura lui 
Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor dia-
volului” (Efes. 6:11). Nimic nu i-ar putea face pe copii mai 
pregătiți pentru bătăliile cu care vor trebui să se confrunte 
în viață. Nimic nu ar putea să îi echipeze mai bine să fie 
ascultători și să se ferească de ispite. Nu îmi pot imagina o 
slujire mai bună. 

ÎNTREBĂRI PE CARE LE-AI PUTEA PUNE 

Înțeleg că vrei să vezi copiii crescând prin studiul Veștii 
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Bune, nu printr-o purtare frumoasă. Dar vrei să spui că este 
ceva rău ca ei să studieze cum să se poarte frumos? Așa ceva nu 
mi s-ar părea corect. 

Este ceva bun și necesar să studiem poruncile lui Dum-
nezeu și să ne străduim să le împlinim. Unul din rolurile co-
piilor este să ne arate cum să trăim și cum este când dragostea 
pentru Dumnezeu și pentru semeni modelează tot ce facem. 
Totuși, aceasta devine o problemă dacă este singurul motiv 
pentru care deschizi Biblia, și asta pentru că o altă funcție a 
acelor porunci (și a întregii Biblii) este să ne arate păcătoșenia 
noastră și să ne conducă înspre credința în Isus. 

Când ne concentrăm pe comportament, o sfârșim 
având niște copii care se preocupă să Îl impresioneze pe Dum-
nezeu, așa că, pentru ei, Vestea Bună trece în plan secundar. 
Iată de ce eu mă concentrez pe Vestea Bună. Te rog să nu 
înțelegi din asta că nu ar exista loc pentru studiul Bibliei ca să 
știm cum să ne purtăm. Un copil a cărui inimă este atinsă de 
Vestea Bună va ajunge să îi placă să studieze poruncile lui 
Dumnezeu, pentru că ele îl învață cum să fie ca Hristos. Acele 
porunci vor deveni pentru el o binecuvântare și ceva la care 
lucrează. Nu-ți imagina că el va vedea dragostea lui Dumne-
zeu și, dintr-o dată, păcatul nu va mai fi o problemă în viața 
lui; ascultarea încă va cere efort și studiu. Noi doar trebuie să 
ne asigurăm că un astfel de copil rămâne constant înrădăcinat 
în Vestea Bună, pentru că este un lucru fundamental. 
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Pui ștacheta foarte sus afirmând că copiii nu ascultă pe 
deplin decât dacă Îl iubesc pe Dumnezeu și se bucură în El. 
Oare este ceva realist? 

Eu pun ștacheta acolo unde Isus a pus-o. Și ceea ce 
face ca aceste lucruri să se petreacă este că El lucrează în noi. 
A spune că dragostea și bucuria ar fi un țel prea înalt ar în-
semna să spunem că nu ar trebui să ne așteptăm la multe 
lucruri de la Dumnezeu. Desigur, noi toți păcătuim și eșuăm 
în atingerea acestei ștachete. Dar când copiii înțeleg și se 
prind de Vestea Bună, bucurându-se continuu de iertare, va 
exista progres și o dragoste crescândă față de Dumnezeu. Pri-
mele două calități enumerate în lista roadelor Duhului sunt 
dragostea și bucuria (Gal. 5:22). Dacă copiii au „ascultare” 
dar fără dragoste și bucurie, ar trebui să ne întrebăm dacă 
această ascultare vine câtuși de puțin de la Duhul. 

Așadar, asta înseamnă că, în loc să le spun copiilor să fie 
buni în alte feluri, ar trebui mai întâi să le spun să Îl iubească 
pe Dumnezeu? 

Nu, dar înseamnă că ar trebui mai întâi de toate să le 
spui Vestea Bună și să îi îndemni să o creadă. Niciunul din-
tre noi nu învață să iubească pe oricine – inclusiv pe Dum-
nezeu – dacă ne spune cineva să îi iubim. Îi iubești pe oameni 
pentru că îi consideri frumoși și vrednici de a fi iubiți, și 
pentru că ei te iubesc. Ceea ce este bine este că Dumnezeu 
este mult, mult mai frumos și mai vrednic de a fi iubit decât 
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orice și oricine, iar El ne iubește mult, mult mai mult decât 
oricine altcineva ar putea să ne iubească vreodată. Pe măsură 
ce copiii învață această Veste Bună și o cred, dragostea față 
de Dumnezeu va veni natural. Iată de ce Isus a insistat pe 
dragostea față de Dumnezeu ca fiind cea mai mare poruncă. 
Dumnezeu merită o astfel de dragoste, iar eșecul de a vedea 
acest lucru este grav. 

Tu spui că Dumnezeu ne iubește, punct, fără ca noi să 
fim atractivi în vreun fel. Ești sigur că Dumnezeu nu vede ni-
mic atractiv în noi? 

Dragostea veșnică a lui Dumnezeu pentru copiii Lui 
este neschimbătoare și nu are nimic de-a face cu faptul că noi 
am fi vrednici de dragostea Lui: „Dar Dumnezeu Își arată dra-
gostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcă-
toși, Hristos a murit pentru noi” (Rom. 5:8). Noi nu Îl putem 
schimba pe Dumnezeu. Orice am face, noi nu putem mări 
sau micșora dragostea Lui. Această dragoste unică, perfectă, 
este ceea ce ne dă siguranță, încredere și recunoștință. „Dra-
gostea desăvârșită izgonește frica” (1 Ioan 4:18). 

Dar dragostea lui Dumnezeu are multe fațete, așa că 
există un sens potrivit căruia El ne iubește și pentru ceea ce 
am devenit în Hristos. Fiind uniți cu Isus, noi facem lucruri 
plăcute. În acest sens, putem spune că Dumnezeu ne iubește 
pentru atractivitatea noastră. Acesta este motivul pentru care 
Isus a putut spune: „cine Mă iubește, va fi iubit de Tatăl 
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Meu” (Ioan 14:21). Totuși, acest lucru nu ar trebui să ne 
facă să credem că noi merităm dragostea lui Dumnezeu sau 
că acesta este temeiul acceptării noastre de către El, ci doar 
ne face să fim mai siguri că Dumnezeu ne iubește complet, 
în orice fel, mult peste ceea ce noi merităm. 

De ce nu folosește Biblia interesul nostru pentru propriile 
persoane ca să ne motiveze să ascultăm de Dumnezeu? De ce 
ești atât de pornit împotriva acestui lucru? 

Viața în Hristos este plină de binecuvântări. De aceea, 
slujirea lui Dumnezeu este în interesul nostru, iar Biblia ne 
arată de multe ori că așa este. Ea menționează lucruri pre-
cum scăparea de judecată sau că astfel avem o viață mai feri-
cită. Toate acestea sunt motive valide ca să ascultăm de 
Dumnezeu. Dar a-L sluji pe Dumnezeu doar dintr-un astfel 
de interes egoist ar însemna să ratăm să vedem miezul ființei 
lui Dumnezeu. El însuși Se dăruiește pe Sine și este plin de 
dragoste – și doar trebuie să te uiți la Cruce. Nu știu cum 
am putea spune că suntem copiii lui Dumnezeu dacă trăim 
doar mânați de interesele proprii. Este bine să vorbim despre 
toate beneficiile ascultării de Dumnezeu atât timp cât puterea 
Veștii Bune de a ne transforma viețile nu este pierdută din 
vedere. Biblia ne oferă multe motivații, toate fiind valide, dar 
cea dintâi este dragostea pentru un Dumnezeu care ne-a iubit. 

Dar oare nu avem nevoie deseori să fim mai categorici în 
îndemnurile noastre față de copii ca să fie ascultători, folosind 
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tactici precum amenințarea cu pedeapsa lui Dumnezeu? 

Avertismentele legate de neascultare sunt în toată Bi-
blia. Trebuie să le tratăm cu seriozitate și să fim mulțumitori 
pentru disciplina părintească a lui Dumnezeu, care ne corec-
tează când suntem înțepeniți în păcat. Acestea fiind spuse, 
este totuși o greșeală să credem că o abordare bazată pe ame-
nințări ar fi mai eficientă decât Vestea Bună. Un învățător 
care se focalizează pe amenințările și răsplățile din Biblie tre-
buie să fie foarte atent să nu insiste prea mult, deoarece co-
piii pot să cadă foarte ușor fie în disperare (dacă eșuează în 
ascultare), fie în mândrie (dacă ascultă). Este mai bine ca ei 
să fie puternic ancorați în Vestea Bună – știind că Dumne-
zeu îi iubește, punct. Învățătorul poate atunci să îndrăz-
nească chiar să fie mai categoric în îndemnurile la ascultarea 
de Dumnezeu. 

ARATĂ-L IMEDIAT PE ISUS 

Începe de acum să ai o abordare focalizată pe inimă 
față de copiii tăi. Vezi dacă nu cumva ai putea folosi una 
dintre ideile de mai jos: 

Pentru părinți: Folosiți „armura lui Dumnezeu” ca să-
i binecuvântați pe copiii voștri și să vă rugați pentru ei. Ur-
mați pașii descriși în continuare: 

1. Pregătiți șase cartonașe scriind pe fiecare câte o 
parte din „armura” Veștii Bune din Efeseni 6:14-17. Piesele 



CAPITOLUL 4  149 

din armură sunt adevărul, neprihănirea, pacea, credința, 
mântuirea și Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vreți, decorați 
cartonașele incluzând imagini cu un scut, un pieptar etc., 
care să ilustreze fiecare piesă din armură. 

2. O dată la fiecare câteva zile, fie la masă sau înainte 
de culcare, cereți-i copilului vostru să aleagă un cartonaș. Apoi 
încurajați-l spunându-i ceva ce Isus a făcut pentru el, care are 
legătură cu acea piesă din armură. Iată câteva exemple: 

• Adevărul: „Poți fi sigur că tot ce spune Isus este 
adevărat și bun pentru tine”. 

• Neprihănirea: „Doar Isus îți dă neprihănirea 
perfectă pe care tu nu o poți câștiga”. 

• Pacea: „Isus a făcut pace cu Dumnezeu, murind 
pentru păcatele tale”. 

• Credința: „Credința în Isus nu te va ruina nicio-
dată. Nu există nimic mai bun în care să îți pui 
credința”. 

• Mântuirea: „Isus te mântuiește de orice lucru 
rău cauzat de păcat”. 

• Cuvântul lui Dumnezeu: „Nicio putere de pe pă-
mânt nu întrece Cuvântul puternic al lui Isus”. 

3. Apoi urmați îndemnul din Efeseni 6:18 și rugați-vă 
alături de copilul vostru, cerându-I lui Dumnezeu să îl întă-
rească în lupta cu păcatul din viața lui, prin credința în 
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această Veste Bună. 

Pentru învățători: Folosiți în lecțiile voastre ilustrația 
cu inima versus mintea sau pe cea cu jocul „regele movilei”. 
Desenați un cap și scrieți în dreptul lui „Lucruri bune pe 
care știu că ar trebui să le fac”. Pe o altă foaie de hârtie dese-
nați o inimă și scrieți în dreptul ei „Lucruri rele pe care încă 
îmi place să le fac”. Întrebați-i pe elevi cine câștigă în general 
în viețile lor. (Eu am văzut că până și cei mai mici, dacă sunt 
onești, înțeleg că inima este cea care câștigă în general.) În 
final, arătați-le o inimă mai mare, în dreptul căreia să scrie 
„Dragostea pentru Isus”. Discută apoi cu ei despre cum tre-
buie să căutăm mai mult dragostea față de Isus dacă vrem să 
alungăm dragostea față de păcat, și despre cum putem în-
cepe să facem asta. 

Pentru liderii de tineret: Copiați din acest capitol lista 
diferențelor dintre copilul focalizat pe purtarea frumoasă și 
cel focalizat pe Vestea Bună, și folosiți-o ca punct de început 
în discuția cu tinerii. Pune-le celor din grup întrebări de ge-
nul: Care dintre acestea te descriu mai bine? De ce nu acți-
onezi mai mult ca unul care crede cu hotărâre Vestea Bună 
a lui Isus? Cum s-ar schimba viața ta dacă ai crede Vestea 
Bună mai profund? Ce crezi că am putea face ca grup ca să 
ne ajutăm reciproc să avem o credință mai mare în ceea ce 
Isus ne dăruiește? Ce ai putea face personal ca să hrănești în 
tine o credință mai adâncă în Isus? 
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5 
MAMA DIN DORMITORUL                      

REGINEI ESTERA  
Pentru că Vestea Bună este                                    
cântarea esențială a Bibliei 

 

Numai Hristos face ca toate celelalte lucruri să dispară 
dintr-o dată. - John Calvin1 

 

Am văzut-o trăgând cu urechea din afara sălii de clasă 
unde predam – mama unuia dintre elevii mei. Trecuseră câ-
teva minute de când începusem să predau o lecție biblică până 
când am observat-o prin fereastra ușii. Nu mi se părea o mare 
problemă. Părinții obișnuiesc să treacă pe la sala de clasă, așa 
că mi-am imaginat că ea venise să-și ia copilul. Părea că ezită 
să întrerupă lecția, așa că i-am făcut semn să intre. 

După ce a deschis ușa, m-a întrebat: „Îmi cer scuze, 
ați fi de acord să mă lăsați să asist la lecție?” 

 
1 John Calvin, Commentaries on the Epistles of Paul the Apostle to the Philippians, 
Colossians and Thessalonians, trans. John Pringle (Grand Rapids, MI: Baker, 
2003), p. 145. 
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„Bineînțeles”, i-am spus eu. Eu le lansasem continuu 
părinților invitația de a asista la orice lecție, și am fost întot-
deauna bucuros când vreun părinte a acceptat invitația. 
Mama aceea a luat loc undeva printre copii, iar eu m-am 
întors la lecția mea. „Bun, unde rămăsesem?” 

„Oh, asta ar putea fi o problemă”, mi-am spus în sinea 
mea. 

ESTERA ÎN IMAGINI 

În acea zi le predam copiilor de ciclu primar din cartea 
Estera. Istoria ei este una de primă mână pentru persoane ca 
mine, cărora le place să povestească. Foloseam o tablă mare 
și carioci de diferite culori ca să ilustrez contextul – capitala 
Persiei – și bețișoare pentru personaje. Înainte de începutul 
lecției, am desenat toate locurile – străzile orașului; poarta 
palatului; sala tronului regal; sala de ospăț; dormitorul regal; 
palatul reginei cu propria sală de ospețe; locuința nobilului 
șef; clădirea trezoreriei; casa haremului regelui. Apoi am de-
senat spânzurătoarea – nu cea pe care o desenăm noi la jocul 
cu același nume, ci cea adevărată, cu vârful ascuțit pentru 
tragerea în țeapă și atârnarea în public a trupurilor vrăjmași-
lor regelui. 

Istoria începe cu regele Xerxes [Ahașveroș în trad. 
Cornilescu] aflat în căutarea unei noi regine, după ce fosta 
regină s-a dovedit prea încăpățânată. Cele mai frumoase fete 
din țară au fost aduse în haremul regelui și li s-a dat un an 
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la dispoziție pentru a fi pregătite. Fiecare avea să petreacă o 
noapte cu regele, prin rotație. După aceea, ele erau mutate 
într-un al doilea harem, alcătuit din fetele care fuseseră la 
rege, dar nu aveau să îl mai vadă decât dacă el le chema. Cea 
pe care regele avea să o placă cel mai mult urma să devină 
noua regină. Deloc plăcut. 

Estera era numele persan al unei tinere evreice care lo-
cuia în oraș împreună cu vărul ei Mardoheu. Acest lucru ne 
face curioși în legătură cu ea. Ea nu se numărase printre 
evreii mai devotați care s-au întors în Ierusalim după sfârși-
tul exilului poporului. Căzuse familia ei pradă atracțiilor din 
Persia? Uitase ea că era parte din poporul ales al lui Dumne-
zeu – chemată să fie diferită? 

Ei bine, Estera a ajuns recrutată în haremul regelui. Pen-
tru o fată frumoasă, acesta era un loc greu, dar ei i-a mers bine. 
Ea a ascultat bine de ce a fost învățată, astfel că a știut cum să 
fie plăcută regelui. După noaptea petrecută cu regele, el a ales-
o să îi fie regină. Între timp, Mardoheu stătea la poarta regelui 
și a dezvăluit un complot care urmărea asasinarea lui. El a de-
mascat doi trădători, pe care regele i-a tras în țeapă. 

La acest moment din povestire, am luat cariocile și m-
am îndreptat către scena desenată pe tablă, adăugând beți-
șoarele care îi ilustrau pe trădătorii trași în țeapă. Copiilor 
le-a plăcut asta. 

„Puneți și niște sânge acolo”, m-a îndemnat un copil. 
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„Trebuie să faceți scena să fie sângeroasă”. 

Nu eram sigur ce să fac. Trupurile desenate în acele 
țepușe erau destul de urâte. Mă aflam în situația în care for-
țam limitele bunului gust. Dar copiii au insistat implo-
rându-mă, așa că i-am ascultat. Am adăugat niște pete roșii 
la acele trupuri din desenul meu, și m-am întors la povestire. 

Acela a fost momentul când am observat-o pe acea 
mamă în afara sălii de clasă. 

SEX, VIOLENȚĂ ȘI ISUS 

Înainte să crezi că am fost nesăbuit, ar trebui să preci-
zez că m-am gândit cu multă grijă dacă să includ în lecție 
trădătorii și procesul de alegere a reginei. Încercasem chiar 
să îmi pregătesc o variantă de lecție în care relațiile sexuale și 
violența nu erau menționate. Mă gândisem la modalități în 
care să lustruiesc un pic lucrurile neplăcute și să o prezint pe 
Estera ca pe o tânără admirată pentru curajul ei. Dar „igie-
nizarea” Bibliei în felul acela nu-mi mai lăsa nimic cu greu-
tate de spus despre Dumnezeu sau de celebrat în Isus, așa că 
am ales abordarea needitată, care era oricum mai fidelă față 
de Biblie. Acum mă tot gândeam la acest lucru, dar am con-
tinuat. Trebuia să desenez haremurile și pe trădători trași în 
țeapă, și să merg mai departe. 

În narațiunea biblică, Mardoheu s-a dovedit credin-
cios față de Dumnezeu. El a refuzat să se plece înaintea mai 
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marelui căpeteniilor regelui, Haman, a cărui familie se nu-
măra printre dușmanii poporului lui Dumnezeu. Simțindu-
se dezonorat, Haman a ridicat încă o țeapă și a plănuit să îl 
spânzure pe Mardoheu pe ea. De asemenea, el a făcut o do-
nație la vistieria regelui, obținând într-un fel viclean permi-
siunea acestuia de a-i ucide pe toți evreii din imperiu. 

Doar Estera era în poziția în care putea opri măcelul. 
Cu toate acestea, dacă l-ar fi abordat direct pe rege, indife-
rent ce avea să-i ceară, ar fi fost un gest care ar fi încălcat 
regulile palatului, pe care le cunoștea. Estera trebuia să de-
cidă cui să îi fie mai fidelă – regelui Persiei sau lui Dumne-
zeu. Ea a trebuit să creadă că Dumnezeu era cu ea și că acesta 
era adevăratul motiv al succesului ei. 

A urmat o serie de „coincidențe” fericite. Haman i-a 
cerut lui Xerxes să îl onoreze, însă a ajuns umilit. Estera a 
sfidat curajos regulile regelui, lucru care i-a plăcut acestuia. 
Haman a ajuns spânzurat, evreii au fost salvați, iar Mardo-
heu a ajuns mai marele căpeteniilor regelui. 

Dumnezeu controla situația - a fost ceea ce le-am spus 
copiilor. El a dovedit că era Regele mai bun. Haman ar fi 
trebuit să caute onoarea de la Dumnezeu, nu de la Xerxes. 
Iar Estera s-a dovedit înțeleaptă că a avut încredere în primul 
rând în Dumnezeu. 

„Ea trebuie să fi fost ispitită să își pună încrederea în 
toate bogățiile pe care Xerxes ar fi putut să i le dea”, am spus 
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eu. „Și noi ajungem ispitiți în felul acesta. Noi credem că 
bogățiile acestei lumi sunt mai bune decât cele ale lui Dum-
nezeu. Asemenea Esterei, trebuie să ne amintim că suntem 
poporul lui Dumnezeu. Noi avem un Rege mult mai bun 
decât chiar marele rege al Persiei. Regele nostru merită să fie 
pus pe primul loc”. 

Apoi, ne-am întors, unul câte unul, la evenimentele 
din acea povestire, care erau ilustrate pe tablă. Le-am anali-
zat în lumina lui Isus, Regele nostru: 

• Regele Persiei stăpânea peste un imperiu, dar 
Regele Isus stăpânește peste întregul Cer și peste 
tot pământul. 

• Regele Isus nu poate fi păcălit cu un dar oferit 
pentru vistieria Lui. El este stăpân peste toate 
lucrurile, și ni le dă fără plată. 

• Regele Isus nu ne-ar iubi pentru o noapte, folo-
sindu-ne pentru plăcerea Lui, după care să ne 
abandoneze. El ne dă o dragoste costisitoare, fi-
ind veșnic credincios față de noi. 

• Și Regele Isus nu îi execută pe toți trădătorii. 
Noi toți am fost necredincioși față de El. Noi 
toți am complotat împotriva Lui și merităm să 
murim. Dar El a mers la cruce în locul nostru, 
Și-a vărsat sângele și a fost străpuns în mâinile și 
picioarele Sale. 
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„Nu există niciun rege cum este Regele nostru”, am 
spus eu. „El controlează toate lucrurile și Își apără poporul, 
așa că suntem chemați să avem încredere în El. Țineți minte 
cine sunteți și cui slujiți. Acest lucru vă va face înțelepți și 
curajoși ca Estera”. 

Am încheiat discutând despre locurile care se pot ase-
măna haremului Esterei – la școală, în echipele sportive și 
alături de prieteni. Copiii au venit cu exemple despre cum 
fiecare dintre aceste lucruri îi atrage, promițându-le fericirea 
dacă ei s-ar conforma. Am avut o discuție bună cu acei copii. 

Când credeam că am încheiat, mama aceea a vrut să 
vorbească. Voia să adauge ceva. Copiii ar trebui să știe, a spus 
ea, că presiunea nu face decât să crească odată cu vârsta. Fie-
care loc de muncă pe care ea îl avusese se asemăna acelui ha-
rem. Ele încercaseră să o forțeze să se potrivească acelor con-
texte și să facă lucruri într-un fel care nu era după voia lui 
Dumnezeu. Copiii trebuie să țină minte această lecție, le-a spus 
ea. Ei nu trebuie să uite niciodată că au un Rege mai bun. 

Acele cuvinte venite din partea unui părinte păreau că 
au pătruns adânc în inimile copiilor. Mama aceea venise cu 
un final perfect al lecției. Trebuie să recunosc totuși că m-am 
simțit eliberat că nu menționase trupurile celor de pe țepușe. 

O ISTORIE DESPRE ISUS 

Eu cunosc doar două modalități de a preda povestirea 
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despre Estera care să încânte o mamă. Una este să ocolesc 
subiectul sexului și violenței. Cealaltă este să merg de acolo 
la Cruce. 

Dacă aș fi folosit narațiunea despre Estera doar ca să 
le predau copiilor o lecție de morală, precum „fiți curajoși” 
sau „ajutați poporul lui Dumnezeu”, ar fi fost în realitate 
mai bine să modific versiunea ei biblică. Dar acest lucru ar 
trebui să ne învețe că Biblia nu ne-a fost lăsată ca să fie tran-
sformată în lecții morale șlefuite și izolate. 

Biblia este o istorie epică unică despre Dumnezeu, 
care Își mântuiește poporul. Nu putem înțelege corect nicio 
parte a Bibliei dacă nu înțelegem acel context. Această istorie 
epică este focalizată pe Persoana și lucrarea lui Isus. Dacă 
decupăm istorisirile individuale din peisajul istoric central al 
Bibliei, care este îndreptat către Isus, ratăm tocmai lucrul 
principal pe care Biblia vrea să ni-l spună – și remodelăm 
istorisirile Bibliei, transformându-le în întâmplări nebiblice. 

Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu pentru că ea vor-
bește despre Cuvântul, adică Isus. Noi suntem fiii lui Dum-
nezeu pentru că suntem în Fiul, care este tot Isus. Nu trebuie 
să Îl ocolim niciodată pe Isus atunci când aplicăm Biblia în 
viețile noastre. A face așa ceva nu se potrivește nici Bibliei, 
și nici nouă nu ne este de folos. 

Când le-a explicat ucenicilor Lui felul în care toată Bi-
blia se focalizează pe El, Isus a spus: „Așa este scris, și așa 
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trebuia să pătimească Hristos, și să învieze a treia zi dintre 
cei morți. Și să li se propovăduiască tuturor Neamurilor, în 
Numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ie-
rusalim” (Luca 24:46-47). Și nu doar că întreaga Biblie vor-
bește despre Isus, ci Isus spune că ea vorbește mai specific 
despre Vestea Bună – moartea și învierea Lui, și pocăința și 
iertarea păcatelor. Toate căile Bibliei duc acolo. 

PRIMII ÎNVĂȚĂTORI CREȘTINI 

Cartea Faptelor Apostolilor ne oferă trei exemple de-
taliate ale felului cum învățătorii creștini au propovăduit din 
Biblie. Aceste exemple iau forma unor predici, alcătuind cel 
mai puțin studiate părți din întreaga carte. Noi avem ten-
dința să trecem peste ele, pentru că ni se pare că ar fi un fel 
de reluare a unor lucruri pe care le-am auzit deja. Dar ar 
trebui să ne oprim asupra lor și să le studiem, luându-ne no-
tițe. În fiecare caz, învățătorul biblic ne arată cum narațiu-
nile și adevărurile Bibliei sunt gândite ca să ne conducă la 
Isus și la Vestea Bună. 

• În Faptele Apostolilor 2, Petru predică despre 
profeții care au vorbit despre mântuire și despre 
David, care a scris în Psalmi despre un Rege ne-
muritor. Apoi el spune că David „a prorocit și a 
vorbit despre învierea lui Hristos” (F.A. 2:31). 

• În Faptele Apostolilor 7, Ștefan predică despre 
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suferințele poporului lui Dumnezeu și despre 
mântuirea pe care ei au primit-o, făcând apel la 
mai multe istorisiri din Biblie, de la Avraam la 
Solomon și la profeți. Apoi el spune că Isus este 
Profetul final care a suferit, „Cel Neprihănit, pe 
care L-ați vândut acum și L-ați omorât” (F.A. 
7:52). 

• În Faptele Apostolilor 13, Pavel predică despre 
grija lui Dumnezeu, folosind narațiunile biblice 
despre Moise, Iosua, Samuel, Saul și David. Pa-
vel spune apoi că Dumnezeu Și-a îndreptat 
toată grija înspre poporul Său, dându-i iertarea 
prin Isus: „noi vă aducem vestea aceasta bună că 
făgăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu a 
împlinit-o pentru noi, copiii lor, înviindu-L pe 
Isus” (F.A. 13:32-33). 

Ciudat este că pasajele narative folosite atât de eficient 
de învățătorii din Biblie sunt în mare măsură ignorate în în-
vățătura din Biblie dată adulților din multe biserici contem-
porane. Le mai poți auzi la lecțiile predate copiilor. Acest 
lucru aduce asupra noastră, cei care predăm aceste lecții, o 
responsabilitate specială, pentru că sălile noastre de clasă ar 
putea fi cel mai probabil loc din întreaga biserică unde ci-
neva mai poate auzi firul narativ care ne conduce la Isus. 
Trebuie să propovăduim aceste istorisiri în felul în care au 
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propovăduit învățătorii din Biblie, având privirile îndreptate 
către Mântuitorul. 

ISTORIA LUI DUMNEZEU, ISTORIA LOR 

Trebuie să spun că personajele biblice ne oferă uneori 
lecții morale utile. În fapt, eu însumi am folosit istoria Esterei 
în acest capitol în parte pentru că Estera este un exemplu bun 
de urmat. Eu cred că, parțial, motivul pentru care există isto-
ria ei în Biblie este să ne inspire să fim curajoși cum a fost ea. 
Istoria ei este de asemenea mai puțin evident conectată la firul 
narativ principal al mântuirii decât multe alte pasaje din Ve-
chiul Testament – dar poți înțelege că, până și în astfel de 
situații, lecția este mai puternică dacă este legată de Vestea 
Bună? Focalizarea pe lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu și 
pe Isus a făcut ca lecția să fie foarte motivatoare. 

În cazul multor altor istorisiri, aceasta este singura 
abordare care are sens. Să luăm exemplul lui Iacov. Fiecare 
grup de copii pe care l-am învățat a putut vedea că Iacov pur 
și simplu nu este un exemplu de moralitate. Da, el este cre-
dincios față de Dumnezeu, dar lipsit de onestitate. El are 
încredere în Dumnezeu, dar plănuiește și tot felul de lucruri 
pe care nu trebuia să le facă. El își iubește soția – de fapt, pe 
una dintre ele – dar face diferențe între copiii lui. De aceea, 
cel mai bun lucru care poate fi spus despre Iacov nu este că 
ar fi un personaj bun sau rău, ci că este un personaj în mâna 
lui Dumnezeu. Povestea vieții lui are de-a face cu bunătatea 
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lui Dumnezeu în ciuda dezastrului făcut de el. 

Așa a văzut Isus viețile celor pe care i-a întâlnit. Evan-
gheliile ni-L prezintă rareori spunându-i cuiva cum să se 
poarte. Mult mai adesea, El laudă diverse persoane pentru 
credința lor în El sau Își exprimă dezamăgirea pentru necre-
dința lor. Există două exemple biblice în care ni se spune că 
Isus a fost uimit. Unul se găsește în Matei 8:10, unde un 
sutaș roman are credința că Isus poate vindeca doar cu un 
cuvânt. Celălalt este în Marcu 6:6, unde oamenii din Naza-
ret nu cred. În ambele cazuri, tema centrală este credința. 
Răspunsul oamenilor la ceea ce Dumnezeu face este mult 
mai important decât ce anume fac ei. 

Oricare ar fi pasajul biblic către care te-ai îndrepta, lu-
crarea mântuitoare a lui Dumnezeu formează fundalul. Le-
gile, profețiile și poemele există toate în interiorul acestei is-
torii a mântuirii. Vestea Bună este ritmul Bibliei. Ignorarea ei 
în orice punct înseamnă să cântăm fals cântarea ei esențială. 

CUM A PREDICAT ISUS LECȚIILE GRELE 

O învățătoare deosebită pe care am întâlnit-o cândva 
se hotărâse să predea trei lecții la un grup de adolescenți, 
toate din capitole succesive din Evanghelia după Marcu. În 
prima săptămână, ea a predat din capitolul 8, unde Isus le 
vorbește pentru prima dată ucenicilor despre moartea și în-
vierea Lui iminente: „Atunci a început să-i învețe că Fiul 
omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, 
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de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât, și 
după trei zile să învieze” (Marcu 8:31). Ea a mai vorbit și 
despre ce vine după aceea, pasaj în care Isus lansează unul 
dintre cele mai categorice apeluri din Biblie la ascultarea cu 
toată inima: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se 
lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să Mă urmeze. Căci 
oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde; dar oricine își 
va pierde viața din pricina Mea și din pricina Evangheliei, o 
va mântui” (Marcu 8:34-35). Aceasta a fost prima lecție. 

A doua săptămână, ea a predat din următorul capitol, 
unde Isus spune: „Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor; 
ei Îl vor omorî, și a treia zi după ce-L vor omorî, va învia” 
(Marcu 9:31). Apoi a predat din ce survine după acel pasaj, 
unde există o altă învățătură categorică: „Dacă vrea cineva să 
fie cel dintâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă dintre toți și 
slujitorul tuturor” (Marcu 9:35). Aceasta a fost lecția a doua. 

În a treia săptămână, ea a arătat cum Isus s-a apropiat 
de Ierusalim și a mers hotărât înaintea ucenicilor Lui, care 
erau speriați. El le spune acestora: „Iată, ne suim la Ierusa-
lim, și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de 
seamă și cărturarilor. Ei Îl vor osândi la moarte și-L vor da 
în mâinile Neamurilor, care își vor bate joc de El, Îl vor bate 
cu nuiele, Îl vor scuipa și-L vor omorî; dar, după trei zile, va 
învia” (Marcu 10:33-34). 

Elevii deveneau plictisiți de ceea ce părea să fie aceeași 
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lecție, dar învățătoarea a arătat că Isus a folosit acel moment 
ca să introducă o altă învățătură dificilă: „oricare va vrea să 
fie mare între voi, să fie slujitorul vostru; și oricare va vrea să 
fie cel dintâi între voi, să fie robul tuturor. Căci Fiul omului 
n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea viața 
răscumpărare pentru mulți!” (Marcu 10:43-45). Aceasta a 
fost lecția a treia. 

Acea învățătoare a fost înțeleaptă. Ea voia ca elevii ei 
să nu uite niciodată că învățăturile lui Isus din Biblie – în 
special cele mai dificile – nu ne sunt lăsate într-un vid. Ele 
sunt lăsate în contextul determinării Lui de a muri pentru 
noi. Marșul Lui către Cruce constituie o temă majoră în fi-
ecare dintre Evanghelii. Un învățător înțelept nu pierde ni-
ciodată acest context; el nu lasă niciodată comentariile lui 
Isus să fie despărțite de Crucea Lui. 

DE LA RĂSCUMPĂRARE LA RĂSPUNS 

Poruncile lui Dumnezeu au decurs întotdeauna din 
lucrarea Lui mântuitoare, chiar și cele date pe Muntele Si-
nai. Cum încep Cele 10 Porunci și restul Legii lui Moise? 
Ele încep cu Dumnezeu care îi reamintește poporului Său 
cum El i-a salvat: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care 
te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți 
dumnezei afară de Mine” (Exod 20:2-3). 

Cum erau învățați copiii din acele vremuri să împli-
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nească Legea lui Dumnezeu? Moise a spus că ei trebuiau în-
vățați povestindu-le cum Dumnezeu Și-a salvat poporul: 
„Când fiul tău te va întreba într-o zi: ‚Ce înseamnă învăță-
turile acestea, legile acestea și poruncile acestea, pe care vi le-
a dat Domnul, Dumnezeul nostru?’, să-i răspunzi fiului tău: 
‚Noi eram robi ai lui Faraon în Egipt, și Domnul ne-a scos 
din Egipt cu mâna Lui cea puternică’” (Deut. 6:20-21). De 
aceea, n-ar trebui să ne surprindă că, odată ce lucrarea lui 
Dumnezeu de mântuire își atinge apogeul în Isus, Biblia fo-
losește constant această mântuire ca să ne motiveze. 

Multe epistole din Noul Testament sunt scrise după un 
șablon, spunându-ne mai întâi Vestea Bună, apoi arătându-
ne cum să trăim ca răspuns față de ea. Cartea Romani începe 
cu 11 capitole despre Vestea Bună. Printre altele, citim acolo 
că Dumnezeu ne-a chemat la Sine (1:6), ne-a dat neprihănire 
(3:22), ne-a îndreptățit (3:24), ne-a dat pacea cu Dumnezeu 
(5:1), ne-a făcut morți față de păcat și vii față de Dumnezeu 
(6:11), ne-a dat viața în Duhul (7:6), ne-a adoptat ca fii ai Săi 
(8:15), ne-a asigurat de glorie (8:18), ne-a iubit veșnic (8:38-
39), ne-a ales ca popor al Său (9:25), a îndepărtat rușinea 
noastră (10:11) și ne-a dăruit îndurare (11:32). 

O, ce Veste Bună bogată! Și doar după toată această 
temelie vine Biblia cu învățături despre cum să trăim ca răs-
puns la acea Veste Bună: „Vă îndemn dar, fraților, pentru 
îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o 
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jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din 
partea voastră o slujbă duhovnicească” (Rom. 12:1). Restul 
cărții este format în principal din învățături despre trăire. 

Obiceiul nostru de a analiza Biblia verset cu verset ne 
face deseori să nu observăm acest șablon. Noi credem că 
doctrina (ce face Dumnezeu pentru noi în Isus) și instrucți-
unile (ce trebuie să facem noi pentru Dumnezeu) sunt două 
lucruri separate. Noi eșuăm să vedem cum cele două sunt 
legate. Ar trebui să le propovăduim împreună. Ar trebui să 
propovăduim Vestea Bună cu urgența și cu așteptarea ca re-
zultatul ei să fie purtarea bună, altfel doctrina noastră va fi 
servită ca mâncarea rece. Și trebuie să propovăduim despre 
purtarea bună doar după ce am arătat că ea decurge din Ves-
tea Bună, altfel copiii se vor împotmoli în moralism. 

Dacă ne uităm mai îndeaproape la epistole, vom vedea 
verset cu verset că Vestea Bună este o modalitate constantă 
de motivare la comportament bun. Iată câteva exemple: 

• Cum suntem noi motivați să fim generoși? Prin 
Vestea Bună. Isus a fost generos față de noi. 
„Căci cunoașteți harul Domnului nostru Isus 
Hristos. El, măcar că era bogat, S-a făcut sărac 
pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui, voi să vă 
îmbogățiți” (2 Cor. 8:9). 

• Cum suntem motivați la puritate sexuală? Prin 
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Vestea Bună. Isus a răscumpărat trupurile noas-
tre. „Nu știți că trupul vostru este Templul Du-
hului Sfânt, care locuiește în voi, și pe care L-ați 
primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai 
voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Pros-
lăviți-L dar pe Dumnezeu în trupul vostru” (1 
Cor. 6:19-20). 

• Cum suntem motivați să ne iertăm unii pe alții? 
Prin Vestea Bună. Isus ne iartă. „Fiți buni unii 
cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-
a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos” (Efes. 
4:32). 

• Cum suntem motivați să iubim? Prin Vestea 
Bună. Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său să 
moară pentru noi. „Preaiubiților, dacă astfel ne-
a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și 
noi unii pe alții” (1 Ioan 4:11). 

• Cum suntem motivați să ne oprim din a păcătui? 
Prin Vestea Bună. Avem un viitor glorios cu 
Isus. „Când Se va arăta Hristos, viața voastră, 
atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în 
slavă. De aceea, omorâți mădularele voastre care 
sunt pe pământ: curvia, necurăția, patima, pofta 
rea și lăcomia, care este o închinare la idoli” 
(Col. 3:4-5). 
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• Cum suntem motivați să ne dăm viețile unii pen-
tru alții? Prin Vestea Bună. Isus Și-a dat viața 
pentru noi. „Noi am cunoscut dragostea Lui 
prin aceea că El Și-a dat viața pentru noi; și noi 
deci trebuie să ne dăm viața pentru frați” (1 Ioan 
3:16). 

Și există o mulțime de astfel de pasaje. Eu am venit aici 
doar cu un eșantion dintre cele mai scurte. Sper că poți vedea 
felul în care scriitorii Bibliei și-au legat scrierile de puterea 
Evangheliei. Lucrurile pe care ei le poruncesc sunt greu de 
făcut, dar ele îi cheamă curajos pe creștini să trăiască astfel, 
deoarece temelia învățăturii lor este așezată în Vestea Bună. 

Valoarea practică a acestui adevăr este imensă. Ne do-
rim să avem copii creștini generoși? Curați sexual? Iertători? 
Care să-și dea viețile pentru alții? Dacă da, avem un model 
de lucrare direct de la apostoli. Trebuie să fim onești în ce 
privește urâțenia păcatului. Trebuie să îi învățăm pe copii să 
nu se bazeze pe puterea voinței proprii, ci să aibă credință în 
Dumnezeu. Și trebuie să despachetăm și să punem înaintea 
lor splendoarea lui Isus, Hristosul răstignit și înviat. 

ÎNTREBĂRI PE CARE LE-AI PUTEA PUNE 

Pari îngrozitor de dornic să incluzi sex și violență în lec-
țiile tale biblice pentru copiii mici. Oare este un lucru înțelept? 

Sunt sigur că au fost momente când am luat decizia 
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greșită despre cât de mult pot duce copiii. De multe ori, eu 
mai îndulcesc un pic tonul discuției când în istorisirea biblică 
există aspecte ce țin de sex și violență ca să o adaptez la vârsta 
copiilor. Este bine să protejăm copiii într-o anumită măsură 
și să îi lăsăm pe părinți să decidă până unde ar trebui să fie 
expuși copiii lor.  În alte momente, în special în cazul pasaje-
lor care prezintă violență, eu merg înainte și prezint ceea ce 
ne spune Biblia, și fac asta din următoarele două motive: 

1. Este bine să rămânem pe cât de credincioși putem 
față de tot ce prezintă Biblia, pentru că așa ne-a lăsat-o 
Dumnezeu. 

2. Este mai bine să le prezentăm copiilor de timpuriu 
cruzimile din această lume folosind Biblia, unde ni se spune 
și felul în care Dumnezeu aduce vindecarea și iertarea. Poate 
fi ceva greu să descoperim violența în Biblie, dar este o expe-
riență mult mai grea să o descoperim fără Biblie. Eu le arăt 
copiilor că Dumnezeu este în controlul morții, durerii și chiar 
a cruzimii oamenilor, și că, în Isus, El ne salvează de toate 
aceste lucruri. Biblia este plină de sânge. Istorisirile ei legate 
de păcat și lucruri urâte constituie o barieră serioasă în calea 
prezentării lor înaintea copiilor așa cum sunt, dar eu nu văd 
niciun motiv să îi expun pe copii la oricât de puțin din aceste 
lucruri dacă nu le folosesc ca să îi învăț despre sângele lui Isus. 

Nu sunt convins că extragerea lecțiilor morale din viața 
unui personaj biblic ar fi ceva greșit. Învățătorii au făcut acest 
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lucru secole la rând. Oare este ceva atât de rău? 

Uneori chiar este foarte rău – când facem lecții morale 
forțate care cu greu sunt susținute de textul biblic, sau nu se 
găsesc deloc în el. Una dintre cele mai voluminoase cărți pe 
care le am în bibliotecă este un ghid conținând toate pasajele 
din Noul Testament care fac trimiteri la Vechiul Testa-
ment.2 Doar câteva dintre acelea sunt pasaje în care un per-
sonaj din Vechiul Testament este folosit ca exemplu de tră-
ire. Dacă predăm lecții din Vechiul Testament care sunt în 
principal exemple de trăire, folosim o abordare diferită de 
cea pe care Biblia însăși o are. 

În alte circumstanțe, așa ceva este un lucru bun și 
adecvat. Isus a folosit istoria nevestei lui Lot, care a privit 
înapoi când au fugit din Sodoma, prezentând-o ucenicilor 
ca exemplu a ce înseamnă să nu fii gata să abandonezi avu-
țiile pământești pentru Împărăția Lui: „Aduceți-vă aminte 
de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să-și scape viața, o va 
pierde; și oricine o va pierde, o va găsi” (Luca 17:32-33). 
Pavel a folosit circumstanța distrugerii multor evrei în pustie 
tot ca pe un exemplu [negativ]: „Și aceste lucruri s-au întâm-
plat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu pof-
tim după lucruri rele, cum au poftit ei. Să nu fiți închinători 
la idoli, ca unii dintre ei” (1 Cor. 10:6-7). 

 
2 G. K. Beale and D. A. Carson, eds., Commentary on the New Testament Use of 
the Old Testament (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2007). 
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Personajele din Biblie pot fi exemple comportamentale. 
Și ele sunt parte din planul lui Dumnezeu de mântuire. El a 
lucrat în viețile oamenilor reali, din care putem învăța. Doar 
nu lăsa în afară rolul lui Dumnezeu. Dacă studiezi contextul 
acestor două pasaje, vei descoperi că ele rămân legate de mân-
tuire și de nevoia de a crede Vestea Bună, lucruri de care de-
opotrivă Isus și Pavel sunt preocupați în primul rând. 

Deci tu spui că, atunci când îi învățăm pe copiii noștri 
să fie evlavioși, ar trebui întotdeauna să îi învățăm mai întâi 
Vestea Bună? 

Ideea nu ține de succesiunea ideilor. Adu-ți aminte că 
harul lui Dumnezeu față de noi nu depinde niciodată de noi 
în sensul în care l-am merita fiind buni. În acest sens, bună-
tatea lui Dumnezeu este întotdeauna prima. Dar nu lăsa ca 
acest lucru să îți estompeze stilul. 

Când predăm lecții biblice, avem libertatea să prezentăm 
aceste lucruri în multe feluri. Deși Biblia ne vorbește deseori 
mai întâi despre harul lui Dumnezeu, ea conține și situații când 
ordinea este inversată. Ea le spune uneori creștinilor ce să facă, 
după care le aduce aminte de ceea ce Dumnezeu a făcut deja. 
Esența este să nu ignorăm Vestea Bună. Eu am situații când 
îmi încep lecțiile cu ea, situații când le închei cu ea și de multe 
ori fac legături la ea pe tot parcursul lecțiilor. 

Înțeleg că unele pasaje din Vechiul Testament sunt pro-
feții despre Isus. Dar oare nu mergi prea departe spunând că 
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totul are de-a face cu Isus? 

Eu doar spun ceea ce Biblia spune despre ea însăși. 
Fiecare parte – toată – mărturisește despre Isus. În această 
chestiune, Biblia folosește termenul „toată/toți”. Iată-L pe 
Isus vorbind cu ucenicii Lui: „Și a început de la Moise și de 
la toți prorocii, și le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu 
privire la El” (Luca 24:27). Observă că Luca folosește terme-
nul „toate”. Apoi îl avem pe Petru predicând în templu: 
„Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin 
gura tuturor prorocilor Lui: că, adică, Hristosul Său va pă-
timi” (F.A. 3:18). Petru arată că Moise a vorbit despre Isus, 
apoi spune același lucru: „De asemenea toți prorocii, de la 
Samuel și ceilalți, care au urmat după el, și au vorbit, au ves-
tit zilele acestea” (F.A. 3:24). După aceea, în casa lui Corne-
liu, Petru spune: „Toți prorocii mărturisesc despre El că ori-
cine crede în El, capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor” 
(F.A. 10:43). Toți, toți, toți. 

Niciun verset nu Îl menționează direct pe Isus, dar fi-
ecare parte din Biblie contribuie la tema ei care îndreaptă 
toate lucrurile către Isus, iar noi trebuie să o citim tot în acest 
fel. Dacă încă nu ești convins, privește la versetele din lista 
de mai jos, care arată că Isus nu este doar împlinirea anumi-
tor profeții, ci tema întregului Vechi Testament. Știu că este 
o listă lungă, dar tocmai asta este ideea! 

• Matei 5:17; 26:54 
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• Marcu 9:12; 14:49 

• Luca 1:70; 16:29-31; 18:31; 21:22 

• Ioan 1:45; 5:39 

• Faptele Apostolilor 17:2, 11; 18:28; 24:14; 
26:22-23 

• Romani 1:1-3; 3:21; 16:25-26 

• 1 Corinteni 15:3-4 

• 2 Timotei 3:15 

• 1 Petru 1:10-12 

• Apocalipsa 10:7. 

Dar cum rămâne cu intenția originală a autorilor din 
Vechiul Testament? Nu ești nedrept față de ei să introduci in-
terpretarea ta legată de Isus într-un pasaj scris de cineva care 
nu auzise niciodată de Isus? 

Este greu să știm intenția cu care a scris un autor în 
urmă cu mai multe mii de ani, dar iată două lucruri pe care 
le știm sigur, pentru că Biblia ni le spune: 

1. Fiind inspirați de Duhul Sfânt, autorii Vechiului 
Testament au avut o anume cunoaștere despre Isus și au inten-
ționat să scrie despre Vestea Bună. „Prorocii care au prorocit 
despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea 
aceasta ținta cercetărilor și căutării lor stăruitoare. Ei cerce-
tau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul 
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lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile 
lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost 
descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei 
aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propo-
văduit Evanghelia” (1 Petru 1:10-12).  

Acei autori știau că erau parte din ceva mai mare decât 
contextul imediat al scrierilor lor. Ca atare, ei au știu ceva 
despre suferințele și gloria lui Isus. Ei au scris spre folosul 
creștinilor care aveau să vină după ei. Isus exprimă acest ade-
văr chiar mai clar: „Căci, dacă l-ați crede pe Moise, M-ați 
crede și pe Mine, pentru că el a scris despre Mine” (Ioan 
5:46). 

2. Există doi autori ai fiecărei cărți din Biblie – autorul 
uman și Duhul Sfânt. Intenția autorului uman poate fi par-
țial necunoscută, dar știm care este pasiunea și scopul Du-
hului - să Îl glorifice pe Isus și să mărturisească despre El (v. 
Ioan 15:26, 16:14). Și El a făcut acest lucru pe toate paginile 
Scripturii. 

Eu nu reinterpretez ceea ce au spus scriitorii Vechiului 
Testament. Eu încerc mai întâi să fiu fidel față de ceea ce ei 
au spus și față de Vestea Bună, așa cum au putut ei să o vadă 
– apoi să duc firul ideii lor înainte pentru a include priveliș-
tea completă a lui Isus, pe care noi o avem acum. În capitolul 
următor vom învăța mai multe lucruri despre această teh-
nică. 
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ARATĂ-LE IMEDIAT PE ISUS 

Iată câteva modalități în care poți începe să conectezi 
tot ceea ce predai din Biblie la Vestea Bună a lui Isus: 

Pentru părinți: Când îi întrebi pe copiii tăi, „De ce 
ascultăm noi de aceste reguli pe care Dumnezeu ni le dă?”, 
fii gata să le arăți modul cum Moise a vorbit – spunându-le 
de lucrarea lui Dumnezeu de mântuire. Ia-ți câteva minute 
chiar acum ca să anticipezi elementele de comportament 
evlavios care sunt provocatoare pentru copiii tăi sau de care 
ei se plâng, cum ar fi să îi lase pe alții înaintea lor, să se mul-
țumească cu mai puțin sau să rămână curați sexual. Scrie pe 
o foaie de hârtie ce ai de gând să le spui despre Isus, așa încât, 
când vine momentul, să fii pregătit. De exemplu, „noi le 
dăm întâietate altora pentru că Isus ne-a mântuit ca să fim 
diferiți de lume. El a lăsat interesele Sale de dragul nostru – 
chiar murind pentru noi. Iar noi facem același lucru față de 
alții”. Fă frecvent legătura între purtarea creștină și Vestea 
Bună, în loc să spui doar, „Dumnezeu spune asta (sau eu zic 
asta), așa că tu trebuie să faci ce zice El (sau eu)!” 

Pentru învățători: Înlocuiește una din lecțiile tale stan-
dard cu una din lecțiile Bibliei din Faptele Apostolilor. Cea 
mai ușor de folosit este cea a lui Pavel în Antiohia, din Faptele 
Apostolilor 13:16-41. Folosește-o ca pe o schiță pentru lecția 
ta în locul schiței dintr-un ghid pentru învățători. Procedând 
astfel, vei face legătura între Noul Testament și narațiunile, 
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psalmii și profețiile Biblie, începând de la Exod, arătându-le 
elevilor tăi cum aceste părți din Biblie conduc la Isus și în-
demnându-i să creadă în El. Dacă obișnuiești să folosești lec-
ții deja pregătite de alții, cel mai probabil că această lecție va 
fi destul de diferită de acel model – dar ea va veni direct din 
propria lecție a Bibliei. 

Pentru oricine: Decorează sala de clasă, încăperea de la 
tabără, de la întâlnirea de tineret sau de acasă cu postere de-
senate de mână, care fac legătura între purtarea evlavioasă și 
Vestea Bună. Scrie pe ele, „De ce__________?”, apoi citează 
un verset care face legătura între acel comportament și ceea 
ce Isus a făcut pentru noi. Iată câteva exemple: 

• De ce să împărțim cu alții ce avem? „Căci cunoaș-
teți harul Domnului nostru Isus Hristos. El, 
măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi, 
pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogățiți” 
(2 Cor. 8:9). 

• De ce să rămânem curați sexual? „Voi nu sunteți 
ai voștri. Căci ați fost cumpărați cu un preț. 
Proslăviți-L dar pe Dumnezeu în trupul vostru” 
(1 Cor. 6:19-20). 

• De ce să iertăm? „Fiți buni unii cu alții, miloși, 
și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dum-
nezeu pe voi în Hristos” (Efes. 4:32). 

• De ce să fim buni? „Trăiți în dragoste, după cum 
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și Hristos ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru 
noi” (Efes. 5:2). 

Cere-le copiilor tăi să te ajute să faci acele postere și 
folosește-le ca niște mijloace constante de aducere aminte că 
legătura noastră cu Isus este motivul pentru care ascultăm 
de Dumnezeu. (Dacă doar menționezi purtarea evlavioasă, 
acest lucru îi va face pe copii să se simtă vinovați, așa că gân-
dește-te cum ai putea adăuga un rând deasupra panoului cu 
postere, pe care să scrii un verset care să le aducă aminte că 
cei care sunt în Hristos nu trebuie să se mai teamă de Legea 
lui Dumnezeu, un exemplu bun putând fi 1 Ioan 2:12: „pă-
catele vă sunt iertate pentru Numele Lui”). 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 
Partea a doua.  

Cum să propovăduim                       
Vestea Bună?  
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6 
MĂGĂRIȚA VORBITOARE ȘI ISUS  

Cum să propovăduim Vestea Bună                      
din Vechiul Testament 

 

Hristos este comoara ascunsă în ogorul Scripturii, apa 
din acele fântâni. - Matthew Henry1 

 

Din când în când, eu predau o lecție la care chem fa-
miliile în întregime. Acest lucru îi strânge laolaltă pe copi-
lași, pe adolescenți, pe părinții lor și chiar pe bunici, situații 
când învață împreună. Acest lucru le este util multor familii, 
așa că există multe lucruri care îmi plac atunci când predau 
aceste lecții inter-generaționale. Totuși, eu sunt deseori in-
sistent să aleg subiectul adecvat sau pasajul biblic corect. 

Recent mă aflam la doar câteva săptămâni de o astfel de 
lecție. Am precizat acest lucru la întâlnirea unui grup de copii 
de vârstă mai mică. Ei și-au arătat dorința de a ști care urma 
să fie întâmplarea din Biblie din care aveam să predau. „Încă 

 
1 Matthew Henry, Commentary on the Whole Bible (McLean, VA: MacDonald 
Publishing), 5:935. 
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nu m-am hotărât”, le-am zis eu. Mare greșeală. 

„O, știu eu din care să predați”, a spus unul dintre ei. 

„Care?” 

„Cea cu măgărița vorbitoare!” 

Restul copiilor și-au dat acordul înainte să apuc eu să 
mă obiectez. „Da, învățați-ne despre măgărița vorbitoare. Vă 
rugăăăăăăm!” 

Le-am spus că o să mă gândesc la propunerea lor, ceea 
ce nu era ceva foarte diferit de a o accepta. Era ca și cum 
promisesem. Orice altă lecție ar fi fost o dezamăgire. Dar 
trecuseră mai mulți ani de când predicasem ultima dată des-
pre vrăjitorul Balaam, care spera să aducă un blestem asupra 
evreilor și care a călătorit pe măgărița lui – cu niște turnuri 
amuzante. Nu îmi mai aminteam dacă predicasem vreodată 
din acel pasaj biblic având în minte Evanghelia. 

Acum trebuia să predau o lecție despre Balaam cen-
trată pe Evanghelie. Trebuia să descopăr cumva ce avea de-
a face acea măgăriță vorbitoare cu Isus. 

CÂTEVA ÎNTREBĂRI SIMPLE 

Înainte de a parcurge împreună acest proces, vreau să 
spun următorul lucru: dacă predai lecții biblice, trebuie să vii 
înaintea clasei tale cu propriul conținut al lecțiilor. Chiar 
dacă folosești lecții din manuale sau materiale publicate – 
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chiar când sunt lecții bune, cristocentrice – tot trebuie să le 
studiezi pentru o vreme. Trebuie să parcurgi tu însuți pro-
cesul studiului, gândirii și descoperirii minunăției în Isus. 

Ai putea să ajungi în final să folosești mult din ceea ce 
spune ghidul tău de lecții, dar, cu toate acestea, cele mai bune 
momente ale lecțiilor vin rareori când urmezi un script pe care 
l-a pregătit altcineva, chiar și când este unul bun. Aceste mo-
mente vin din predicarea cu entuziasm a acelor adevăruri bo-
gate pe care tu însuți le-ai descoperit – iar acea descoperire 
necesită ceva muncă. În cazul lecției despre Balaam, eu am 
petrecut timp studiind contextul ei. În acel sens, pregătirea 
lecției a fost ceva dificil. Totuși, conectarea întâmplării cu Ba-
laam la Isus nu a avut nevoie de nicio cunoaștere obscură a 
Bibliei și nici de vreun moment de strălucire specială; a fost 
un lucru destul de ușor de făcut. Ai putea și tu să faci asta. 

Dă-mi voie să îți arăt cum am făcut eu legătura între 
Balaam și Isus. Eu am ales această lecție în parte pentru că 
nu am ajuns să am nicio idee cu totul iscusită. În general, 
trecerea de la un pasaj din Vechiul Testament la Vestea 
Bună nu ține de a fi isteț, ci de analiza acelui pasaj folosind 
întrebările corecte. Iată setul de întrebări pe care eu l-am fo-
losit pentru deslușirea povestirii despre Balaam: 

• Ce anume face Dumnezeu pentru poporul Lui 
în această povestire? 

• Vestea Bună! Cum face Dumnezeu același lucru 
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pentru noi – mai bine chiar – în Isus? 

• Crede! Cum schimbă credința în această Veste 
Bună felul în care noi trăim? 

Desigur, am fost nevoit de asemenea să decid cum să 
prezint aceste teme într-o manieră clară și interesantă. Asta 
presupune o tehnică bună, și ar trebui să folosești ce funcți-
onează în cazul tău. Dar conținutul lecției, în sine, era format 
tocmai din răspunsurile la aceste trei întrebări. Deloc com-
plicat. 

BALAAM ȘI MĂGĂRIȚA LUI 

Am început căutând locul din cartea Numeri unde 
numele lui Balaam apare pentru prima dată, moment aflat 
la peste o mie de ani înainte de Isus. Evreii erau gata să intre 
în țara Canaan și să îi alunge pe oamenii de acolo. Cu secole 
înainte de acel moment, Dumnezeu îi făgăduise strămoșului 
lor Avraam să avea să le dea acea țară. El le mai făgăduise și 
prosperitate și protecție: „Îi voi binecuvânta pe cei ce te vor 
binecuvânta, și îi voi blestema pe cei ce te vor blestema” 
(Gen. 12:3). 

Apoi Balaam intră pe scenă. Regele țării învecinate, 
Moab, era speriat de evrei, așa că a decis să angajeze cel mai 
puternic vrăjitor din regiune, ca să blesteme poporul Israel. 
El i-a oferit lui Balaam foarte mulți bani și l-a lingușit lău-
dându-i talentul de vrăjitor: „știu că pe cine binecuvântezi 
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tu este binecuvântat, și pe cine blestemi tu este blestemat” 
(Num. 22:6). Acesta este contextul. Nu se poate ca ambele 
tabere să iasă învingătoare. Este făgăduința lui Dumnezeu 
vrednică de încredere, sau are dreptate regele Moabului când 
vorbește despre puterile rele ale lui Balaam?  

Da, desigur, Balaam este un om rău. Copiii din clasa 
mea au observat elementele din narațiune în care el arată ca 
un om bun, cerându-I aprobarea lui Dumnezeu înainte de a 
trece la acțiune. Dar când ți se oferă un munte de bani ca să 
rănești pe cineva, „o să mă rog pentru asta” nu este un răs-
puns bun. Balaam dorea să blesteme poporul. Lui îi plăceau 
banii pe care i-ar fi primit. Așa că el s-a urcat pe măgărița 
lui, sperând să poată face rău. 

Un blestem periculos era pe punctul de a veni asupra 
poporului lui Dumnezeu. Ai putea simți melodia lui înfri-
coșătoare. 

Apoi Dumnezeu S-a coborât. Îngerul Domnului s-a 
așezat pe drum înaintea lui Balaam, având sabia scoasă din 
teacă, gata să îl omoare. Balaam – presupusul geniu spiritual 
din această povestire – nu putea vedea îngerul, dar măgărița 
lui l-a văzut. 

Măgărița s-a abătut de la drum luând-o pe un câmp, 
iar Balaam a lovit-o ca să o readucă pe drum. După aceea, 
îngerul s-a întors și, de data aceasta, măgărița a luat-o într-o 
parte, prinzându-i piciorul lui Balaam între ea și un perete. 
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El a lovit-o din nou. A treia oară când îngerul a apărut, mă-
gărița pur și simplu s-a așezat jos pe drum. Tulburat de fap-
tul că pierdea controlul animalului, Balaam a bătut-o cu to-
iagul. 

Domnul i-a deschis gura măgăriței, și ea i-a zis lui Ba-
laam: „Ce ți-am făcut de m-ai bătut de trei ori?” Balaam 
i-a răspuns măgăriței: „Pentru că ți-ai bătut joc de mine; 
dacă aș avea o sabie în mână, te-aș ucide pe loc”. Măgă-
rița a zis lui Balaam: „Nu sunt eu oare măgărița ta, pe 
care ai călărit în tot timpul până în ziua de azi? Am eu 
oare obicei să-ți fac așa?” Și el a răspuns: „Nu” (Num. 
22:28-30). 

După aceasta am întrebat clasa: „Ce se întâmplă aici cu 
Balaam?” Ei au zâmbit. Unii chicoteau. Câțiva au făcut co-
mentarii legate de cât de ciudat părea Balaam. Toți înțelese-
seră că nu măgărița, ci Dumnezeu era Cel care îl făcuse pe 
Balaam să pară un clovn mai mare decât și-a dat el seama. El 
călărea ca un prost pe un câmp. Și-a rănit bietul picior. Acum 
se certa cu o măgăriță – iar măgărița câștiga. Ha! Ce idiot! 

Iată ce se întâmplă cu cei infatuați care încearcă să 
blesteme poporul pe care Dumnezeu l-a binecuvântat. 

Când Dumnezeu a deschis ochii lui Balaam, el a văzut 
îngerul și a căzut cu fața la pământ. El s-a oferit să se în-
toarcă, dar îngerul i-a spus să meargă înainte și să spună doar 
ceea ce Dumnezeu avea să îi spună. Iată cum Balaam, care 
voia să blesteme, ajunge să îi binecuvânteze pe evrei printr-
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o serie de versuri: „O stea răsare din Iacov, un toiag de câr-
muire se ridică din Israel. El străpunge laturile [fruntea, lit. 
ESV] Moabului” (Num. 24:17). 

LEGĂTURA 

Le-am cerut celor din clasă să discutăm despre ce a 
făcut Dumnezeu pentru poporul Lui în această povestire. Și 
am primit o mulțime de răspunsuri: „El l-a împiedicat pe 
acel om rău să îi rănească pe evrei”. „El a adus lucruri rele 
asupra celui care voia să blesteme, exact așa cum El a făgă-
duit”. „El l-a făcut de râs pe cel ce era o amenințare la adresa 
poporului Lui”. „El a demonstrat că este mai puternic decât 
dușmanii evreilor”. Toate răspunsurile erau bune, și le-am 
spus acest lucru. 

Apoi am citit din Deuteronom 23:5, unde Biblia în-
săși comentează legat de ceea ce Dumnezeu a făcut: „Dar 
Domnul, Dumnezeul tău, n-a voit să-l asculte pe Balaam; și 
Domnul, Dumnezeul tău, a schimbat blestemul acela în bi-
necuvântare, pentru că tu ești iubit de Domnul, Dumnezeul 
tău”. Am scris atunci pe tablă: „Dumnezeu oprește bleste-
mul și, în dragostea Lui, le dă binecuvântări”. 

„Priviți la acest lucru”, am spus. „Ce sens are această po-
vestire pentru noi, cei care trăim la mii de ani după ea, ca popor 
al lui Isus? A făcut Dumnezeu ceva asemănător și pentru noi?” 

A trebuit să aștept o clipă, dar imediat au început să 
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curgă răspunsurile. Primul a fost un adolescent: „Dumnezeu 
ne dă o mulțime de binecuvântări pentru că ne iubește”. 

Un părinte a mers mai departe: „Noi merităm să fim 
blestemați”, a spus ea. „Eram păcătoși și urmam să primim 
blestemul Iadului. Dar Isus a venit, a oprit blestemul și ne-
a dat binecuvântări”. 

„Putem râde datorită a ceea ce El a făcut pentru noi”, 
a observat un altul. 

Am lăsat acea discuție să curgă pentru câteva minute, 
dar ideea fusese exprimată. Isus a oprit cel mai rău blestem, 
cel veșnic, murind pentru păcatele noastre. Am citit apoi din 
Coloseni 2:13-15: „Dumnezeu... ne-a iertat toate greșelile. 
A șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră 
și ne era potrivnic, și l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. A 
dezbrăcat domniile și stăpânirile, și le-a făcut de ocară îna-
intea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce”. 

Am încheiat vorbind despre felul cum Crucea are sen-
sul că vrăjmașii de care noi ne temem sunt făcuți de rușine 
– fiind făcuți de ocară publică, la fel ca Balaam. I-am între-
bat apoi cum se schimbă purtarea noastră atunci când cre-
dem pe deplin acest adevăr. Cineva a spus că el ar fi cinstit 
la locul de muncă. Un copil a spus că ar avea compasiune 
față de fetele rele de la școală, în loc să le urască. 

Iată cum am făcut legătura între măgărița vorbitoare 
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și viața în Isus. 

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI 

Hai să ne întoarcem la întrebările de la care am plecat. 

Ce face Dumnezeu pentru poporul Său în această 
întâmplare? El oprește blestemul și, în dragostea Lui, ne dă 
binecuvântări. Existau mai multe modalități bune de a răs-
punde la această întrebare, dar eu am ales să subliniez răs-
punsul dat de Biblie. 

Vestea Bună! Cum face Dumnezeu același lucru 
pentru noi – mai bine chiar – în Isus? Prin moartea Lui 
pentru păcatele noastre, Isus oprește cel mai rău blestem dintre 
toate. El a luat asupra Lui blestemul pe care noi îl meritam și 
ne dă în locul acestuia toate binecuvântările. Ai putea crede că 
acest răspuns este evident, dar în pregătirea lecției, mie mi-a 
luat 5-10 minute de gândire legat de blesteme până ce am 
văzut acest adevăr. Când am pus întrebarea în timpul lecției, 
altcineva a venit cu acel răspuns în mai puțin de un minut. 

Crede! Cum se schimbă trăirea noastră când credem 
această Veste Bună? Noi îndrăznim să fim cinstiți la locurile 
de muncă. Putem să îi iubim pe dușmanii noștri, în loc să ne fie 
frică de ei. Eu venisem la lecția mea cu propriile gânduri, dar 
am sfârșit cu ceea ce grupul voia să împărtășească. Dacă par-
ticipanții la lecție ar fi fost doar dintre copiii mai mici, proba-
bil că aș fi fost nevoit să le sugerez câte ceva. Eram pregătit să 
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discut despre lucrurile înspăimântătoare cu oameni și situa-
ții, care ne fac să ne îndoim de Dumnezeu, și să le arăt că ele 
nu mai sunt deloc înfricoșătoare când te gândești la povesti-
rea cu Balaam – și la Isus. 

UN PRINCIPIU DE BAZĂ 

Asta este tot. De aceea, nu fi intimidat. Da, unii oa-
meni petrec ani de zile învățând lucrurile fine legate de in-
terpretarea Vechiului Testament. Sunt cu totul de acord cu 
asta, dar majoritatea dintre noi, cei care suntem învățători ai 
copiilor, nu am putut urma un seminar teologic, și totuși 
putem preda lecții din Vechiul Testament. 

Isus a prezentat principiul de bază într-o plimbare de 
după amiază, care n-a durat decât câteva ore. Totul s-a pe-
trecut în ziua când El a înviat din morți și a mers alături de 
doi ucenici, pe drumul către orașul Emaus. Ei nu înțelegeau 
moartea și învierea Lui, iar El i-a mustrat pentru asta: „O, 
nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să cre-
deți tot ce au spus prorocii!” (Luca 24:25). Apoi le-a explicat 
felul cum întreg Vechiul Testament conduce la El. 

Isus. El este principiul propovăduirii Vechiului Testa-
ment. El este atât de simplu și clar, că Isus le-a spus acelor 
ucenici că erau niște nepricepuți necredincioși din cauză că 
nu vedeau acest adevăr. A-L vedea pe Isus în Vechiul Testa-
ment nu este un lucru care să presupună cine știe ce lucruri 
profetice complicate, destinate învățătorilor ultra-erudiți. 
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Acestea sunt lucruri care țin de ABC-ul predicării. Te vei 
afla pe calea corectă și esențială – și cu mult înaintea celor 
doi ucenici – doar prin propovăduirea Vechiului Testament 
cu un ochi îndreptat către Isus. Iată cât de ușor este. 

PĂSTREAZĂ LUCRURILE SIMPLE 

Desigur, noi încă vrem să Îl propovăduim pe Isus 
având cea mai bună înțelegere posibilă asupra Bibliei. Dar, 
pentru majoritatea dintre noi, în cele mai multe cazuri, asta 
înseamnă să rămânem la lucrurile simple. 

Ai putea să crezi că o povestire din Biblie nu poate să 
conducă la Isus decât dacă găsești în ea o profeție directă 
despre El. Ei bine, Vechiul Testament conține multe astfel 
de profeții, dar ele nu se găsesc peste tot. Majoritatea pasa-
jelor narative includ profeții. De aceea, nu forța textul. 

După cum știm, pasajul cu Balaam este unul dintre 
acele rare pasaje narative ale Vechiului Testament care con-
ține o profeție directă despre Isus. Cuvintele lui Balaam des-
pre o Stea și un Toiag de cârmuire care avea să vină din is-
raeliți constituie o referire la Mesia. Când mi-am pregătit 
lecția, știam că puteam să fac legătura de la Balaam la Isus în 
felul acesta, dar mai știam și că aceea nu era singura legătură 
din pasaj. Eu am ales să mă focalizez pe felul cum Dumnezeu 
a oprit blestemul, știind că și aceasta avea să conducă la gân-
duri valide despre Isus. 
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Așadar, dacă, în ciuda puținei educații, ajungi în situ-
ația în care predai lecții din Biblie la biserică sau conduci 
devoțiunile din familie, nu te preocupa cu descoperirea pro-
fețiilor specifice despre Isus. Dacă ai în text o astfel de pro-
feție, o poți utiliza. Dar nu ai nevoie de o profeție ca să poți 
propovădui Vestea Bună. 

Același lucru este valabil în cazul „arhetipului”. Teo-
logii numesc arhetip o persoană, un lucru sau un eveniment 
din Vechiul Testament care constituie o imagine simbolică 
a lui Isus, o preumbrire a Lui. Regele David este un arhetip 
al lui Isus – o umbră a Păstorului Împărat suprem. Mielul 
pascal este și el un arhetip – prefigurându-L pe Cel nevino-
vat, care a murit ca să ne mântuiască. Este interesant să te 
gândești la arhetipuri, iar Dumnezeu a rânduit evenimentele 
biblice oferindu-ne multe arhetipuri prin ele. 

Poate că ești suficient de antrenat ca să găsești un ar-
hetip al lui Isus într-un pasaj biblic, și vrei să îl predici în 
felul respectiv. Excelent. Scriitorii Noului Testament au fă-
cut acest lucru din plin. Dar o spun iarăși, nu ai nevoie de 
un arhetip ca să ajungi la Isus, și nici nu ar trebui să forțezi 
un arhetip în orice text biblic. 

Cum ar fi fost dacă aș fi încercat să descopăr un arhe-
tip în întâmplarea cu Balaam? Oare îngerul este o imagine a 
lui Isus, care luptă pentru poporul Său? Oare sabia Îl prefi-
gurează pe Isus, ale cărui cuvinte sunt ascuțite și bine țintite? 
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Oare măgărița este un arhetip al lui Isus, care spune adevă-
ruri ascunse, pe care ochii noștri nu le pot vedea? Sau aceste 
asocieri sunt exagerate? 

Eu aș putea să argumentez în cazul îngerului. Îngerul 
Domnului este un personaj care apare deseori în Vechiul 
Testament și acționează foarte asemănător lui Isus – până 
acolo încât unii experți biblici cred că el este Isus. Dar eu nu 
m-am îndreptat în acea direcție în lecția mea despre Balaam. 
Mie mi-a plăcut mai mult tema mea mai simplă, cea legată 
de oprirea blestemului. Și sigur că nu vreau să par exagerat 
și să ajung să fac greșeala de a insinua că măgărița lui Balaam 
ar fi o imagine a lui Isus. 

Isus este prezent peste tot în istoria lui Balaam. Nu 
avem nevoie de interpretări forțate ca să Îl ilustrăm. Nu este 
nevoie de un moment surpriză, prin care să arătăm că totul 
are de-a face cu Isus. Nu trebuie să încercăm să arătăm extra-
vaganți. Doar trebuie să observăm cum lucrează Dumnezeu. 
Apoi să detaliem. Să completăm imaginea cu Isus. Fără El, 
orice întâmplare din Vechiul Testament rămâne neîncheiată. 

METODA NR. 1: CE FACE DUMNEZEU 

Când încercăm să îi învățăm pe copii, mulți dintre noi 
obișnuim să ne gândim prima dată la personajele umane 
dintr-o întâmplare biblică. Noi extragem un exemplu din 
acestea, bun sau rău, și asta este lecția noastră. Doar că ea 
devine centrată pe eu, nu pe Dumnezeu. 
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Imaginează-ți-l pe bietul învățător care încearcă să 
facă un exemplu din Balaam. Balaam este un eșec moral to-
tal. El ajunge să facă exact ceea ce Dumnezeu îi spune, nu-
mai că intenția lui inițială a fost rea. Poți să faci din el un 
exemplu fin de ascultare, sau o lecție dură despre ce se în-
tâmplă cu vrăjmașii lui Dumnezeu? Eu suspectez că această 
dilemă este motivul pentru care întâmplarea de față, care Îl 
are ca temă pe Dumnezeu ca protector, a dispărut în mare 
măsură din manualele de lecții pentru copii din zilele noas-
tre. Noi nu știm ce să spunem, pentru că suntem concentrați 
pe personajul care nu trebuie. 

Principalul personaj din întâmplarea cu Balaam nu 
este Balaam, ci Dumnezeu. Concentrarea pe Balaam mini-
malizează lucrarea pe care Dumnezeu o face în această po-
vestire. Așadar, iată prima regulă a predării lecțiilor din Ve-
chiul Testament: 

Nu: nu căuta o lecție morală despre un personaj omenesc. 

În schimb: caută vrednicia și lucrarea lui Dumnezeu, 
principalul personaj. 

Din nou, începe de la întrebarea Ce face Dumnezeu pen-
tru poporul Său? Este important să îți pui deoparte timp ca să 
găsești răspunsul. Învață care este contextul pasajului tău din 
Vechiul Testament. Analizează ce se petrece înainte și după 
el. Analizează felul cum Dumnezeu lucrează în viețile perso-
najelor. Fiecare pasaj și fiecare personaj sunt diferite, dar aici 
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se găsește prospețimea fiecărei lecții. Nu te grăbi să treci la 
Isus doar ca să faci o remarcă rapidă legată de Cruce. Găsește 
bogăția lucrării lui Dumnezeu în acea circumstanță din Ve-
chiul Testament. În felul acesta, la fiecare povestire pe care 
o vei preda poți să îndrepți privirile către Isus într-o manieră 
unică, prin care El este prețuit. 

Hai să vedem cum se poate aplica setul nostru de în-
trebări la câteva din pasajele familiare din Vechiul. 

Lecție: pruncul Moise 

Ce face Dumnezeu pentru poporul Său în această povestire? 
El aranjează evenimentele ca să îl ocrotească pe pruncul Moise 
și le dă evreilor un lider care avea să îi elibereze din Egipt. 

Vestea Bună! Cum face Dumnezeu același lucru pentru 
noi – mai bine chiar – în Isus? El a trimis un Lider și Mântu-
itor care ne salvează din păcat și moarte. 

Crede! Cum se schimbă trăirea noastră când credem 
această Veste Bună? Chiar și atunci când ne este greu să ve-
dem, putem avea încredere că Dumnezeu lucrează împli-
nind planul Său spre desăvârșirea mântuirii noastre. 

Lecție: Cele 10 Porunci 

Ce face Dumnezeu pentru poporul Său în această poves-
tire? El Se coboară pentru a-i face pe evrei poporul Său sfânt, 
dându-le Legea Lui care să le arate cum să fie sfinți. 
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Vestea Bună! Cum face Dumnezeu același lucru pentru 
noi – mai bine chiar – în Isus? El S-a coborât ca Isus ca să ne 
ducă în Împărăția lui Dumnezeu. Isus a păzit Legea lui 
Dumnezeu în locul nostru și ne-a făcut sfinți. 

Crede! Cum se schimbă trăirea noastră când credem 
această Veste Bună? Ca oameni care Îi aparțin lui Dumnezeu, 
noi suntem dornici și în stare să ascultăm de legile Lui și să 
vestim puterile Lui minunate (1 Petru 2:9). 

Lecție: Ghedeon 

Ce face Dumnezeu pentru poporul Său în această poves-
tire? El alege un om slab, cu o armată slabă, ca să îi salveze 
pe evrei. 

Vestea Bună! Cum face Dumnezeu același lucru pentru 
noi – mai bine chiar – în Isus? Prin slăbiciunea lui Isus, El 
alege să ne mântuiască pe noi, cei care suntem slabi în lume 
(1 Cor. 1:27). 

Crede! Cum se schimbă trăirea noastră când credem 
această Veste Bună? Noi nu ne lăudăm cu noi înșine. Suntem 
liniștiți în slăbiciune și când trecem prin necazuri, știind că, 
prin credința în Dumnezeu, învingem tăria lumească. 

Lecție: Ana 

Ce face Dumnezeu pentru poporul Său în această poves-
tire? El răspunde la rugăciunea Anei și Îi pasă de problemele 
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prin care ea trece. El o transformă dintr-o persoană disprețu-
ită într-una care are un rol uriaș în lucrarea Lui. 

Vestea Bună! Cum face Dumnezeu același lucru pentru 
noi – mai bine chiar – în Isus? Isus nu este nepăsător când 
noi avem probleme. El ia oameni disprețuiți ai acestei lumi 
și îi face să fie copiii Lui. 

Crede! Cum se schimbă trăirea noastră când credem 
această Veste Bună? Noi ne rugăm cu încredere în Hristos, 
fiind siguri că Îi pasă de problemele noastre și va face pentru 
noi nespus mai mult decât cerem sau gândim (Efes. 3:20). 

Lecție: Iona 

Ce face Dumnezeu pentru poporul Său în această poves-
tire? El Își arată harul și compasiunea față de tot felul de oa-
meni, de la un profet neascultător până la vrăjmașii Lui din 
Ninive. 

Vestea Bună! Cum face Dumnezeu același lucru pentru 
noi – mai bine chiar – în Isus? În Isus, compasiunea mântu-
itoare a lui Dumnezeu este deschisă întregii lumi. Noi toți – 
de la ipocriții bisericoși până la răzvrătiții pe față – suntem 
vrăjmași mântuiți prin har. 

Crede! Cum se schimbă trăirea noastră când credem 
această Veste Bună? Noi ne bucurăm! Ne dăm seama cât de 
imposibilă ar fi fost mântuirea noastră, dându-I tot meritul 
Dumnezeului nostru plin de compasiune. 
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O spun din nou, acești pași îți oferă doar piesele lecției. 
Nu vei preda în mod necesar acele piese de fiecare dată în 
această ordine, pentru că ar fi ceva plictisitor. În plus, încheie-
rea constantă cu trăirea noastră ar putea să le transmită copiilor 
ideea eronată că, într-un fel, creștinismul are în principal de-a 
face cu cât de bine se poartă ei, indiferent cât de categoric vei 
sublinia tu Vestea Bună ca fiind mai presus de orice. 

Observă că, totuși, a începe cu Dumnezeu nu în-
seamnă că lecția nu are nicio aplicație la nivel de comporta-
ment – nici aducerea lui Isus în prim-plan nu face ca ideea 
din Vechiul Testament să treacă în spatele peisajului. 
Această metodă rămâne fidelă mesajului pasajului din Ve-
chiul Testament. Includerea în el a Veștii Bune despre Isus 
doar face ca ideea originală să fie mai bogată. 

Majoritatea pasajelor includ mai multe lucruri pe care 
Dumnezeu le face. Temele pe care eu le-am ales în exemplele 
de mai sus nu sunt singurele opțiuni. Faptul că am ales o 
temă bună mă ajută să țin minte unele dintre temele princi-
pale ale lucrării lui Dumnezeu din istorie. El creează și sus-
ține viața. El luptă cu răul. El îi apără pe cei neajutorați. El 
alege oameni ca să fie ai Lui. El trăiește printre ei. El face și 
păzește legăminte. El proclamă legea Lui. El dă har. El Se 
descoperă în Cuvântul Lui. El Își manifestă măreția. El Își 
apără Numele. El apără dreptatea. El stăpânește peste po-
poare. El ridică salvatori și regi. El mântuiește din păcat și 
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moarte. El dă odihnă. El protejează. El vindecă. El vorbește. 
El disciplinează. El iartă. El iubește. 

METODA NR. 2: CINE ESTE DUMNEZEU 

În loc să ne focalizăm pe ceea ce Dumnezeu face, une-
ori este mai simplu doar să observăm caracterul și bunătatea 
Lui. Caracterul lui Dumnezeu poate fi un punct de plecare 
mai ușor în special când le predai copiilor mai mari și treci 
dincolo de pasajele narative ale Bibliei. În astfel de situații, 
am putea schimba un pic întrebările noastre: 

• Ce ne învață acest pasaj din Biblie despre Dum-
nezeu? 

• Vestea Bună! Cum este revelat – cel mai com-
plet – în Isus acest aspect despre Dumnezeu? 

• Crede! Cum se schimbă trăirea noastră când 
credem această Veste Bună? 

Am putea folosi aceste întrebări ca să pregătim lecții 
din întâmplările și pasajele Bibliei cum sunt cele ce urmează: 

Lecție: Psalmul 23 

Ce ne învață acest pasaj din Biblie despre Dumnezeu? El 
este Păstorul nostru, împlinind cu blândețe toate nevoile 
noastre și protejându-ne de toate pericolele. 

Vestea Bună! Cum este revelat – cel mai complet – în 
Isus acest aspect despre Dumnezeu? Isus ne împlinește cea mai 
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mare nevoie fiind Bunul Păstor, atât de iubitor încât Și-a dat 
viața pentru oi (Ioan 10:11). 

Crede! Cum se schimbă trăirea noastră când credem 
această Veste Bună? Când știm că Isus a mers până acolo în-
cât a murit pentru noi, suntem încrezători că nu ne va lipsi 
niciun lucru bun. El va fi întotdeauna alături de noi, așa că 
nu ne temem de niciun rău. 

Lecție: Vițelul de aur 

Ce ne învață acest pasaj din Biblie despre Dumnezeu? 
Spre deosebire de orice altă persoană care ne iubește, El este 
un Dumnezeu gelos. El cere categoric ca poporul Lui să I se 
închine doar Lui și doar în felul poruncit de El. 

Vestea Bună! Cum este revelat – cel mai complet – în 
Isus acest aspect despre Dumnezeu? Isus îi cheamă pe ucenicii 
Lui să își dedice viețile în întregime Lui. El este atât de gelos 
pentru noi, dorind atât de mult să fim doar ai Lui încât ne-
a răscumpărat din robia diavolului. 

Crede! Cum se schimbă trăirea noastră când credem 
această Veste Bună? Atunci când știm cât de mult tânjește 
Isus să fie cu noi în veci, acest lucru ne face și pe noi să tân-
jim să fim cu El. 

Și iarăși o spun, în Biblie vedem atât de multe lucruri 
despre măreția și caracterul lui Dumnezeu – toate fiind vă-
zute cel mai complet în Isus – încât temele posibile pentru 
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lecții par nesfârșite. Putem preda lecții despre îndurarea Lui, 
despre puterea Sa, despre blândețea Lui, despre dreptatea Sa, 
despre determinarea Lui de a ne mântui, despre ochii Lui 
îndreptați către cei oropsiți, și așa mai departe. 

METODA NR. 3: ISUS REZOLVĂ PROBLEME 

Primele două metode depind de felul cum Dumnezeu 
Se raportează la poporul Său în Vechiul și Noul Testament, 
care este în mare măsură același. Dar deoarece Vechiul Tes-
tament Îl anticipează pe Isus, există lucruri în care el este 
diferit de Noul Testament. Pasajele lui ne lasă cu tensiunea 
nerezolvată. 

Narațiunea de ansamblu a Bibliei se desfășoară pe mă-
sură ce înaintăm către finalul ei. La fiecare turnură, ea ne 
arată mai multe lucruri despre Vestea Bună care avea să vină. 
Imaginea de ansamblu nu încetează să crească înspre finali-
tate decât atunci când deschidem ultima ei filă și Îl vedem 
pe Isus. Povestirile din Vechiul Testament au tendința de a 
ne lăsa cu probleme deranjante sau cu tensiuni nerezolvate, 
mereu în căutarea a mai mult – în căutarea Lui. Dacă vei citi 
cărțile profeților, vei vedea că și credincioșii din Vechiul 
Testament au perceput acest lucru. Ei au putut merge îna-
inte cu Dumnezeu doar pentru că au avut credința că El lu-
cra la ceva nevăzut și mai bun.  

Datorită acestui lucru, o altă modalitate de a-L pro-
povădui pe Isus din Vechiul Testament constă din a observa 
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o problemă sau o tensiune nerezolvată, arătând mai apoi 
cum Isus o rezolvă. 

• Ce problemă/tensiune este lăsată nerezolvată în 
acest pasaj? 

• Vestea Bună! Cum este rezolvată ea în Isus? 

• Crede! Cum se schimbă trăirea noastră când 
credem această Veste Bună? 

Acest set de întrebări ne pune în fața unor noi posibi-
lități de propovăduire. 

Lecție: Samson 

Ce problemă/tensiune este lăsată nerezolvată în acest pa-
saj? Dumnezeu îl folosește pe Samson ca să îi salveze pe evrei 
de influența filistenilor, dar Samson rămâne un salvator im-
perfect și nesatisfăcător pentru poporul lui Dumnezeu. 

Vestea Bună! Cum este rezolvată această tensiune în Isus? 
Doar în Isus găsim Mântuitorul perfect după care tânjim. 

Crede! Cum se schimbă trăirea noastră când credem 
această Veste Bună? Noi ne punem credința doar în Isus, sin-
gurul Mântuitor perfect, știind că, în El, Dumnezeu poate 
folosi chiar și oameni imperfecți ca noi. 

Lecție: Legământul de la Muntele Sinai 

Ce problemă/tensiune este lăsată nerezolvată în acest pa-
saj? Dumnezeu îi invită pe evrei într-un legământ cu condiția 
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ca ei să asculte – ar putea ei să refuze? Dar întrucât este clar că 
ei nu pot asculta de cerințele legământului, cum pot îndrăzni 
să răspundă afirmativ? 

Vestea Bună! Cum este rezolvată această tensiune în Isus? 
În Isus, noi suntem mântuiți de vinovăția și de puterea pă-
catului – iertați și făcuți în stare să ascultăm. 

Crede! Cum se schimbă trăirea noastră când credem 
această Veste Bună? Noi îndrăznim să Îi spunem da lui Dum-
nezeu, cu încredere și zel. 

Lecție: Moise ascuns în stâncă 

Ce problemă/tensiune este lăsată nerezolvată în acest pa-
saj? Moise vrea să vadă slava lui Dumnezeu, dar niciun om 
păcătos nu Îl poate vedea pe Dumnezeu și să trăiască. De 
aceea, Moise trebuie să se mulțumească să vadă doar partea 
de dinapoi a lui Dumnezeu, nu fața Lui. 

Vestea Bună! Cum este rezolvată această tensiune în Isus? 
În Isus, noi am văzut slava lui Dumnezeu mai complet decât 
Moise, chiar dacă într-o formă care ne aduce viața, nu moartea. 
Și va veni o zi când vom vedea fața lui Dumnezeu (Apoc. 22:4). 

Crede! Cum se schimbă trăirea noastră când credem 
această Veste Bună? Noi renunțăm la dorințele noastre ego-
iste după lucrurile mărunte din această lume, îndreptându-
ne nădejdea către a vedea tot mai mult din Isus. 

Cea mai mare tensiune din Vechiul Testament poate 
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fi cea dintre dragostea și dreptatea lui Dumnezeu. Ea este 
soluționată uimitor la Cruce. Totuși, înainte ca acest lucru 
să se petreacă, ea se manifestă în tot felul de pasaje din Ve-
chiul Testament. 

Am văzut cândva o învățătoare de grădiniță povestind 
istoria lui Noe fără a menționa cum toți oamenii au murit 
în potop, cu excepția  celor opt, nici că aceea era judecata lui 
Dumnezeu pentru păcat. Eu pot să înțeleg de ce. Multe cărți 
pentru copii vorbesc în același fel despre istoria lui Noe. 
Gândite pentru a-i proteja pe copii, acele cărți sunt pline de 
animale drăguțe și de curcubeie, dar nu spun niciodată că 
cineva ar fi fost măcar rănit cu ceva în acea circumstanță. 

Dar acea învățătoare era deranjată de ce făcuse. Ulte-
rior, ea mi-a povestit că se dusese o luptă în interiorul ei. Ea 
credea învățătura că Dumnezeu îi pedepsește pe cei ce nu 
ascultă de El, dar în cazul potopului, numărul uriaș de oa-
meni care au murit părea prea copleșitor – așa că ea a vorbit 
doar despre cei pe care Dumnezeu i-a salvat. Când a fost 
confruntată cu alegerea între zugrăvirea lui Dumnezeu fie ca 
un personaj molatec, fie ca un monstru, ea a ales „dumne-
zeul de grădiniță”. 

M-am gândit ulterior la acest lucru și mi-am dat 
seama că mai există și varianta a treia: Să relatezi întreaga 
povestire (și este întotdeauna o idee bună) și să recunoști exis-
tența tensiunii. Dumnezeu trebuia să pedepsească. Dar El 
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găsește și plăcere să mântuiască. Potopul este unul dintre 
multele locuri din Biblie unde vedem deopotrivă dreptatea 
și îndurarea lui Dumnezeu. De aceea, predă lecția despre po-
top cam în felul următor: 

Lecție: Noe și potopul 

Ce problemă/tensiune este lăsată nerezolvată în acest pa-
saj? Dumnezeu trebuie să pedepsească păcatul, dar El iubește 
și să mântuiască. În final, El făgăduiește că nu va mai dis-
truge lumea – dar ce va face El dacă oamenii continuă să 
păcătuiască? 

Vestea Bună! Cum este rezolvată această tensiune în Isus? 
Isus aduce împreună dreptatea și îndurarea. El a suferit pe-
deapsa dreptății lui Dumnezeu în locul nostru, astfel încât, 
acum, oricine Îi aparține – nu doar o singură familie – este 
mântuit prin îndurarea lui Dumnezeu. 

Crede! Cum se schimbă trăirea noastră când credem 
această Veste Bună? Noi încetăm să ne mai temem de jude-
cata lui Dumnezeu atunci când ne punem credința în îndu-
rarea care ni se dă în Isus. 

Singura modalitate de a evita să propovăduim fie un 
dumnezeu molatec, fie un dumnezeu monstruos este să Îl pro-
povăduim pe Dumnezeul Crucii. În fapt, Noul Testament 
face tocmai acest lucru folosind istoria cu Noe, iar dovada se 
găsește în 1 Petru 3:18-21. 
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PREDAREA LECȚIILOR DIN                                           
PORUNCILE LUI DUMNEZEU 

Cadrul „Isus-rezolvă-problemele” funcționează și în 
cazul pasajelor care redau Legea lui Dumnezeu. Multe părți 
din Vechiul Testament ne spun cum trebuie să trăim. În 
aceste cazuri, problema suntem noi. Asemenea evreilor care 
au auzit acele porunci pentru prima dată, copiii cărora le 
predai lecția vor eșua în mod sigur când vine vorba de păzi-
rea perfectă a poruncilor. 

Învățătorul focalizat pe Vestea Bună se bucură de as-
tfel de lecții. La urma urmei, păcatul nostru este punctul de 
plecare pentru Vestea Bună (îți amintești de acele note de F 
din carnetul de note al lui Dumnezeu). Asta înseamnă că, 
atunci când predăm lecții din oricare poruncă, trebuie să su-
bliniem și că, deja din Vechiul Testament, Dumnezeu a ve-
nit cu soluția la păcat și a îndreptat privirile tuturor către 
Isus – singurul care a păzit acea poruncă. Mie îmi place să 
arăt modalitățile specifice și uimitoare în care Isus a ascultat 
perfect de porunca despre care vorbește lecția mea, și că El a 
și murit pentru felul în care noi o încălcăm. Noi suntem so-
cotiți neprihăniți când suntem uniți cu El – ca și cum am fi 
ascultat de poruncă la fel de bine cum a ascultat Isus. Așa 
este rezolvată problema. 

Doar că mai este ceva! Vestea Bună completă legată de 
oricare dintre regulile lui Dumnezeu este că cei credincioși 
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sunt (1) iertați pe veci de încălcarea acelei porunci și socotiți 
neprihăniți în Isus, indiferent cât de rău au încălcat-o; (2) fă-
cuți dornici să împlinească acea poruncă în semn de recunoș-
tință și cu nădejde, ca niște copiii ai Tatălui lor ceresc; și (3) 
făcuți capabili să o împlinească bazându-se pe puterea tran-
sformatoare a Duhului Sfânt. Nu ocoli niciodată această 
Veste Bună. Propovăduiește-o de fiecare dată când ai o lecție 
despre poruncile lui Dumnezeu. 

Lecție: Proverbe 14:5 – „Un martor credincios nu 
minte”. 

Ce problemă/tensiune este lăsată nerezolvată în acest pa-
saj? Este ceva înțelept și o poruncă să spunem întotdeauna 
adevărul, dar noi ratăm deseori să facem asta. Noi păcătuim 
zilnic în vorbirea noastră. 

Vestea Bună! Cum este rezolvată această tensiune în Isus? 
Isus a rezolvat-o! El Și-a controlat perfect vorbirea. De 
exemplu, El nu S-a apărat când a fost judecat, chiar dacă 
martorii au spus minciuni despre El, și a spus adevărul chiar 
și când asta a dus la condamnarea Sa la moarte. Când sun-
tem uniți cu El, Isus ia eșecul nostru asupra Lui și ne pune 
în cont ascultarea Sa. 

Crede! Cum se schimbă trăirea noastră când credem 
această Veste Bună? Noi nu ne mai simțim condamnați când 
eșuăm să spunem adevărul. Punându-ne încrederea în Du-
hul, noi suntem tot mai dornici și mai încrezători să vorbim 



208 ARATĂ-L PE ISUS  |  KLUMPENHOWER 

asemenea lui Isus. 

Poți vedea cum noi tratăm legea lui Dumnezeu cu se-
riozitate fără ca ea să fie o povară? Aceasta nu are de-a face 
cu ideea că Dumnezeu ar decide dacă să ne iubească sau nu, 
nici cu vreun lucru în care noi ne poticnim în încercarea de 
a-l face prin puterile noastre. Noi ne străduim să păzim po-
runcile, dar facem acest lucru într-un fel încrezător, care este 
parte din viața trăită cu Dumnezeu. 

Datorită acestui lucru, un copil creștin înrădăcinat în 
Vestea Bună va îndrăgi poruncile lui Dumnezeu. Ele vor de-
veni o binecuvântare în viața lui. El va dori să le studieze și 
să le împlinească, la fel ca omul din Psalmul 1:2: „își găsește 
plăcerea în Legea Domnului, și zi și noapte cugetă la Legea 
Lui!” (Că veni vorba, și acest verset este un pasaj-problemă. 
El îl face pe orice credincios să se simtă vinovat sau zdrobit 
în încercarea de a se ridica la înălțimea lui. Fără Isus, acest 
verset este o povară. Dar în Isus, povara este ridicată, iar 
acest verset devine adevărat în viețile noastre.) 

SFATUL NR. 1: CUNOAȘTE NARAȚIUNEA                     
DE ANSAMBLU 

Sper că toate aceste exemple ți-au arătat importanța 
primului meu sfat pentru predarea oricărei lecții din Vechiul 
Testament. Este un sfat evident, dar critic: un învățător bi-
blic trebuie să cunoască Biblia. Nu există nicio cale ocolitoare 
în acest sens. Dacă ai învățat prima dată lecțiile din Biblie ca 
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piese izolate, acum trebuie să înveți cum să le asamblezi lao-
laltă. Și cea mai bună metodă constă din citirea Bibliei. 

De regulă, înainte să predau din orice pasaj specific, 
eu nu citesc doar pasajul în sine, ci și capitolele care îl încon-
joară. Dacă n-am citit recent cartea din Biblie unde se gă-
sește pasajul meu, fac cumva ca să citesc cartea în întregime. 
Desigur, acest lucru este în plus față de familiarizarea gene-
rală cu întreg Vechiul Testament. Aceasta este singura mo-
dalitate prin care pot vedea corect ce anume face Dumnezeu 
într-o anume circumstanță. 

Știu că pare consumator de timp, dar o să fac să sune 
chiar mai rău. Ca să poți face legătura dintre Vechiul Testa-
ment și Isus, trebuie să cunoști tot ce poți despre Isus. Asta 
înseamnă să cunoști Noul Testament chiar mai profund de-
cât cunoști Vechiul Testament. Adică să citești cu regulari-
tate Evangheliile și epistolele, chiar și atunci când pasajele 
din care predai vin din alte părți ale Bibliei. 

Da, este consumator de timp, dar nu atât de mult 
timp comparativ cu alte lucruri. Eu încerc să citesc lunar una 
dintre Evanghelii sau o epistolă ori două în întregime, într-
o singură lectură. Acest efort implică mai puțin timp decât 
să vizionez un film, și întotdeauna observ lucruri noi pe care 
să le admir la Isus. 

Eu fac acest lucru pentru că merită. Nu sunt un soi de 
individ super-spiritual, care stă mereu cu nasul în Biblie din 
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motive pioase (deși ar fi ceva bun dacă aș fi așa). În fapt, de-
a lungul primilor mei 20 de ani de învățătură biblică, mi-am 
croit drumul prin discuțiile despre Isus într-un fel contrafă-
cut, bazându-mă pe ce țineam minte din copilărie. Dar 
acum consider că lectura de felul acesta mă face un învățător 
mai bun și mă scutește de mult efort pe termen lung. De 
exemplu, în lecția mea despre Balaam, am făcut referire la 
Coloseni 2:15 și la felul cum, prin Cruce, Isus a făcut de 
rușine puterile răului. Această remarcă nu a survenit dintr-
un ghid didactic sau din trimiteri, ci l-am spus spontan, pe 
când mă gândeam la jena lui Balaam, și pentru că, în urmă 
cu câteva luni, recitisem Epistola către Coloseni. 

SFATUL NR. 2: CONSULTĂ EXPERȚII 

Dincolo de cunoașterea Bibliei, eu mai am încredere 
și în cei mai înțelepți decât mine, care au observat lucrurile 
pe care eu nu le observ. Poate că tu folosești un manual pen-
tru învățători sau un ghid devoțional. Dacă este unul bun, 
îți va oferi ceva din fundalul și contextul pasajului din care 
dai învățătură. Dacă este unul foarte bun, îți va arăta și cum 
tema pe care o predai își găsește apogeul în Isus. 

Dacă lecțiile tale sau devoțiunile din familie nu conțin 
o formă oarecare de comentariu, poți să te folosești de instru-
mentele ajutătoare ca să capeți parte din acele informații. Cele 
bune te vor îndrepta către alte părți din Biblie, care comen-
tează pe marginea pasajului lecției tale. Chiar și o Biblie cu 
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trimiteri sau notițe de subsol reușește să facă acest lucru. În 
fapt, așa mi-am dat seama că Biblia comentează întâmplarea 
cu Balaam în cartea Deuteronom. 

Un număr surprinzător de mare de circumstanțe cu-
noscute din Vechiul Testament sunt menționate direct în 
Noul Testament, astfel că Biblia însăși le conectează la Isus. 
De exemplu, Isus a propovăduit despre mana din pustie și a 
arătat că Dumnezeu, care i-a păstrat pe evrei vii hrănindu-i 
cu mană, ne dă acum viața veșnică prin Hristos. „Eu sunt 
Pâinea vie, care s-a pogorât din cer” (Ioan 6:51). 

Un alt exemplu este predicarea lui Pavel despre prima 
zi a creației. „Căci Dumnezeu, care a zis: ‚Să lumineze lu-
mina din întuneric’, ne-a luminat inimile, pentru ca să fa-
cem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu 
pe fața lui Isus Hristos” (2 Cor. 4:6). În altă parte, el men-
ționează că Isus era deja la lucru în acea primă zi: „Pentru că 
prin El au fost făcute toate lucrurile” (Col. 1:16). Acestea nu 
sunt singurele căi prin care ajungem la Isus din narațiunea 
creației, dar ele sunt bune pentru că vin direct din Biblie. De 
aceea, consultă-ți instrumentele ajutătoare pentru că nu ai 
vrea să ratezi legături ca acestea. 

SFATUL NR. 3: VORBEȘTE                                           
PE ÎNȚELESUL COPIILOR 

Am menționat deja că simplitatea este importantă. Dacă 
ai copii mici la clasă sau dacă le predai lecții preșcolarilor, 
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știi că simplitatea contează de două ori mai mult în cazul lor. 

Să luăm exemplul unei întâmplări simple, precum tre-
cerea Mării Roșii. Copiii ar putea să nu înțeleagă tot simbo-
lismul preumbririi Crucii lui Isus. Încearcă să explici acea 
întâmplare în nota simbolică, și vei vedea că acei copilași își 
vor închipui că legătura are de-a face cu termenul „cruce”. 
Chiar dacă ușurezi lucrurile mai mult și spui ceva de genul, 
„Dumnezeu i-a salvat pe evrei prin mare, la fel cum ne sal-
vează prin moartea lui Isus pe cruce”, se poate ca ei tot să nu 
înțeleagă. În ce fel este Crucea ca Marea Roșie? În narațiunea 
Crucii nu există apă. 

Ținând minte aceste aspecte, eu rămân aproape întot-
deauna la relatarea întâmplării atunci când le predau celor 
mai mici copii: evreii erau vânați de egipteni. Dumnezeu i-
a salvat creând o cale prin mare. El a făcut acest lucru pentru 
că a găsit plăcut să Își salveze poporul. El Se pregătea pentru 
un fel mai măreț de salvare. După mulți ani, Isus a mântuit 
o mulțime de oameni, astfel încât ei să nu fie pedepsiți pen-
tru păcatele lor – El a murit pe cruce ca să mântuiască oa-
meni din păcat. 

Iată cât de simplu este. Doar trebuie să relatezi întâm-
plarea și să mergi înainte pe cale până ce ajungi la Vestea Bună. 

În urmă cu mai mulți ani, aveam o clasă de copii 
preșcolari. Am confecționat un carton colorat care avea im-
primat pe el cuvântul „Isus”, și i-am învățat să îl citească. Le-
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am spus că toate lucrurile scrise în Biblie conduc la Isus. 
Apoi, când am ținut propriile lecții din Vechiul Testament, 
ajungeam la un moment când le spuneam, „Și după mulți 
ani,...”, expresie la care copiii strigau „Isus!” pe când eu ară-
tam acel carton și încheiam lecția. 

O abordare repetitivă de genul acesta n-ar fi funcționat 
în cazul copiilor mai mari, dar era cea mai bună pentru acei 
preșcolari. Ei îndrăgeau micul meu joc. De asemenea, ei în-
vățau să se îndrepte către Isus de fiecare dată când începeam 
să citim din Biblie. De fapt, când am trecut la lecțiile din 
Noul Testament, ei au fost dezamăgiți un pic, pentru că 
acolo, Isus era prezentat clar în lecție, chiar de la bun început. 

SFATUL NR. 4: EVITĂ IDEEA DE                        
„DUMNEZEU RĂU, DUMNEZEU BUN” 

În final, iată un lucru pe care să nu îl faci: Nu cădea 
în capcana ideii că felul cum Biblia Îl portretizează pe Dum-
nezeu se schimbă de la Vechiul la Noul Testament. Nu adă-
uga niciodată un mesaj despre Isus la o lecție din Vechiul 
Testament doar ca să faci ca acele întâmplări dificile să pară 
mai bune și să Îl arate pe Dumnezeu mai drăguț. 

Unii oameni cred că Dumnezeul din Vechiul Testa-
ment este răzbunător și legalist, așa că preferă să sublinieze 
dragostea și dulceața Lui incluzându-L pe Isus. Alții spun că 
aceasta ar fi o mutare greșită. Ei susțin că trebuie să Îl păstrezi 
pe Isus în afara lecțiilor din Vechiul Testament, așa încât să 
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nu îndulcești cu nimic această parte aspră a lui Dumnezeu. 
Totul să fie dur, totul! 

Ambele gândiri de mai sus se bazează pe prezumția 
greșită că Vechiul și Noul Testament ne-ar prezenta con-
cepte diferite despre Dumnezeu. Nu fă această greșeală! 
Dumnezeu este neschimbat pe tot parcursul Bibliei. Dacă 
noi credem că Dumnezeu nu este milostiv și iertător în Ve-
chiul Testament, încă nu am înțeles răbdarea manifestată de 
El față de evrei. Iar dacă credem că, în Noul Testament, El 
nu este poruncitor și războinic, am ratat să vedem unele din-
tre cele mai clare învățături ale lui Isus, ca să nu mai menți-
onez cartea Apocalipsa. De asemenea, suntem orbi față de 
violența fără compromis a Crucii. 

Diferența dintre Vechiul și Noul Testament nu ține 
de atributele lui Dumnezeu pe care acestea le revelează, ci de 
punctul în care ne aflăm în acea măreață istorie. Dragostea 
lui Dumnezeu care a existat dintotdeauna acolo, iar lucrurile 
pe care ea le cere sunt vizibile acum în toată strălucirea lor. 
Noi, creștinii, care Îl cunoaștem pe Isus, propovăduim 
avându-L pe El în vedere – nu ca să îndulcim ceva, ci ca să 
ascuțim totul. 

În urmă cu mai mulți ani, cineva mi-a spus să nu Îl 
menționez niciodată pe Isus când predau lecții din Vechiul 
Testament. În felul acela, suna teoria lui, elevii mei ar simți 
lovitura completă a suferinței din trecut – povara păcatului 
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și foamea după mântuire. El susținea că, odată ce ajungeam 
la lecțiile despre Isus, Vestea Bună avea să fie percepută mult 
mai bine. 

Dar eu nu pot face asta. Nici nu mai contează că 
aceasta este o teologie greșită, pentru că Vestea Bună este... 
atât de bună! Eu nu pot să țin un astfel de secret. Cum ar 
putea să știu tot cântecul care începe în Vechiul Testament, 
și să nu îl cânt complet de fiecare dată când predic? Vestea 
Bună este prea explozivă. Dacă aș încerca să o evit, aș ex-
ploda pur și simplu. 

ÎNTREBĂRI PE CARE LE-AI PUTEA PUNE 

Tot studiul și lectura pe care tu le recomanzi nu se potri-
vesc în agenda mea săptămânală. Cum aș putea să predau lecții 
așa cum spui tu, când eu n-am la dispoziție atât timp pentru 
pregătire? 

Știu că poate fi greu să îți dedici atât timp. Eu însumi 
mă simt deseori tentat să o iau pe scurtătură. Dar ține minte 
că eu refuz să te tratez ca și cum nu ți-ar păsa suficient ca să 
îți aloci timpul necesar ca să predai bine. Învățătura bună 
are nevoie de timp de pregătire de calitate. Așa că te provoc 
să îți tratezi lecțiile potrivit importanței pe care ele o au. Noi 
ne găsim foarte ușor timp pentru lucrurile care contează. 

Nu pot să țin lecții biblice în felul tău. Oare ideile tale 
pot să funcționeze bine și în cazul meu? 
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Evident că eu sper asta. Întrucât folosesc exemplele 
personale în această carte, majoritatea acestor exemple im-
plică momente narative însoțite de discuții. Acesta este sti-
lul meu de predare. Alți învățători au alte stiluri cu care se 
simt cel mai bine. Unii predau conducând un studiu biblic. 
Alții pur și simplu predau lecții. Unii folosesc jocuri. De 
aceea, eu nu îți sugerez să îmi copiezi stilul, dar sper că, 
dintre ideile pe care le-am împărtășit aici, vei găsi măcar 
câteva care să se potrivească stilului tău de predare. 

Ai menționat trei metode de a ajunge la Isus dintr-un 
pasaj din Vechiul Testament: (1) ce face Dumnezeu, (2) cine 
este Dumnezeu, și (3) Isus rezolvă probleme. Oare există și alte 
metode? 

Eu am menționat în treacăt profețiile despre Isus, ar-
hetipurile, posibilele apariții ale lui Isus în Vechiul Testa-
ment, și pasajele din Noul Testament care explică eveni-
mente din Vechiul Testament în lumina lui Isus. Așa că ar 
fi șapte metode diferite, și am putea adăuga și altele.2 Eu am 
recomandat metodele pe care le consider cele mai ușoare și 
mai utile în lecțiile predate copiilor. 

 
2 Lista mea de modalități de a-L propovădui pe Hristos din Vechiul Testament 
corespunde în mare măsură cu cea propusă de Sidney Greidanus în cărțile sale, 
Preaching Christ from the Old Testament: A Contemporary Hermeneutical Method 
(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1999), p. 203-225; și Preaching Christ from 
Genesis: Foundations for Expository Sermons (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 
2007), p. 2-6. 
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Oare contează vârsta copiilor în felul în care ar trebui să 
le propovăduiesc Vestea Bună din Vechiul Testament? 

Evident. Preșcolarii încă învață care sunt piesele de 
bază ale întregii narațiuni biblice, cum ar fi cine este Dum-
nezeu și care sunt principalele personaje și evenimente. Eu 
mă mulțumesc uneori să spun o întâmplare din Vechiul Tes-
tament într-un fel focalizat pe Dumnezeu, și să o las așa, fără 
a face legătura dintre ea și Isus. Acest lucru rămâne în spiritul 
Veștii Bune, pentru că eu voi așeza acele piese împreună ceva 
mai târziu. Dar copii de la clasele primare ar trebui să învețe 
cum întâmplările din Vechiul Testament se potrivesc în pei-
sajul de ansamblu al Veștii Bune, ceea ce înseamnă includerea 
lui Isus. Apoi copiii mai mari și adolescenții trebuie provocați 
îndeosebi să primească Vestea Bună despre care au învățat și 
să se gândească la felul cum ea ar trebui să le schimbe trăirea. 
De exemplu, dacă le predau adolescenților lecția despre Ba-
laam, eu mă asigur că discutăm felul cum credința că Isus în-
depărtează răul care vrea să ne rănească și îl transformă în bine 
schimbă totul în situațiile când oamenii ne rănesc. 

Metoda ta sună de parcă Vechiul Testament privește 
doar înainte către Isus. Oare El nu era deja la lucru în vremea 
Vechiului Testament? 

Ai dreptate – ambele sunt valabile. Fiul lui Dumnezeu 
era deja activ în lume, El fiind deopotrivă veșnic împreună 
cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. El a creat lumea, Și-a păstorit și 
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apărat poporul, distrugând răul – făcând ceea ce Dumnezeu 
face. „El ține toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui” (Evrei 
1:3). Tot așa, în Vechiul Testament, poporul lui Dumne-
zeu a trăit prin credință, punându-și încrederea în îndura-
rea Lui chiar dacă lucrarea mântuitoare a lui Hristos a ră-
mas incompletă și ca o umbră. „Pentru că [ei] beau dintr-
o stâncă duhovnicească ce venea după ei; și stânca era Hris-
tos” (1 Cor. 10:4). Așadar, în plus față de a se îndrepta 
înainte către Isus, Vechiul Testament ne vorbește și despre 
lucrarea Sa de dinainte de întrupare. Acesta este un motiv 
pentru care eu nu renunț la ideea centrală a fiecărui pasaj 
din Vechiul Testament, chiar dacă privesc dincolo de ea. 
În momentul în care ne punem întrebarea, „Ce face Dum-
nezeu în această situație?”, deja ne deschidem ochii către 
Isus. El este acolo. 

ARATĂ-LE IMEDIAT PE ISUS 

Iată câteva idei care îi vor îndrepta pe copii către Isus 
din Vechiul Testament, folosind ceea ce tocmai ai învățat în 
acest capitol. Folosește una sau mai multe dintre ideile de 
mai jos, care se potrivesc situației tale: 

Pentru învățători: Data viitoare când îți vei pregăti o 
lecție din Vechiul Testament, folosește unul dintre cele trei 
seturi de întrebări ca metodă prin care să faci legătura între 
pasajul lecției și Isus. Prima metodă este adeseori și cea mai 
ușoară, fiind aplicabilă majorității povestirilor biblice. 
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• Ce face Dumnezeu pentru poporul Său în 
această situație? 

• Vestea Bună! Cum face Dumnezeu același lucru 
pentru noi  - mai bine chiar – în Isus? 

• Crede! Cum se schimbă trăirea noastră când 
credem această Veste Bună? 

După câteva lecții, încearcă și metodele „cine-este-
Dumnezeu” și „Isus-rezolvă-probleme”. Predă întotdeauna 
ceea ce ai observat despre Isus ca parte din lecția ta. 

Pentru învățătorii de la clasele de preșcolari: Identifică 
un instrument ajutător în predare – cum ar fi cartonul in-
scripționat cu „Isus” – care să ajute la îndreptarea atenției 
către Isus din întâmplările din Vechiul Testament. Fii crea-
tiv. Dacă nu îți place ideea cartonului, folosește un desen cu 
o cruce sau cere-i clasei să cânte un cântecel simplu. Orice 
te decizi să folosești, utilizează-l ca parte din rutina lecțiilor 
tale, fiind intențional în a arăta că acea povestire nu ar fi 
completă dacă nu L-ai fi inclus pe Isus. Și nu doar că acest 
lucru îi va ajuta pe elevii tăi să devină familiarizați cu a-L 
vedea pe Isus în toate părțile Bibliei, ci te va și forța pe tine 
să îți aduci mereu aminte să Îl incluzi în lecțiile tale. 

Pentru părinți: Ai citit pasajele biblice din Vechiul Tes-
tament împreună cu copiii tăi? Dacă nu, gândește-te să faci 
din aceasta o rutină înainte de culcare sau la masă (așa încât 
să vă hrăniți și din Cuvântul lui Dumnezeu). Un avantaj al 
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citirii complete, rând pe rând, a narațiunilor din Vechiul Tes-
tament, este că înveți contextul fiecărui pasaj, ceea ce elimină 
nevoia de a petrece mult timp studiindu-l mai dinainte. Citiți 
în fiecare zi următorul pasaj, apoi discutați pe marginea lui 
folosind întrebările sugerate în acest capitol. Faceți așa încât 
întreaga familie să spună (1) ce a observat despre lucrarea lui 
Dumnezeu, despre caracterul Lui sau despre o tensiune care 
trebuie rezolvată; (2) cum este exprimată sau rezolvată în Isus 
această tensiune; și (3) cum vom trăi când o vom crede. 

Dacă biserica ta oferă clase în care familii întregi vin 
să învețe despre Isus, participă la una alături de copiii tăi. 
Principala modalitate în care copii învață este cea în care ei 
te observă și te copiază, astfel că descoperirea lui Isus împre-
ună este una dintre cele mai bune feluri în care îi poți învăța. 
Dacă biserica ta nu oferă astfel de lecții, sugerează-le cu res-
pect liderilor sau oferă-te să organizezi o astfel de lecție, fie 
ca parte dintr-un program permanent, fie ca pe un eveni-
ment special. Dacă slujești în coordonarea lucrării cu copiii, 
fă așa încât astfel de lecții să aibă loc. 

Pentru oricine: Alege o carte din Noul Testament din 
care nu predai și citește-o complet, doar ca să te familiarizezi 
cu Vestea Bună a lui Isus. Iată promisiunea mea: vei ajunge 
să descoperi ceva aplicabil unei părți din Biblie din care pre-
dai. Și probabil că acest lucru se va petrece repede – în de-
cursul următoarelor câteva lecții.
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7 
CEA MAI LUNGĂ LISTĂ                        

DIN BISERICĂ 
Cum să propovăduim Vestea Bună                      

din Noul Testament 
 

Stindardul roșu al Căpeteniei s-a înălțat, 
Punând pe fugă tot Iadul și toată furia. 
Da, toți ochii privesc spre gloria Celui înviat, 
Și-L văd distrugând păcatul și crescând sfințenia. 
 - Ralph Erskine1 

 

Trecuseră câteva săptămâni de când începuse anul de 
la școala duminicală, iar întâmplarea din Biblie pe care urma 
să o predau era una cunoscută. Era vorba de acea întâmplare 
în care Marta L-a invitat pe Isus și era foarte ocupată cu pre-
gătirea mesei, în timp ce Maria, sora ei mai mică, s-a așezat 
la picioarele lui Isus ascultându-L cum dădea învățătură. 
Elevii mei erau de la ultimele clase de ciclu primar, așa că 
auziseră deja această întâmplare. 

 
1 Ralph Erskine, “Gospel Sonnets,” in The Poetical Works of Ralph Erskine 
(Aberdeen: George and Robert King, 1858), p. 95. 
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Eram hotărât să fac din versiunea mea a lecției ceva 
memorabil și plin de sens. Voiam să sondez mai adânc în 
lecție. Având personajele puse la locul lor – Marta la bucă-
tărie și Maria stând la picioarele lui Isus – ne-am îndreptat 
privirile către relatarea din Evanghelia după Luca. 

Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la El, 
și I-a zis: „Doamne, nu-Ți pasă că soru-mea m-a lăsat să 
slujesc singură? Zi-i dar să-mi ajute”. Drept răspuns, Isus 
i-a zis: „Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijo-
rezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuiește. Ma-
ria și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua” (Luca 
10:40-42). 

Am început cu ceea ce era evident – comparația dintre 
Marta și Maria. Maria este un exemplu excelent. A sta la 
picioarele unui rabin însemna deopotrivă să înveți de la el și 
să îți dedici viața umblării ca ucenic al lui. „Dar cum rămâne 
cu Marta?”, am întrebat eu. „Ce credeți despre ce făcea ea 
pentru Isus?” 

Unii copii au observat că invitarea lui Isus la masă și 
pregătirea hranei pentru El erau lucruri bune. Alții au spus 
că acestea erau lucruri bune doar dacă și atitudinea era cea 
corectă. Am fost de acord că Marta avea niște probleme de 
atitudine. În primul rând, ea a fost distrasă de la ce era im-
portant. Isus însuși era în vizită, dar atenția ei era îndreptată 
la masă. Lucrarea ei pentru Isus devenise mai importantă 
pentru ea decât era Isus însuși. În al doilea rând, ea nu făcea 
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în realitate toată acea slujire pentru Isus. Ea făcea acele lu-
cruri în realitate pentru sine – ca să capete aprobare. Putem 
spune acest lucru văzând că era a devenit supărăcioasă când 
eforturile ei au trecut neobservate. 

Le-am vorbit copiilor despre cât de ușor cădem și noi 
în aceeași capcană. Noi ne purtăm de parcă L-am sluji pe 
Isus, dar cerem să fim observați. Noi spunem că Îl iubim, 
dar nu petrecem timp cu El. Uităm că viața cu Isus nu are 
de-a face în primul rând cu ceea ce noi facem pentru El, ci 
cu Isus însuși și cu felul în care El este Mântuitorul nostru. 
„Aceasta este Vestea Bună”, am spus eu. Le-am reamintit co-
piilor că Isus este mai bun decât orice altceva și-ar dori ei. 
Mai bun decât succesul. Mai bun decât recunoașterea din 
partea altora. Mult mai bun decât acea masă. Ei toți au dat 
din cap în semn aprobator. Evident, ce copil s-ar apuca să își 
exprime dezacordul când învățătorul lui de școală dumini-
cală îi arată că Isus este mai bun? 

Dar eu am decis să merg un pas înainte, astfel că am 
mai pus o întrebare: „Dar de ce este Isus mai bun?” 

S-au ridicat imediat trei mâini. Ei știau răspunsul. I-
am cerut unui băiat să răspundă: „Pentru că, dacă noi cre-
dem în El, putem merge în Cer”. Celelalte două mâini s-au 
lăsat în jos. 

„Bun!”, am spus eu. „Ce altceva mai știți?” Nicio mână 
ridicată. „Brandon, aveai mâna ridicată”, am spus eu. „Ce 
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doreai să spui?” 

„Același lucru. Doream să spun că El ne duce în Cer”. 

„Și eu”, a spus al treilea copil. 

„Bine”, am zis eu. „Dar haideți să enumerăm alte câ-
teva lucruri pe care Isus le face pentru noi. Spuneți-mi mai 
multe”. Copiii s-au uitat către mine cu privirile nedumerite. 
Ei ar fi răspuns la întrebarea mea în felul în care au răspuns 
mereu. Doar că acum nu înțelegeau de ce ar fi trebuit să se 
gândească la altceva. 

Aveam o problemă. 

UN ISUS MIC 

În clasă era un grup de copii crescuți în biserică, dar 
ei nu se puteau gândi decât la un motiv pentru care Isus este 
mai bun decât orice altceva. Ei doar se foloseau de El ca să 
ajungă în Cer. Cum ar fi putut să Îl iubească vreodată în 
felul acela? Și de ce aveau în minte o imagine cu El zugrăvit 
atât de mic? 

Nu putea fi vina mea întru totul. Desigur, parte din 
problemă ținea de cultura creștină în care acei copii erau 
crescuți. Ea le dăduse o perspectivă îngustă asupra mântuirii. 
Odată ce ei au luat decizia de „a crede în Isus”, viața creștină 
însemna pentru ei să fie buni și să aleagă evenimentele și 
obiceiurile devoționale care să îi ajute să se simtă spirituali. 
Isus era lăsat în urmă. 
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Cu toate acestea, știam că mare parte din vină îmi 
aparținea. În cele câteva săptămâni de când îi învățam pe 
acei copii, și eu furasem oarecum din bogăția mântuirii. 
Menționasem Vestea Bună, dar într-un fel prăfuit. Săptă-
mână de săptămână îmi croisem drumul prin anumite teme 
generice despre Isus ca Mântuitor al nostru, dar lecțiile mele 
„profunde” nu au mers mai departe de atât. Nu săpasem în 
detaliile lucrurilor din care Isus ne mântuiește, nici nu vor-
bisem despre faptul că El ne dă nădejde, bucurie, sfințenie, 
pace cu Dumnezeu, statura de fii, acces la Tatăl, ascultarea 
zeloasă – sau oricare dintre miliardele de binecuvântări pe 
care le avem în Hristos. 

Dar eșuasem și într-un alt aspect. Isus pe care eu Îl 
prezentasem în lecțiile mele era într-un fel superficial. El a 
făcut minuni și a spus lucruri înțelepte, dar, ca Persoană, Îl 
făcusem să pară la fel de atrăgător pe cât sunt acele imagini 
vechi decupate din flanelograf. Eșuasem să fiu fascinat de 
caracterul Lui. Materia din acel an cuprindea doar lecții din 
Noul Testament. Minunățiile complete și explozive ale Veș-
tii Bune erau prezente acolo – Isus era aici! Cu toate acestea, 
eu ratasem cumva să văd majoritatea acestor minunății. 

Lecția despre Maria și Marta a fost un exemplu de acest 
fel. Îmi notasem câteva idei care meritau spuse despre inima 
Martei și despre cum arată viața cu Isus, dar asta era totul. 
Aproape că Îl pierdusem din vedere pe Isus – deopotrivă în 
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contextul lucrării Sale din restul Evangheliei după Luca, și 
în ce privește Persoana Sa ca parte din acea circumstanță. 

Mă năpustisem împotriva Martei, dar, de fapt, făcu-
sem același lucru ca și ea – Îl ignorasem pe Isus. 

PLANȘA DIN SALA DE CLASĂ 

Următoarea săptămână am venit la clasă cu un plan. 
Am adus o planșă pe care am lipit-o de perete, pe care scria: 

Isus este mai bun decât orice altceva pentru că... 

„Iată ce trebuie să facem”, le-am spus copiilor. „În fi-
ecare săptămână, după ce terminăm lecția, vom scrie pe 
planșă cel puțin un lucru pe care l-am învățat despre Isus, 
care completează această frază. Vor fi unele săptămâni în 
care putem învăța două sau trei lucruri, poate chiar cinci sau 
zece. Dar orice vom învăța despre Isus, vom scrie pe un car-
tonaș și îl vom lipi pe această planșă. Vom face o listă. În 
felul acesta, eu vă voi preda ceva despre Isus în fiecare săptă-
mână, iar voi veți afla o mulțime de modalități prin care veți 
ști că El este cel mai bun”. 

Apoi am prezentat regulile: „Fiecare cartonaș trebuie 
să fie diferit – adică să scriem ceva nou în fiecare săptămână. 
Și trebuie să fie ceva suficient de uimitor ca să îl lipim pe 
perete. Vom face acest lucru pe parcursul întregului an”. 

Un copil s-a uitat către acel perete și a spus: „Va fi o 
listă lungă. Cea mai lungă listă din biserică”. Exact. 
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DOUĂ LUCRURI DE ȚINUT MINTE 

Când propovăduiesc Vestea Bună din Noul Testa-
ment, eu îmi aduc mereu aminte să fac două lucruri pe care 
le uitasem în lecția cu Maria și Marta: 

1. Să privesc către lucrarea lui Isus. Asta înseamnă de-
seori să observ contextul mai larg al pasajului din care dau 
învățătură. 

2. Să privesc către Persoana lui Isus. Asta înseamnă în 
general să observ detalii pe care obișnuiam să le trec cu ve-
derea în trecut. 

Dar înseamnă și să abandonez vechile obiceiuri. Să zi-
cem că predau o lecție despre Isus în situația când a hrănit 
cinci mii de oameni. Ei bine, în acea întâmplare există un 
băiețel care vine cu mâncarea pe care o avea de acasă. Copiii 
știu să se raporteze la copii, iar acest copil împarte din ceea 
ce are. Iată o lecție deosebită despre generozitate, nu-i așa? 

Da, numai că o privire mai atentă la contextul acestei 
întâmplări ne arată că Isus n-a folosit acea situație ca să dea 
învățătură despre generozitate. El a folosit-o ca să propovă-
duiască lucrarea Sa mântuitoare: „pâinea, pe care o voi da 
Eu, este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viața lumii” 
(Ioan 6:51). 

De asemenea, o lectură atentă a întâmplării în cauză 
Îl prezintă pe Isus ca o Persoană. El are compasiune față de 
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acea mulțime de oameni, chiar dacă era obosit și trist de uci-
derea vărului Lui. El a fost milostiv și I-a păsat de cele mai 
elementare nevoi ale oamenilor. El este un om de acțiune. 
El este mulțumitor, practic, econom și atotputernic. Prin 
toate acestea, El face cumva să le vorbească ucenicilor Lui, 
predându-le o lecție despre credință. El este atrăgător – mult 
mai atrăgător decât acel băiat – și vrednic de închinare. 

Desigur, lucrarea și Persoana lui Isus sunt legate una 
de alta. Dar ne este de ajutor să le analizăm separat. 

LUCRAREA LUI ISUS 

În Noul Testament, lucrarea mântuitoare a lui Isus 
este chiar înaintea ochilor noștri. Nu trebuie să ducem na-
rațiunea înainte, așa cum am procedat în cazul Vechiului 
Testament. Totuși, am putea rata să vedem această Veste 
Bună dacă citim pasajele cu o privire îngustă, orbi față de ce 
se petrece în jurul lor. 

Predai lecții din Evanghelii? Acolo se găsesc Persoana 
și lucrarea lui Isus în mântuire. Predai lecții din Faptele 
Apostolilor? Acea carte vorbește despre răspândirea acestei 
Vești Bune. Predai din epistole? Cu excepția celor câteva, 
care sunt mai scurte, toate au ca temă centrală beneficiile 
mântuirii. Predai din Apocalipsa? Ea celebrează finalizarea 
lucrării lui Isus și biruința Lui. Există o sigură cale prin care 
putem preda din aceste cărți și să ratăm Vestea Bună – 
anume dacă le decupăm în părți mici, de câte un capitol sau 



CAPITOLUL 7  229 

chiar mai puțin, și să predăm din fiecare parte ca și cum res-
tul nu există. 

Îți sună cunoscut? Desigur, această metodă este abor-
darea tipică din lecțiile pentru copii. Noi trebuie să trecem 
dincolo de ea. Și pentru asta este nevoie de o nouă manieră 
de a gândi. Tratează-ți lecția ca făcând parte dintr-una mai 
mare, conținută în întreaga carte. 

Exemplu: Lucrarea lui Isus în întâmplarea cu Maria și 
Marta 

Hai să ne întoarcem la lecția mea despre Maria și 
Marta. Evanghelia după Luca are un anume fir narativ. La 
început, Luca vorbește despre Isus ca fiind un Răscumpără-
tor (Luca 1:68) și Mântuitor (Luca 2:11). Apoi, pe la jumă-
tatea cărții, Isus începe să vorbească despre moartea și învie-
rea Lui viitoare, și începe să Se îndrepte către Ierusalim, 
unde avea să moară. Acesta este contextul în care se petrece 
vizita Lui la Maria și Marta – cu Isus și ucenicii Lui aflați 
„pe drum” (Luca 10:38) spre Ierusalim. 

Asta face ca incidentul cu Marta să prindă viață. Iată 
ce o învață Isus cu multă dragoste: Nu încerca să Îmi slujești, 
ci lasă-Mă să îți slujesc Eu mai întâi! Nu încerca să Mă im-
presionezi, ci bazează-te pe Mine! Nu fi nerăbdătoare să Îmi 
fii pe plac, ci doar vino la Mine! 

Acea lecție se potrivește bine pe drumul către Cruce. 
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Crucea este locul unde Isus ne eliberează de presiunea zdro-
bitoare și imposibil de dus a nevoii de a-L sluji pe Dumne-
zeu suficient de bine. El ne eliberează de preocuparea cu noi 
înșine, de relația cu Dumnezeu în felul Martei. În El, noi 
punem jos farfuriile și lingurile noastre, ca și orice altă po-
vară, și ne bucurăm de părtășia cu Dumnezeu. 

Ce zici de asta? Iată un motiv pentru care Isus este mai 
bun decât orice altceva. 

Exemplu: Lucrarea lui Isus în Pilda Bunului Samari-
tean 

Gândește-te cum am putea preda o lecție din Pilda 
Bunului Samaritean în contextul mai larg al lucrării lui Isus. 
În sine, această pildă îi poate face foarte repede pe copii să 
se simtă nesiguri, pentru că dragostea manifestată de acel sa-
maritean este extraordinară. Samaritenii și evreii se urau re-
ciproc, dar acel samaritean ajută un evreu muribund – un 
individ care, în mod normal, l-ar fi scuipat. Samariteanul își 
riscă viața ca să îl ajute pe acel om în orice fel posibil – cu 
bandaje, untdelemn, vin, îl duce pe măgarul lui și plătește 
îngrijirea pe termen lung a omului rănit. 

Isus încheie pilda spunând, „Du-te de fă și tu la fel” 
(Luca 10:37). Greu! De fiecare dată când am predat această 
lecție, copiii mi-au spus că li se părea prea grea - imposibilă. 

De aceea, hai să vedem care este contextul ei. Cadrul 
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în care Pilda apare ține de o discuție între Isus și un cărturar 
evreu. Ei cad de acord că legea lui Dumnezeu este strictă. Ea 
include iubirea aproapelui ca pe tine însuți. Ca să treacă la 
practică, acel cărturar Îl întreabă pe Isus: „Și cine este aproa-
pele meu?” (Luca 10:29). El spera să primească o listă scurtă. 

Pfuu, cărturarul avea aceeași preocupare pe care elevii 
mei o au. Regula i se părea prea dificilă. El se aștepta ca Isus 
să spună ceva care să îl descătușeze. Acesta este contextul pil-
dei. Și asta înseamnă că Pilda Bunului Samaritean nu vor-
bește despre cum să îi ajutăm pe oamenii răniți, ci despre 
cum să tratăm faptul că poruncile lui Dumnezeu par impo-
sibil de păzit. 

Pilda lui Isus definește termenul „aproape” în cel mai 
larg sens posibil. Răspunsul nu este relaxarea legii. În 
schimb, Pilda dă un alt răspuns, unul mai bun. Iată cum face 
Isus legătura cu personajele din pildă. Dacă El doar încerca 
să spună „iubiți-vă vrăjmașii”, ar fi trebui să facă așa încât 
samariteanul să fie cel rănit, iar evreul cel care a sărit în aju-
tor – un exemplu la care ascultătorii Lui evrei se puteau ra-
porta. Dar El a procedat invers, evreul fiind cel rănit. În 
timp ce porunca lui Isus spune, „iubește-ți vrăjmașul”, pilda 
Lui spune, „vrăjmașul tău te-a iubit”. 

Acest lucru rezolvă problema cu care se confruntau 
atât cărturarul, cât și elevii mei. Dacă ai fi fost salvat de la 
moarte și iubit spectaculos de vrăjmașul tău, la fel ca în pildă 
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– ei bine, atunci devine mai ușor să te duci și să faci și tu la 
fel, nu-i așa? Ai putea, de fapt, să iubești un vrăjmaș ca răs-
puns la gestul lui. Ai putea să iubești atât de mult, deoarece 
cineva te-a iubit atât de mult. 

Eu bănuiesc că acel cărturar a rămas uluit. Când fusese 
el iubit de vreun samaritean? Era doar o pildă. Dar de fiecare 
dată când ajung la acest punct din lecția despre bunul sama-
ritean, eu le spun copiilor că ei ar trebui să înțeleagă sensul, 
iar cei care cunosc restul Bibliei îl înțeleg. Contextul mai larg 
– restul Evangheliei după Luca și al întregii Biblii – ne spune 
că, „atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dum-
nezeu, prin moartea Fiului Său” (Rom. 5:10). Isus ne-a iubit 
cu o dragoste chiar mai jertfitoare decât acel samaritean. El 
nu doar Și-a riscat viața, ci Și-a dat viața. 

Regulile lui Dumnezeu sunt cu adevărat stricte. Isus ne 
cheamă la un nivel extraordinar al dragostei, care reflectă dra-
gostea Lui. Dar alături de învățătură, El ne și arată cum să 
ascultăm – prin credință, depinzând de El, fiind întotdeauna 
conștienți de cât de mult ne-ai iubit El mai întâi. Așa sunt 
chemați credincioșii să împlinească poruncile lui Dumnezeu. 

Lucrarea lui Isus de mântuire se găsește peste tot în 
Pilda Fiului Samaritean. Isus dă răspunsul la reacția vinovată, 
de genul „ce-ce-să-mai-încerc”, pe care elevii mei o au întot-
deauna. Eșecul nostru este iertat, iar noi suntem îndemnați să 
ne iubim aproapele – ba chiar vrăjmașii – ca pe noi înșine. 
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Exemplu: Lucrarea lui Isus în pasajul, „Copii, ascultați 
de părinții voștri” 

Epistolele sunt un alt loc unde am putea rata să vedem 
Vestea Bună dacă nu observăm întreg mesajul cărții pe care o 
studiem. Să zicem că predăm o lecție din versetul cunoscut, 
„Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept” 
(Efes. 6:1). O lecție bună. Purtarea evlavioasă este parte din a 
fi unit cu Isus, așa că o lecție despre ascultarea de părinți este 
legată de Vestea Bună – sau așa ar trebui să fie. Modalitatea 
de a păstra acea legătură este să includem contextul. 

În primul rând, observă contextul imediat. Învățătura 
dată copiilor survine la mijlocul unui pasaj despre supunere 
și dragoste în cadrul relațiilor. Soțiile se supun, iar soții iu-
besc. Copiii ascultă, iar tații sunt caracterizați de blândețe. 
Robii ascultă, iar stăpânii sunt buni. Temelia tuturor aces-
tora se găsește în Isus: „Biserica este supusă lui Hristos” 
(Efes. 5:24), iar „Hristos a iubit Biserica” (Efes. 5:25). 

În al doilea rând, capătă o imagine generală asupra în-
tregii epistole. Cartea Efeseni începe cu enumerarea multor 
binecuvântări pe care le avem în Hristos. Aceasta este temelia 
dragostei și a supunerii. Cartea se încheie cu binecunoscuta 
învățătură care ne cheamă să ne îmbrăcăm cu armura lui 
Dumnezeu, care include printre altele, mântuirea, Cuvântul 
lui Dumnezeu și rugăciunea. De aici putem extrage câteva 
idei pentru lecțiile noastre: 
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• Ascultarea nu este pentru fraieri, ci pentru birui-
tori. Isus S-a supus și a ascultat cel mai complet, 
iar ucenicii Lui – inclusiv copiii ca tine – fac 
același lucru. Aceasta este o parte nobilă și atră-
gătoare a lucrării lui Dumnezeu în tine. 

• Ascultarea ta decurge din ceea ce Isus face pentru 
tine. Când tu asculți, fii încurajat. Asta arată că 
El lucrează în tine și te iubește. 

• Când te lupți să asculți, nu ești singur. Dumnezeu 
luptă împreună cu tine și îți dă armura Lui. 
Gândește-te la mântuirea ta, crede Cuvântul 
Lui și roagă-te Lui. El te va ajuta să asculți. 

Toate aceste puncte includ Vestea Bună, iar ele provin 
din acel pasaj. Doar trebuie să observăm că pasajul este mai 
larg decât cele câteva versete. 

PERSOANA LUI ISUS 

A doua cheie pentru predarea lecțiilor din Noul Tes-
tament ne cere să observăm Persoana lui Isus. Copiii nu pot 
înțelege complet Vestea Bună dacă nu văd Persoana com-
pletă și minunată din centrul ei.  

Este normal ca ei să fie interesați mai întâi de ceea ce 
Isus le dă, dar, când sunt atrași la El, ar trebui să vadă și 
frumusețea Lui. Ei trebuie să ajungă să Îl iubească pe Omul 
Isus. 
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Esența studierii Persoanei lui Isus trebuie să fie întot-
deauna să fim uimiți de El, nu să Îl copiem. Există învățători 
care încearcă să le arate copiilor cât de uimitor este Isus spu-
nându-le: „Ar trebui să fiți așa”. Vai, acei copii ajung repede 
în situația în care ultimul lucru pe care și-ar dori să-l audă 
este o altă cale prin care Isus este mai bun. Ei învață astfel să 
fie supărați pe Isus, așa că șansa noastră de a-i uimi cu Isus 
se pierde. 

Da, Isus este exemplul nostru. Atunci când copiii 
ajung să Îl iubească, ei vor dori să fie ca El. Dar ei au nevoie 
mai înainte de toate să fie uimiți de El. Când acest lucru se 
petrece cu regularitate, dorința de a fi ca El va veni suficient 
de natural. 

Exemplu: Persoana lui Isus în întâmplarea cu Maria și 
Marta 

Modalitatea în care observăm Persoana lui Isus ne cere 
să citim textul mai lent. În lecția mea despre Maria și Marta, 
eu petrecusem mult timp focalizându-mă pe Marta. Ea este 
un personaj bun, de la care avem de învățat, dar ar fi trebuit 
să iau în calcul și felul cum acea circumstanță a revelat prin-
cipalul personaj - Isus.  

Pentru început, observă cum Isus o include pe Maria. 
Rabinii din acele vremuri nu le dădeau lecții femeilor. Era 
considerat ceva înjositor. Dar lui Isus nu-I pasă de reputația 
Lui [înaintea oamenilor]. El o primește cu drag la picioarele 
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Sale, apoi îi apără dreptul de a se afla acolo: „Maria și-a ales 
partea cea bună, care nu i se va lua” (Luca 10:42). Maria 
trebuie să fi fost uluită să audă acele cuvinte. Ea este în locul 
cel mai bun. Isus nu este intimidat de Marta, iar El nu avea 
să o abandoneze pe Maria – niciodată și de dragul nimănui. 

Dar mai este ceva. Plângerea Martei include un apel 
la Isus: „Doamne, nu-Ți pasă că soru-mea m-a lăsat să slu-
jesc singură?” (Luca 10:40). Ei bine, Lui Îi păsa de ambele 
surori – mai mult decât își închipuiau ele. Acuzația Martei 
este groaznic de neadevărată. Dar, spre deosebire de toți oa-
menii pe care i-am întâlnit în viață, Isus nu simte nicio ne-
voie să corecteze situația. Nu vedem nicio enervare. Nicio 
atitudine defensivă. El lasă ca toate acele preocupări de sine 
să treacă pe lângă El, gândindu-Se doar la cele două surori. 

Isus are o încredere dârză în Sine, fără să Își dea im-
portanță. El spune clar că învățătura Lui contează mai mult 
decât mâncarea gătită de Marta. El spune că învățătura Lui 
este singurul lucru necesar. Dacă această afirmație ar fi venit 
de la altcineva, am putea spune, „Ce îndrăzneală!”, dar Isus 
este atât de focalizat pe alții, încât ne este clar că El nu vor-
bește într-un stil pompos. În El nu există nicio urmă de la-
udă de sine, dar nici vreo urmă de îndoială. Așa ceva nu am 
mai văzut. 

Ba chiar mai uimitor este răspunsul blând pe care El 
îl dă la plângerea Martei: „Marto, Marto” (Luca 10:41). 
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Faptul că i-a menționat numele de două ori arată apropierea 
de ea. Ea păcătuise împotriva Lui, dar acest lucru nu micșo-
rează cu nimic hotărârea Lui de a o iubi. El nu Se mânie, 
nici nu devine deranjat sau nerăbdător – niciunul dintre lu-
crurile pe care noi ne imaginăm eronat că Isus trebuie să le 
simtă față de noi atunci când păcătuim. Nimic de acest fel! 
În schimb, El vine mai aproape. El corectează și restaurează. 
Păcatul Martei nu o poate despărți de blândețea lui Isus. 

Câtă vreme fusese ocupată cu gătitul, ceea ce Marta 
căuta era să fie apreciată. Ea dorea ca Isus să o observe. 
Aceasta este nevoia fiecărui suflet. Marta credea că ea fusese 
ignorată, dar se dovedește că Isus privea drept în inima ei. 
El o observase în tot acest timp, văzând nerăbdarea, îngrijo-
rarea și chiar păcatul ei. Și totuși a continuat să o iubească. 

Acum înțelegi de ce lecția mea nu era suficient de 
bună? Ratasem oportunitatea să vorbesc despre acest lucru! 

Sfaturi despre cum să vezi Persoana lui Isus: citește 
și observă 

Ai putea să te întrebi cum am ajuns eu în final la aceste 
gânduri despre Isus, Maria și Marta. Ei bine, le-am luat din 
Biblie. M-am uitat la acel pasaj și mi-a luat aproape o jumă-
tate de oră să observ detaliile. Nimic mai mult. 

Iar tu poți face acest lucru cu orice pasaj din Evanghe-
lii. Simpla observare constituie felul meu favorit de a ajunge 
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la lecții bogate despre Persoana lui Isus. Îți recomand insis-
tent să faci același lucru. 

Metoda mea constă în primul rând din lectura pasa-
jului biblic și a contextului acestuia. Apoi, rămânând cu Bi-
blia deschisă, pun deoparte 30 de minute și îmi iau un car-
nețel. Aleg câteva versete-cheie sau un eveniment central 
care Îl implică pe Isus. Rămânând focalizat doar pe acele câ-
teva versete și încep să fac o listă, scriind pe carnețel orice 
lucru observ că este revelat de versetele respective despre Per-
soana lui Isus. Unele sunt evidente, dar eu tot le scriu pe 
listă. Altele îmi iau mai mult timp să le observ, dar atunci 
când le văd, le adaug în lista mea. 

După circa 10-15 minute, de regulă simt că m-am 
gândit la absolut orice lucru posibil și sunt gata să închei. 
Dar secretul este să merg mai departe. Să mai scriu o pagină 
sau chiar mai multe. Să continui să mă gândesc și să scriu 
de-a lungul tuturor celor 30 de minute. De cele mai multe 
ori, eu ajung la cele mai bune gânduri către finalul acestui 
interval de timp – după ce credeam că nu a mai rămas nimic 
de învățat din el. Asta se petrece când eu observ cum Isus 
face lucrurile într-o ordine neașteptată sau cum El combină 
două sau mai multe virtuți pe care aproape că nu le vedem 
niciodată împreună în altcineva. 

Eu am făcut acest lucru de mulți ani, și niciodată, dar 
niciodată nu am ajuns să cred că ar fi fost o pierdere de timp. 
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Au existat o mulțime de circumstanțe când am ocolit acest 
exercițiu pentru că eram leneș și că mi-am zis în sinea mea 
că nu aveam nevoie de el, dar de fiecare dată când l-am făcut, 
am fost răsplătit din plin. Hai să încercăm împreună acest 
lucru printr-un exemplu. 

Exemplu: Persoana lui Isus în vindecarea unui lepros 

Evanghelia după Luca conține o scurtă relatare a unei 
situații în care Isus vindecă un lepros. În acea vreme, lepra 
era o boală dureroasă și incurabilă. Pielea bolnavă îi lăsa pe 
cei infectați desfigurați și cu un miros groaznic. Ea îi făcea și 
necurați religios, lucru care – dincolo de caracterul contagios 
– le atrăgea și eticheta de „necurați”. Leproșilor nu li se per-
mitea accesul în localități sau să se apropie de oameni. Dacă 
nu erau declarați vindecați de un preot, ei erau forțați să tră-
iască în izolare până la moartea lor. Iată ce spune Luca: 

Isus era într-una din cetăți. Și iată că un om plin de lepră, 
cum L-a văzut, s-a aruncat cu fața la pământ, L-a rugat, și 
I-a zis: „Doamne dacă vrei, poți să mă curățești”. Isus a 
întins mâna, S-a atins de el și i-a zis: „Da, voiesc, fii cură-
țit!” Îndată, l-a lăsat lepra. Apoi i-a poruncit să nu îi spună 
nimănui. „Ci du-te”, i-a zis El, „de te arată preotului, și 
adu pentru curățirea ta ce a rânduit Moise, ca mărturie 
pentru ei” (Luca 5:12-14). 

Am predat recent o lecție din acest pasaj la capela unei 
școli creștine, și am început pregătirea lecției cu o jumătate 
de oră de observații pe marginea acestor trei versete. Lista 
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lucrurilor despre Isus pe care le-am observat s-a întins pe 
două pagini din carnețelul meu. 

Lista nu este aranjată neapărat în ordine, dar iat-o: 

» Isus îl atinge, în ciuda le-
prei lui dezgustătoare. 

» Vede că omul acela avea 
nevoie de blândețe și de 
vindecare (probabil că tre-
cuseră ani de când nu mai 
fusese atins de cineva). 

» Vindecarea este personală, 
nu mecanică. 

» Întinde mâna ca să-l atingă 
pe lepros – nu fuge de el, 
nici nu face un pas înapoi, 
ci se îndreaptă către acel 
om. 

» Nu Se teme. 

» Nu manifestă repulsie. 

» Este atras de ceea ce era 
altfel dezgustător. Atras de 
lucrurile de care eu aș fugi. 

» Nu îl mustră pe lepros că a 
venit în cetate și că s-a apro-
piat de El, nici măcar prin 
cea mai neînsemnată corec-
ție, cum ar fi fost să spună, 
„Probabil că știi că locul tău 

nu este aici, dar...” Oare nu-I 
păsa lui Isus de reguli? 

» Lui Isus Îi pasă de reguli, 
pentru că, după vindecare, îl 
trimite pe lepros la preot. 

» Dar regula cea mai înaltă 
pentru Isus este credința – El 
răspunde când leprosul cere 
ajutor. 

» Afirmă că acea venire la Isus 
și solicitarea ajutorului este 
ceva corect. 

» Este pasiunea Lui să vin-
dece. 

» El spune „Da, voiesc” – ce 
cuvinte încurajatoare! El 
vrea să îi ajute pe cei care 
vin la El. 

» Ce putere! El curăță lepra 
complet. 

» Imediat! Noi ne-am fi aș-
teptat ca boala să se sfâr-
șească, dar efectele – rănile 
necurate – au nevoie de 
timp pentru vindecare. Dar 
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Isus îl vindecă imediat și 
complet, fără răni, gata să 
se ducă la preot. 

» Niciun doctor nu poate 
face așa ceva, ci doar Isus 
poate. 

» Isus nu se preocupă de 
faptul că ar deveni necurat. 

» În cazul celorlalți oameni, 
lucrurile murdare le conta-
minează pe cele curate, dar 
în cazul lui Isus, lucrurile 
stau exact invers. Curăția 
Lui îl face curat pe cel ne-
curat. 

» El spune „fii curățit!” 
Acestea sunt cuvintele pe 
care noi toți trebuie să le 
auzim ca oameni pângăriți 
de păcat, iar Isus este bucu-
ros să ni le spună. 

» El vindecă printr-un cuvânt, 
fără să facă spectacol, în 
ciuda faptului că în cetate 
erau mulți oameni în 
preajma Lui. 

»  „Să nu îi spună nimănui” – 
El nu este preocupat de fa-
imă. 

» Leprosul spune, „dacă vrei, 

poți...” Isus este deopotrivă 
dornic și capabil – două lu-
cruri de care toți avem ne-
voie într-un Mântuitor. 

» Leprosul este plin de sem-
nele bolii, dar nu există ni-
ciun indiciu din partea lui 
Isus că ar fi avut de-a face cu 
un caz foarte dificil sau ne-
plăcut. 

» Isus primește, iubește și res-
taurează cele mai rele cazuri. 

» Amestecul de putere și com-
pasiune este uluitor! Cum 
poate cineva să fie atât de 
puternic, și să fie și atât de 
tandru și personal? 

» El nu stă la distanță – ci 
face imediat pasul înainte și 
se atinge de cel mai hidos 
om din cetate. 

» El ar fi putut să îl vindece 
pe lepros cu un cuvânt, fără 
să îl atingă. 

» De ce să nu îl vindece mai 
întâi, și apoi să îl atingă? 
Leprosul ar fi fost oricum 
atins de El. Dar Isus ne 
atinge în ticăloșia noastră. 
El nu este doar blând cu 
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cei care se poartă mai fru-
mos, ci este blând când noi 
ne aflăm în mijlocul celei 
mai rele și mai dezgustă-
toare stări. 

» El are o inimă față de cei 
respinși. 

» Eu aș fi fost emoționat la 
vederea acelui lepros, dar aș 
fi stat fizic departe de el. Isus 

merge la el cu întreaga Sa 
Persoană – trup și suflet. 

» Când Isus a trebuit să 
meargă spre lepros, acesta ar 
fi trebuit să fi păstrat o dis-
tanță față de El, dar Isus S-a 
apropiat de el. 

» Desigur că leprosul s-a sim-
țit nevrednic să vină la Isus, 
dar Isus Se apropie de el.

Am ales trei puncte din această listă pentru lecția mea. 
Te las să ghicești care au fost acestea, dar nu contează prea 
mult, pentru că aș fi putut foarte bine să aleg o mulțime de 
alte gânduri. Adevăratul miez al frumuseții lui Isus nu stă 
într-un singur fel de bunătate manifestată de El, ci în felul 
în care un șir fenomenal de perfecțiuni vin laolaltă într-un 
singur om. Vindecarea leprosului ni-L prezintă pe Isus la un 
nivel de suprafață. Există momente mai profunde din viața 
Lui – ca atunci când Isus le spală picioarele ucenicilor sau 
când îi salută cu drag după învierea Lui. Privește cu atenție 
la acele pasaje biblice, și vei fi uimit. Fă acest lucru lecție 
după lecție, și vei începe să vezi aceste șabloane. Vei simți 
ritmul vieții lui Isus și te vei descoperi pas la pas cu Cel Sfânt. 

CE MAI LUNGĂ LISTĂ ESTE ÎNCĂ DESCHISĂ 

Așadar, ce s-a întâmplat cu cea mai lungă listă din bise-
rică, acea listă menționată la începutul capitolului? În acel an, 
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am reușit să lipim pe planșă 74 de cartonașe. Copiii au făcut 
ceva calcule și au descoperit astfel că acestea erau mai multe 
decât cărțile din Biblie, dar cumva mai puține decât lista nu-
melor din cartea de telefoane a bisericii – așa că lista noastră 
n-a fost chiar cea mai lungă din clădire, dar era pe aproape. 
Singurul lucru care ne-a împiedicat să o facem mai lungă a 
fost finalul anului de studiu de la școala duminicală. Lucrurile 
au funcționat atât de bine în anul care a urmat, că am început 
o listă nouă, apoi o alta în anul care a urmat – și tot așa în 
fiecare an. Chiar și când predau lecții din Vechiul Testament, 
mă asigur că vorbesc în fiecare săptămână despre cel puțin un 
motiv pentru care Isus este mai bun decât orice altceva. 

Unele cartonașe se repetă de la un an la altul, dar eu 
continui să văd lucruri noi despre Isus, lucruri pe care nu le-
am observat niciodată anterior. Și lista continuă să crească. 

Copiii se bucură să facă acest lucru, iar eu am nevoie 
de el, pentru că mă păstrează pe calea cea bună. Când lecțiile 
mele devin greoaie, lista mă forțează să îmi aduc aminte că 
pătrunderea mai adânc în sensul unei lecții include a ne uita 
mai profund la Isus. „Căci noi nu ne propovăduim pe noi 
înșine, ci pe Hristos Isus ca Domn” (2 Cor. 4:5, lit. ESV). 

DE CE CONTEAZĂ LISTA 

Mai există un motiv, mai important, pentru care eu 
am nevoie de „cea mai lungă listă”: tu, eu, și copiii pe care îi 
învățăm avem nevoie să vedem mereu Persoana și lucrarea 
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lui Isus – chiar înaintea ochilor noștri. 

Gândește-te ce înseamnă să ai un Mântuitor atât de ui-
mitor. În primul rând, fiind uniți cu El, suntem socotiți la fel 
de neprihăniți pe cât de minunată este Persoana Lui. Noi avem 
astfel puterea de a trăi cum a trăit El, și privim înainte către 
ziua începând de la care vom trăi perfect ca El. Lista aceasta ne 
umple de încredere și de așteptare în ceea ce ne privește. 

În al doilea rând, Isus este Împăratul care domnește și 
Judecătorul care vine. Am putea să ne temem de Judecător 
– dar iată cum este El! Compasiunea și blândețea Lui față de 
păcătoșii care cred în El se găsesc peste tot în cea mai lungă 
listă. Judecătorul este Prietenul credincioșilor. El vrea să pri-
vim la El în luptele noastre, nu doar când ne merge bine. Așa 
că de ce să stăm la distanță de El? De ce să ne rugăm cu 
timiditate sau să fim agitați de gândul judecății? Înțelegi? 
Cea mai lungă listă ne ajută să avem încredere în Domnul 
nostru. 

În final, această Persoană – acest Isus – este Dumne-
zeu. Mulți copii Îl înțeleg greșit pe Dumnezeu. Ei știu că El 
ar trebui să fie iubitor și să le vină în ajutor. Ei știu și că El 
este suprem și puternic, cerând închinare și ascultare. Toate 
aceste lucruri sună tulburător – ca și cum Dumnezeu ar avea 
toane, ar face pe șeful sau ar pretinde că Îi pasă de noi, dar 
că El a avea și o parte necunoscută. Ei nu sunt dornici să I 
se închine. Ei nu sunt nici măcar siguri că le place de El. 
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Dar dacă Isus are dreptate când spune, „Cine M-a vă-
zut pe Mine, L-a văzut pe Tatăl” (Ioan 14:9)? Ar putea fi 
adevărat că, dacă privim la cum este Isus, vedem cum este 
Dumnezeu? 

Gândește-te la Isus. El nu este deloc acel fel de Dum-
nezeu cu toane, fiind distant, așa cum și-L închipuie mulți 
copii. În Isus, autoritatea absolută a lui Dumnezeu și dra-
gostea Lui totală vin împreună, iar rezultatul este uimitor! 
Copii au nevoie ca, lecție după lecție, să vadă o mie de detalii 
uimitoare care alcătuiesc caracterul lui Isus, până ce își dau 
seama, cu gura căscată, că au văzut fața lui Dumnezeu. Și 
Dumnezeu este atât, atât de bun. 

În acel moment, ideea că Dumnezeu ar avea o parte 
ascunsă se risipește. Și nu își vor mai dori niciodată o prive-
liște inferioară a lui Dumnezeu. Ei știu ce este cel mai bun – 
pentru că Îl cunosc pe Isus. 

ÎNTREBĂRI PE CARE LE-AI PUTEA PUNE 

Totul pare ca și cum lista ta despre Isus este plină de lu-
cruri mângâietoare, precum blândețea Lui. Cum rămâne cu 
acele pasaje în care El vorbește despre judecată și lansează aver-
tismente despre Iad și despre lucruri de acest fel? Incluzi și acele 
lucruri în lecțiile tale? 

Da, acele lucruri fac parte din lista modalităților în care 
Isus este mai bun decât orice altceva. Catehismul Heidelberg 
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ne învață că judecata celor necredincioși este un lucru bun 
și o mângâiere pentru credincioși. El ne asigură că vrăjmașii 
lui Isus și ai noștri vor fi învinși: „În tot necazul și persecuția 
mea, îmi îndrept ochii spre Cer și Îl aștept cu încredere ca 
Judecător chiar pe Acela care a fost deja judecat în locul meu 
înaintea lui Dumnezeu și care, astfel, a îndepărtat tot bleste-
mul de la mine”.1 

Și avertismentele sunt parte din bunătatea și grija lui 
Isus. Faptul că această discuție despre judecată vine de la 
Cineva despre care știm că Se jertfește pe Sine și este smerit 
– Cel care a luat asupra Sa blestemul de care ne avertizează 
– ar trebui să ne încurajeze. Isus nu face trecerea de la a fi 
mânios și critic la a fi blând și răbdător. Când este aspru cu 
oamenii, acea asprime vine întotdeauna din necredința lor. 
Chiar dacă se luptă cu păcatul, păcătoșii ce cred în El Îl văd 
ca având inima blândă. Acest lucru ar trebui să ne îndemne 
cu atât mai mult să ne punem toată încrederea în El. 

Chiar ai nevoie în realitate de tot acel studiu al contex-
tului – cum ar fi contextul unei întregi cărți – când vrei să 
predai o lecție dintr-un singur pasaj biblic? Mi se pare că este 
foarte mult de citit. 

Da, eu chiar citesc atât de mult. Nu obișnuiam să fac 
asta în trecut, dar am ajuns să mă bucur citind. Și am învățat 

 
1 “Heidelberg Catechism,” Psalter Hymnal, Q & A 52 (Grand Rapids, MI: 
Board of Publications of the Christian Reformed Church, 1976), p. 26. 
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o mulțime de lucruri în felul acesta. Ce vreau să îți spun este 
că, dacă vrei să dai lecții din Biblie, trebuie să citești Biblia – 
și să citești dincolo de cele câteva versete alese pentru lecție. 
Acesta este un lucru bun și pentru creșterea ta spirituală, lucru 
esențial dacă vrei să speri să îi ajuți pe copii să crească spiritual. 

Mi se pare că ajungi la o mulțime de idei care pot fi in-
cluse în fiecare lecție. N-ar trebui să ai o abordare mai simplă? 

Da, aici sunt vinovat. Eu încerc adeseori să predau 
prea mult într-o singură lecție. Te rog să nu crezi că trebuie 
să faci totul în fiecare lecție. Când ai de-a face cu copii mai 
mici, probabil că este cel mai bine să incluzi în lecție un sin-
gur aspect al lucrării lui Isus, apoi un aspect al Persoanei Lui 
în următoarea lecție, și tot așa. Aș face bine să iau și eu 
aminte la propriul sfat în această privință. 

ARATĂ-LE IMEDIAT PE ISUS 

Acum ești pregătit să Îl prezinți pe Isus într-o manieră 
vie pentru copiii tăi, în timp ce îi înveți din Noul Testament. 
Ia în considerare una sau mai multe dintre ideile care urmează. 

Pentru învățători: Deschide „cea mai lungă listă” în 
clasa ta. Scrie pe o planșă „Isus este mai bun (decât orice al-
tceva) pentru că...”, și agață acea planșă pe peretele încăperii 
unde vă întâlniți, într-un loc ușor de observat. Apoi, de fiecare 
dată când predai, adaugă o nouă cale prin care să completați 
acea afirmație. De exemplu, o lecție despre vindecarea unui 
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lepros ar putea să vă conducă să adăugați un cartonaș pe care 
să scrieți că „El are puterea să vindece orice este greșit la 
mine” sau că „El este blând cu oamenii răniți și disprețuiți” 
– sau ambele! De obicei, eu sunt cel ce alege ce să scriem pe 
cartonaș, pentru că acest lucru mă ajută să îmi păstrez lecția 
focalizată. Cu toate acestea, poți de asemenea să discuți lecția 
cu copiii din clasa ta și să le ceri lor să scrie ceva din ce au 
învățat despre Isus, în special dacă ești lider de tineret sau 
predai lecții la copiii mai mari. Asigură-te că există de fiecare 
dată ceva nou, astfel încât să fii nevoit privești mai profund 
la Isus și să descoperi lucruri despre El pe care nu le-ai ob-
servat până acum. 

Pentru învățătorii copiilor preșcolari: O modalitate în 
care poți alcătui „cea mai lungă listă” în cazul copiilor care 
nu știu să citească este să folosești un reportofon sau un dis-
pozitiv de înregistrat vocea. Când începi lista, înregistrează 
întreaga clasă spunând toți laolaltă „Isus este mai bun pentru 
că...” După aceea, la fiecare lecție pe care o predai, adaugă 
un lucru pe care l-ați învățat despre Isus la lista înregistrări-
lor. Copiilor mici le place să își audă vocile înregistrate, și 
poți fi sigur că îți vor cere de multe ori să le pui să asculte 
întreaga înregistrare. De fiecare dată când îi pui să asculte, 
vei recapitula lecții din trecut – și îi vei învăța din nou că 
Isus este mai bun decât orice altceva în atât de multe feluri. 

Pentru părinți: O bună versiune de acasă a „celei mai 
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lungi liste” poate fi să faci un poster în camera în care aveți 
devoțiunile de familie sau în care citești Biblia alături de co-
pii. Scrie pe poster „Isus este...” Apoi, pe măsură ce citiți sau 
studiați împreună o Evanghelie sau o epistolă, completați 
acea propoziție cu un cuvânt sau două. Adăugați acele cu-
vinte la poster, sau lasă-i pe cei mai mici să deseneze imagini 
care să ilustreze ce au învățat despre Isus. Adăugarea a doar 
câteva cuvinte la un poster de fiecare dată când citiți Biblia 
vă va permite să exersați zilnic această disciplină fără să vă 
acoperiți toată casa cu cartonașe scrise – și, evident, le va 
menține copiilor atenția focalizată la Biblie și la Isus. 

Pentru oricine: Dacă a trecut ceva timp de când ai citit 
o Evanghelie (sau n-ai făcut asta niciodată), pune-ți deoparte 
o oră – îți va lua maximum două – și citește Evanghelia după 
Marcu într-o singură lectură. Citind-o în felul acesta, vei ob-
serva teme și direcții din viața lui Isus pe care, altfel, nu le-
ai fi observat. Citește-o ca pe o narațiune, nu ca și cum ai 
face un studiu. Îl vei prețui pe Isus ca Persoană în modalități 
noi și vei înțelege mai bine contextul lucrării Lui. Nu am 
niciun dubiu că ceea ce vei observa din lectura de acest fel 
își va face loc în curând în învățătura ta. 
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8 
STRUGURII CARE NE ÎNVAȚĂ 

VESTEA BUNĂ 
Cum să ducem Vestea Bună                          
dincolo de lecția din clasă 

 

Cei care au primit lucruri atât de mărețe de la Dumne-
zeu sunt chemați să păstreze în ei o anumită doză de spi-
rit potrivită lucrurilor pe care le au în El. Nu mă refer 
aici la un spirit semeț, plin de mândrie, căci așa ceva ar 
fi cu totul nepotrivit mântuirii pe care o au în Dumne-
zeu, „care îi cunoaște de departe pe cei îngâmfați”, ci la 
o atitudine smerită, printr-o părtășie continuă cu măre-
țul Dumnezeu care, înălțând inimile slujitorilor Lui spre 
contemplarea și rodnicia în lucrurile superioare, îi face 
să fie prea mari pentru această lume. - John Arrowsmith1 

 

Oamenii mă întreabă câteodată cum m-am decis să 
scriu această carte. Eu le răspund că totul a început de la 
niște struguri. 

 
1 John Arrowsmith, Armilla Catechetica: A Chain of Principles (Edinburgh: 
Thomas Turnbull, 1822), p. 208. 
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Acest capitol vorbește despre crearea unei atmosfere în 
sălile noastre de clasă, în grupurile de tineret, în cluburile de 
adolescenți și la tabere, atmosferă propice Veștii Bune. Mare 
parte din ceea ce vom învăța se aplică și în viața de familie, 
dar eu vreau să îți vorbesc aici mai degrabă în termenii rolu-
lui tău în „lucrarea organizată” – fie că ești părinte, un asis-
tent smerit sau un director de lucrare. Noi toți contribuim 
la crearea unei atmosfere, și trebuie să ne amintim de vechea 
vorbă că un copil învață mai mult din ce facem noi decât 
din ce spunem – și că ei vor învăța mai mult din ceea ce noi 
vom spune în momentele neplanificate, din afara notelor 
noastre, decât din lecțiile deja pregătite. Nu am început să 
tratez cu suficientă seriozitate ce înseamnă să fiu un învăță-
tor focalizat pe Vestea Bună decât după ce am început să iau 
în considerare acest lucru. 

O CLASĂ CU O PROBLEMĂ 

Ceea ce mi-a deschis ochii a fost un lucru care a venit 
la pachet cu o clasă nouă. Îmi luasem un loc de muncă în 
cadrul căruia era necesar să fac deplasări multe prin țară. Fa-
milia mea a găsit o biserică în noul oraș, așa că am început 
să o frecventăm. Nu a durat mult timp până ce noua noastră 
biserică a făcut cunoscut că era în căutare de voluntari pen-
tru a-i învăța pe copii în anul școlar următor. Am fost bucu-
ros că m-au acceptat, și mi s-a dat în primire grupul de copii 
de clasa a patra de la școala duminicală. 
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Responsabilul cu lucrarea pentru copii a parcurs îm-
preună cu mine materia de școală duminicală, calendarul și 
procedurile de siguranță. Ea mi-a dat și un teanc mare de 
bancnote de joc – „dolarii biblici”, un fel de monedă. Aceștia 
păreau ca și cum fuseseră imprimați la un copiator din bise-
rică și tăiați cu o ghilotină uriașă care se afla în biroul ei. 
Acele bancnote erau pentru mine, ca să le împart copiilor la 
lecții în semn de încurajare. Puteam să îi răsplătesc oricum 
îmi doream – pentru prezență, pentru memorarea versetelor 
din Biblie, pentru răspunsuri corecte, pentru bună purtare 
etc. Școala duminicală organiza de două ori pe an un fel de 
târg, unde copiii puteau să își cheltuie acele bancnote pe 
bomboane și jucării. Și ea mi-a spus că putea să îmi dea mai 
multe bancnote, dacă aveam nevoie. 

Bun, mi-am zis eu. De regulă, eu nu predam în felul 
acela, dar nu era prima dată când mă întâlneam cu o lucrare 
pentru copii care să folosească un sistem de răsplăți. Nu 
aveam niciun motiv să fac un mare caz din asta, pentru că, 
dacă acei copii erau obișnuiți cu sistemul, tot ce trebuia să 
fac era să le împart acele bancnote. 

Apoi a venit prima lecție. Am început făcând cunoș-
tință cu acei copii. I-am întrebat despre școală și familie, apoi 
i-am lăsat pe ei să-mi pună întrebări. Lucrul față de care și-au 
manifestat cel mai mare interes era cel legat de felul în care 
urma să le dau bancnotele. Ce ar fi trebuit ei să facă pentru a 
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câștiga multe bancnote? Ce aveam să răsplătesc mai generos 
- memorarea unui verset, sau participarea la cântece? 

Apoi am predat o lecție. Un băiețel s-a supărat când 
nu i-am răsplătit răspunsul bun cu niște bancnote. Am în-
cheiat cu un joc de memorare a Bibliei și – ai ghicit – toți 
copiii voiau să știe câte bancnote avea să primească echipa 
câștigătoare. 

Am oprit jocul și m-am uitat la ei. M-am gândit pen-
tru o clipă, după care am spus: „Niciuna”. 

Atunci și acolo am hotărât să renunț la bancnote. 

SCHIMBAREA TONULUI 

Problema nu era doar că acele bancnote erau sursă de 
distragere a atenției și un idol. Atitudinile copiilor au con-
firmat ceea ce mirosisem de prima dată când am auzit de 
răsplățile prin bancnote: o cultură la sala de clasă construită 
pe răsplătirea performanțelor nu avea să se potrivească Veștii 
Bune pe care doream să o propovăduiesc. 

Nu era posibil să spun că răsplățile lui Dumnezeu în 
mântuire vin fără plată, prin har, dar că răsplățile în biserică 
vin prin a fi bun și a memora versete. Nici nu ar fi fost corect 
să spun că Dumnezeu prețuiește credința mai mult decât 
purtarea bisericoasă, după care să le dau premii copiilor care 
excelează tocmai în așa ceva. Nu puteam spune că Isus este 
mai bun decât absolut orice altceva, dar să răsplătesc ceea ce 
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copiii învățau despre El printr-o bucată de hârtie ce s-ar fi 
transformat ulterior în bomboane. 

Nu toate răsplățile sunt automat ceva greșit, dar pen-
tru acei copii, bancnotele respective erau ceva ce stătea îm-
potriva Veștii Bune. Nu știu cum se ajunsese acolo. Biserica 
respectivă avea învățătură solidă. Directoarea cu lucrarea 
pentru copii era una dintre cele mai bune cu care am slujit 
vreodată și mi-a susținut decizia de a ne opri din răsplătirea 
copiilor cu acele bancnote. Ceilalți slujitori din lucrarea cu 
copiii și părinții pe care îi cunoșteau păreau toți că prețuiesc 
Vestea Bună. Numai că acele bancnote fuseseră introduse 
cândva, astfel că fusese dat acel ton. Și trebuia schimbat. 

STĂPÂNUL GENEROS AL VIEI 

Le-am spus copiilor că nu aveam să le mai dau acele 
„bancnote biblice” indiferent ce ar fi făcut ei, și le-am expli-
cat și de ce. Cele mai mari răsplăți pe care Dumnezeu le dă 
se bazează pe generozitatea Lui, nu pe ceea ce noi am merita. 
Lecțiile noastre urmau să funcționeze în același fel.  

Le-am spus că încă aveam de gând să le dau bancnote. 
În ziua când se organiza târgul, toți cei care veneau la lecție 
aveau să primească câte un plic plin de bancnote, pe care să 
le poată folosi. Toți urmau să primească același număr de 
bancnote, astfel că nu le primeau pe merit. Ele aveau să fie 
un dar – ca darurile pe care Dumnezeu ni le dă. 
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„Dar dacă cineva care abia de participă la lecții, când 
și când, vine în ziua târgului?”, au întrebat ei. „O să îi dați 
jumătate pe cât ne dați nouă, celorlalți, nu-i așa?” 

„Nu”, am spus eu. „Le vom împărți cu ei la fel de ge-
neros ca și cum ei ar fi venit aici săptămână de săptămână. 
Toți vor primi la fel”. 

Ca să îi ajut să înțeleagă bine ideea, în duminica de 
dinaintea zilei târgului le-am predat din Pilda lucrătorilor 
viei, pe care Isus a spus-o. Un stăpân pleacă în zori să anga-
jeze lucrători în via lui, promițând să le plătească salariul 
pentru o zi normală de lucru. Pe la jumătatea dimineții, el 
angajează mai mulți lucrători și îi trimite și pe ei la lucru în 
vie, promițându-le că le va plăti un salariu corect. Și el face 
același lucru la prânz, apoi pe la jumătatea după-amiezii și 
cu o oră înainte de sfârșitul lucrului. 

Pentru a ilustra pilda, am adus cu mine câțiva ciorchini 
de struguri. I-am organizat apoi în cinci grămezi. Exista o gră-
madă mare de struguri, care reprezenta toată munca făcută de 
cei care au fost angajați primii, apoi una mai mică pentru 
munca făcută de următorul grup, și tot așa, până la ultima 
grămadă, care conținea un singur ciorchine de struguri. 

„Acei oameni angajați spre sfârșitul zilei au muncit 
foarte puțin”, am spus eu, „dar la finele zilei, proprietarul 
viei i-a plătit primii, și le-a dat salariul ca pentru o zi com-
pletă de muncă”. 
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Am pus o monedă de argint lângă acel ciorchine. Apoi 
le-am spus cum fiecare om din celelalte grupuri de lucrători 
din pilda lui Isus a primit aceeași plată – o singură monedă. 
Toți acei lucrători au primit plata pentru o zi întreagă, deși 
cei angajați primii n-au fost deloc fericiți cu acest lucru. 

Eu și copiii aveam multe de discutat. Am mâncat îm-
preună din struguri, în timp ce am discutat despre corecti-
tudine și despre generozitatea lui Dumnezeu. Am vorbit des-
pre cât de incredibil de generos este Dumnezeu față de noi, 
despre felul cum ni L-a dat pe Fiul Său și cât de bine este că 
darul Lui față de noi este bazat pe generozitatea Lui, nu pe 
meritele noastre. Am discutat și felul cum acest lucru ar tre-
bui să ne facă smeriți, mulțumiți și dornici să împărțim cu 
alții ceea ce avem. 

„Acum înțeleg treaba cu bancnotele”, a spus un băiat. 
„Este ca și cu strugurii”. Astfel, ei au fost pregătiți pentru 
ziua târgului. 

ESTE ADEVĂRAT? 

În decursul săptămânii care a urmat, am primit un 
apel telefonic de la mama unei fete din clasa mea. Ea mi-a 
spus că fiica ei avea o prietenă care nu mai venise niciodată 
la biserică. Ei o invitaseră de multe ori, iar părinții acelui 
copil și-au dat în final acordul. Așadar, fiica lor avea să își 
aducă prietena la lecția de duminica următoare – adică în 
ziua târgului. 
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Mama respectivă era îngrijorată. Odată ce fiica ei a 
aflat că prietena ei avea să vină, a început să vorbească despre 
târg. Ea îi spusese prietenei că toți cei ce vor participa vor 
primi bani de jucărie, cu care puteau face cumpărături la 
târg. Îi spusese chiar că ea, prietena ei, ca vizitator, avea să 
primească la fel de multe bancnote ca toți ceilalți copii, care 
participaseră la lecții pe tot parcursul anului – sau cel puțin 
așa pretindea fiica acestei mame. Mama voia să se asigure că 
era adevărat, pentru că i se părea ceva neclar. Oare prietena 
fiicei ei urma să aibă o dezamăgire dacă venea? Și ce avea asta 
de-a face cu strugurii? 

Am asigurat-o pe acea mamă că fiica ei înțelesese bine 
regula. În clasa mea, bancnotele erau un dar, nu o răsplată. 

Evident, prietena ei a venit la lecție în acea duminică. 
Nici n-a trebuit să explic toată povestea cu târgul. Restul co-
piilor au văzut că există un vizitator printre ei și au început 
să îi spună, „toți vom primi același dar – chiar și tu. Asta este 
pentru că Dumnezeu este generos. Când facem asta, este ca 
și cu Isus. Nu trebuie să câștigi ceea ce primești de la Isus. 
Trebuie doar să crezi”. Trecuse doar o jumătate de an, însă 
acea clasă era schimbată. O nouă cultură, focalizată pe Ves-
tea Bună, creștea printre acei copii. 

CUM SĂ CREEZI UN MEDIU                                   
PROPICE VEȘTII BUNE 

N-am mai văzut-o niciodată pe acea fetiță, dar știu că 
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ea a învățat atunci ceva memorabil despre Isus. Acest lucru 
nu s-a datorat în mod direct vreunui lucru pe care eu l-am 
predat la lecții, ci faptului că a intrat într-un mediu caracte-
rizat de Vestea Bună, mediu care era diferit de restul lumii. 

Copiii aveau nevoie de așa ceva – deopotrivă cei din 
biserică și vizitatorii. Lumea îi învață că succesul vine din a 
se simți bine cu ei înșiși și a fi cei mai buni, iar ei aduc acea 
filozofie de viață în biserică. Ei trec rapid de la a fi creștini la 
a crede că trebuie să fie cei mai buni creștini. Eu văd acest 
lucru de fiecare dată – copii care devin agitați de fiecare dată 
când se roagă într-un grup, gândindu-se că rugăciunile lor 
ar putea să nu sune suficient de bine, sau copii care recită 
versete din Biblie doar ca să se dea în spectacol. Unde pot să 
găsească acești copii un loc în care mulțumirea să izvorască 
din a fi uniți cu Isus, nu din aprobarea din partea altora? 
Unde pot fi ei eliberați de eu? 

Acest lucru trebuie să se petreacă atunci când ei intră în 
sălile noastre de clasă, când merg în taberele noastre, când 
participă la cluburile creștine și la grupurile de tineret. Ei tre-
buie să intre într-un univers complet nou – unul cu sensibili-
tăți centrate în Vestea Bună. Crearea acestui univers poate fi 
ceva diferit pentru fiecare grup de copii, dar există unele 
principii care ne pot ghida în acest sens. 

Un mediu propice Veștii Bune presupune conștienti-
zarea păcatului. 
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Noi nu pretindem că ei ar fi, în esență, copii buni, și 
că doar ar avea nevoie de puțină direcție. Nu, ci noi ne aș-
teptăm ca absolut toți (inclusiv noi) să vină cu probleme 
mari pe care doar Isus le poate rezolva. Noi zidim încrederea 
copiilor și le dăm mângâiere în Hristos – îndepărtându-i de 
ei înșiși și îndreptându-i către Acela singurul care este sfânt. 

Un mediu propice Veștii Bune presupune conștienti-
zarea harului. 

Noi celebrăm și imităm lucrarea lui Hristos pentru noi 
și în noi, dându-I lui Dumnezeu tot creditul pentru orice 
schimbare bună ce are loc în viața vreunui copil. Noi ne aș-
teptăm ca Dumnezeu să aducă creșterea. Acest lucru creează 
un loc al îndurării și transparenței, pentru că, atunci când 
Dumnezeu primește creditul pentru progresul spiritual, nu 
există nicio nevoie nici pentru superioritate, și nici pentru jus-
tificare de sine, ci doar pentru o credință mai profundă. 

Un mediu propice Veștii Bune se focalizează pe inimă. 

Noi nu suntem niciodată satisfăcuți cu manipularea 
copiilor ca să obținem de la ei un comportament exterior, ci 
recunoaștem că și cei care arată ascultători au nevoie de Isus 
– poate chiar mai mult decât copiii care nu sunt ascultători. 
Noi nu acceptăm folosirea comportamentului de către ori-
care dintre copii, cei care păzesc regulile și cei care nu le pă-
zesc deopotrivă, ca pe o cale de a-L evita pe Hristos. Noi 
căutăm să cultivăm în ambii creșterea la nivelul inimii. 
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Un mediu propice Veștii Bune presupune îi ajută pe 
copii să Îl vadă pe Isus încântător. 

Noi nu le permitem copiilor să se folosească de Isus ca 
să capete ceva ce își doresc mai mult decât și-L doresc pe El.  

Noi nu tratăm învățătura, rugăciunea și închinarea ca 
și cum ar fi făcute pentru că sunt importante și necesare – 
după care să ne îndreptăm către activități mai „distractive” 
când să ne bucurăm de noi înșine. Nu, ci mai degrabă noi 
spunem că nimic nu este mai încântător ca Isus. 

Sistemul „dolarilor biblici” încălca toate aceste princi-
pii. El trecea cu vederea păcatul pe care bancnotele îl hră-
neau. El eșua să fie un model al harului. El răsplătea com-
portamentul exterior în loc să lucreze asupra inimii.  

Și, lucrul cel mai rău, el presupunea că frumusețea lui 
Isus nu era suficientă ca să îi atragă pe copii în absența unui 
stimulent suplimentar. Iată de ce acel sistem trebuia schimbat. 

CEL MAI BUN LOC ÎN CARE                                 
SĂ FII PRINS ÎN PĂCAT 

O modalitate deosebită de a da tonul în acest sens ține 
de felul cum tratăm purtarea greșită. Doar a le spune copii-
lor să înceteze să se poarte urât – probabil alături de un co-
mentariu care presează în ei vinovăția că „lui Isus nu-I place 
să faci asta” – este rareori cea mai bună abordare. 

Acum câțiva ani predam lecții la un grup de adolescenți, 
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când am observat două fete care se holbau una la cealaltă. Am 
aflat ulterior că avuseseră o dispută cu câteva zile în urmă, și nu 
își rezolvaseră problema. Pe măsură ce mi-am continuat lecția, 
fetele au început să se insulte reciproc. Le-am spus să înceteze, 
dar au reluat tot circul după câteva minute. 

Nu eram dispus ca lecția să îmi mai fie întreruptă, așa 
că le-am scos din cercul celor care participau la lecția noas-
tră. I-am spus unei fete să stea într-un colț al camerei, iar 
celeilalte să stea într-un alt colț. „Dacă vreți să vă bateți, nu 
acesta este locul”, le-am zis eu. „Noi nu ne vorbim unii al-
tora în felul acesta. Mă așteptam să vă purtați frumos aici”. 
Le-am lăsat să se gândească la ce le-am spus, și mi-am conti-
nuat lecția. 

Gestionasem oribil acel conflict. Da, trebuia să păstrez 
ordinea și am procedat corect insistând ca grupul nostru să 
fie un loc sigur pentru toți. Dar gândește-te la mesajul pe 
care l-am dat. Acționasem șocat de faptul că păcatul își fă-
cuse apariția la lecția mea și, în esență, i-am dat grupului 
mesajul că acela era ultimul loc din lume unde să fii prins în 
păcat. Aici trebuie să vă purtați mai frumos. 

Compară acest lucru cu situația femeii din Biblie care 
a fost prinsă în curvie. Fariseii voiau să o ucidă cu pietre. Isus 
a spus că acela care nu avea păcat ar fi trebuit să ridice primul 
piatra, așa că toți au plecat. El a iertat-o pe femeie și i-a spus: 
„Du-te, și să nu mai păcătuiești” (Ioan 8:11). Pentru ea, cel 
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mai bun loc în care să fie prinsă în păcat a fost chiar acolo, 
în preajma lui Isus. El a putut astfel să o salveze de condam-
nare și să o ajute să se pocăiască. 

Aș fi putut face mult mai mult pentru acele fete. 
Aveam o soră care mă ajuta la lecție, și știm că un ajutor care 
știe să le spună Vestea Bună copiilor este de neprețuit. Ea 
putea să le ia pe acele fete deoparte și să vorbească cu ele, sau 
eu aș fi putut face același lucru în timp ce ea ar fi ținut ocu-
pat grupul de copii. Poate că lecția pe care o pregătisem n-
ar fi fost finalizată pentru că eu m-aș fi ocupat de acele fete. 
Și n-ar fi fost nimic catastrofal. Mesajul că tratăm păcatul cu 
Evanghelia trece oricum peste orice lecție pregătită mai di-
nainte. 

Dacă un copil ajunge prins în păcat, ce loc mai bun ar 
exista decât o lecție despre Isus – în care există oameni și 
instrumente care pot veni în ajutor? Imaginează-ți că grupul 
tău de copii ar fi fost acel loc sigur în care ei să își recunoască 
păcatele. Cum ar fi dacă am avea obiceiul să ne mărturisim 
luptele și să aplicăm Vestea Bună tocmai în acel context? 
Poate că acele fete ar fi venit așteptându-se să capete ceva 
ajutor în rezolvarea disputei dintre ele. N-ar fi fost ceva de-
osebit să îl găsească? 

Cum să vorbești cu un păcătos 

Să zicem că m-aș fi putut întoarce și să o iau de la capăt 
în acea situație. Dacă ar fi posibil, mi-aș lua timp să le ascult 
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pe acele fete și să le las să își mărturisească rănile. Dar apoi 
ce urmează? Ce să le spun fiecăreia dintre ele? 

Aș putea să le vorbesc despre inimile lor. Aș putea să le 
întreb ce anume le-a făcut să se poarte urât. La mijloc nu era 
doar păcatul unei fete față de cealaltă, ci și dorința mânioasă 
a uneia de a fi dură și de a se răzbuna rănind-o înapoi pe 
cealaltă – lucru care venea din frica de a fi respinsă sau 
neacceptată. 

Aș putea să le vorbesc despre iertarea adevărată. Aș putea 
să le spun că eu nu caut o rezolvare exterioară doar ca să îmi 
pot ține lecția în liniște. Nu aveau să existe scuze forțate sau 
false. În schimb, aveam să lucrez sincer cu ele, ajutându-le 
să se ierte reciproc – dacă nu imediat, măcar în curând. 
Dumnezeu ne face în stare să iertăm. 

Aș putea să le vorbesc despre Isus. Aș putea să le spun că, 
în El, ele sunt iertate că s-au rănit una pe alta. Aș putea să le 
spun că Isus satisface nevoile inimilor lor – și că frica de a nu 
fi acceptate poate să dispară atunci când se bucură de iertare 
și văd cât de mult este El încântat de ele. El le iubește. 

Aș putea să le vorbesc despre cine sunt ele în Isus. Aș putea 
să le explic de ce nu sunt copii răi pentru că se ceartă – ci copii 
de Dumnezeu care se poartă urât și au nevoie de pocăință. 
Pocăința este un lucru bucuros și sfânt pe care copiii lui Dum-
nezeu îl fac, iar El le dă puterea aceasta. Fiecare dintre fete o 
poate ierta pe cealaltă. Ele pot ajunge să se iubească una pe 
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alta la fel cum Isus le iubește – da, chiar atât de mult! 

Aș putea să mă rog cu ele. Aș putea să Îi mulțumesc lui 
Dumnezeu că ele sunt iertate pe veci și să Îi cer să le dea 
dorința și puterea să se ierte una pe alta. 

Aș putea să le arăt har. Aș putea să le iert pentru că mi-
au întrerupt lecția și să le permit să se alăture din nou clasei. 
Chiar dacă nu sunt încă gata să se ierte complet una pe cea-
laltă, pot să ia parte la lecție atâta timp când participarea nu 
conduce la alte răni asupra lor sau asupra celorlalți. 

Apoi, încă un lucru, unul critic: aș putea să îmi mărtu-
risesc păcatul. Aș putea fi un model de ceea ce le cer lor să 
facă, spunându-le că și eu mă mânii câteodată și îi rănesc pe 
alții. Aș putea să îi dau un exemplu potrivit de mărturisire 
autentică, nu doar de o vagă recunoaștere a păcatului. În ru-
găciunea mea alături de fiecare dintre ele, aș putea să le cer 
să se roage ca nici eu să nu mai fiu mânios. Fac acest lucru 
pentru că, dacă vreau ca acel grup să fie un loc unde mărtu-
risirea păcatului este încurajată și să fie un loc sigur unde să 
cerem ajutorul lui Isus, atunci asta ar trebui să înceapă cu 
mine, învățătorul. 

Aș putea chiar să folosesc oportunitatea mărturisirii 
păcatului înaintea întregii clase. Un mediu propice pentru 
Vestea Bună cere ca învățătorul să fie un model de pocăință. 
Nu este potrivit ca orice păcat să fie împărtășit elevilor, dar 
ei trebuie să cunoască măcar câteva din păcatele reale și urâte 
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cu care mă lupt. Ei trebuie să vadă că, în Isus, eu găsesc ier-
tarea și puterea de a mă pocăi. 

Acest lucru îi ajută pe copiii obraznici să se confrunte 
cu purtarea lor rea – dar este chiar mai important pentru 
copiii care caută să îi fie pe plac învățătorului, care participă 
la lecții încercând să arate cât de buni sunt ei. Acest adevăr 
îi învață să nu fie mândri și să nu-și pună nădejdea în bună-
tatea lor. El îndreaptă privirile tuturor categoriilor de copii 
către Mântuitorul. 

De ce eșuez 

Toate aceste lucruri sunt chestiuni pe care eu îmi do-
resc să le fac de fiecare dată când copiii se poartă foarte urât. 
În realitate, mă trezesc împiedicat de tot felul de alte îndato-
riri și de timpul limitat pe care îl am. Se interpune și dorința 
mea de a arăta bine. Eu prefer uneori să afișez o imagine de 
sfântoc în loc să vorbesc despre păcatul meu, sau ezit să discut 
despre Isus cu un copil care ar putea să pufăie la așa ceva. De 
asemenea, mă regăsesc de multe ori orientat pe păstrarea or-
dinii ca primă prioritate, echiparea inimilor aflându-se pe lo-
cul al doilea și la mare distanță – pentru că un învățător care 
păstrează ordinea la clasă arată bine în ochii celor din afară. 

Așa că și eu mă lupt cu probleme. În cazul majorității 
situațiilor de purtare urâtă, eu reușesc să realizez doar o mică 
parte din ce mi-aș dori să fac. De multe ori dau greș, sunt 
leneș sau fug de răspundere. Dar învăț. 
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Am fost nevoit de curând să gestionez o ceartă urâtă 
între doi băieți, în timpul unui joc de grup. Unul îl acuza 
pe celălalt că trișa. Și am avut parte de amenințări, lacrimi 
și cuvinte pline de ură. A trebuit să opresc jocul. Le-am zis 
că este mai bine să oprim jocul dacă asta îi face pe unii 
dintre noi să păcătuiască. Aceea nu era o mustrare sau vreo 
tactică prin care să fac pe cineva să se simtă vinovat, ci doar 
voiam să îi fac conștienți de păcat. Am spus că jocurile care 
implică o competiție sunt distractive, dar uneori scot la 
iveală egoismul participanților. Le-am sugerat că, în loc să 
continuăm acel joc, să ne luăm cu toții câteva minute ca să 
ne rugăm cerându-I lui Dumnezeu să ne facă să nu mai fim 
egoiști. 

Uimitor a fost că ei au acceptat. Copiii iubeau jocurile, 
dar atunci n-a fost niciunul care să se opună. N-am auzit nici 
măcar un suspin de dezamăgire. Le-am spus că trebuia să ne 
oprim, să lăsăm deoparte jocul și să petrecem timp rugându-
ne – iar lor le-a plăcut ideea. Ei știau că era ceea ce trebuia să 
facem. Se așteptau la asta. Acest lucru mi-a arătat că Dumne-
zeu lucra în viețile acelor copii, și le-am spus și lor asta. 

Dar când m-am gândit ulterior la situație, mi-am dat 
seama că Dumnezeu lucrase și în mine. Am început să în-
drăznesc să acționez ca un învățător focalizat pe Vestea 
Bună, suficient de des încât copiii să se obișnuiască cu așa 
ceva – și să vrea să mă imite. 
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Încurajarea Veștii Bune 

Evident, majoritatea programelor noastre de copii nu 
includ doar lecțiile. Vreau să discut acum despre celelalte lu-
cruri, începând cu micile corecții și încurajări pe care noi 
toți le putem da constant. Noi nu avem întotdeauna timpul 
să ne oprim și să punem întrebări profunde, dar putem to-
tuși să ne focalizăm pe lucrarea inimii și să îi îndreptăm pe 
copii către Cruce. 

Cele mai bune oportunități apar adeseori când noi ne 
gândim cel mai puțin să spunem Vestea Bună, cum ar fi în 
timpul jocurilor sau când copiii servesc masa. Păcatul are 
tendința să iasă la lumină în decursul acestor activități, așa 
că eu le-am împărțit întotdeauna gustarea alături de îndem-
nul: „Aduceți-vă aminte să împărțiți cu alții”. Mai de curând 
am schimbat acel îndemn spunând, „fiți atenți, lăcomia este 
periculoasă”. Și cred că noul îndemn dă un ton mai bun. El 
aduce inima în atenție, nu doar comportamentul exterior. 
El se potrivește acelora care știu că păcatul aleargă în pro-
funzimea ființei, dar că cei ce sunt copiii lui Dumnezeu i se 
pot împotrivi – chiar la nivelul inimii. 

Isus a propovăduit astfel. Când cineva I-a cerut, „În-
vățătorule, spune-i fratelui meu să împartă cu mine moște-
nirea noastră”, răspunsul lui Isus a fost, „păziți-vă de orice 
fel de lăcomie” (Luca 12:13, 15). Apoi El a spus că bogățiile 
pe care le avem la Dumnezeu valorează mult mai mult decât 
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lucrurile din lume pe care noi suntem nerăbdători să le 
avem. Isus a țintit la inimă și i-a îndreptat pe oameni către 
Dumnezeu. Trebuie ca și noi să învățăm în același fel. 

Dumnezeu aduce pocăința în inimile copiilor. Iar 
când El face acest lucru, eu încerc să îmi amintesc să Îi dau 
Lui toată lauda. 

Lumea este obișnuită să le dea copiilor meritul. Ea le 
hrănește prețuirea de sine lăudându-i când fac ce trebuie. 
Acest lucru poate suna încurajator, dar a-i lăuda pe copii 
când fac ce trebuie nu este ceva foarte diferit de a-i mustra 
când greșesc. Atenția este îndreptată către purtarea lor, ig-
norând credința lor în Isus. 

Noi nu ar trebui să hrănim prețuirea de sine, ci prețu-
irea lui Hristos. Trebuie să le dăm copiilor cel mai bun fel 
de încurajare – acela care vine din a ști că Isus este în ei și de 
partea lor. Când eu văd un copil crescând spiritual, încerc să 
îmi aduc aminte să îi spun cât de mult Îl văd pe Dumnezeu 
lucrând în viața lui. Aceste mici încurajări ajută mult. 

Dacă ești lider de grup, consilier de tabără, asistent sau 
un simplu ușier – sau dacă ai orice alt rol care nu implică 
direct predarea lecțiilor din Biblie – adu-ți aminte că și tu ai 
un impact uriaș asupra copiilor. Probabil că petreci mai mult 
timp cu ei într-o manieră neoficială decât persoana care 
predă lecțiile. Folosește acel timp. Îmbogățește-l vorbind 
despre Isus. 
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DISCUȚII DESPRE VESTEA BUNĂ 

Multe programe includ discuții pe grupuri, care se do-
resc a fi separate de timpul alocat lecției. Dacă ești implicat 
în coordonarea acestor discuții, asigură-te că îi ajuți pe copii 
să vadă legătura dintre Vestea Bună și viețile lor de zi cu zi. 
Fă același lucru dacă ești părinte și îți întrebi copilul ce a 
învățat la lecția de la școala duminicală. Când eu mă strădu-
iesc să găsesc o întrebare bună pe care să o pun, de regulă 
trec prin patru categorii de bază – patru modalități în care 
Vestea Bună afectează purtarea noastră zilnică. 

Ce aduce Vestea Bună Întrebări pentru discuții 

Recunoștință Ce am învățat despre Isus care să ne 
facă mulțumitori față de El? 
Ce oportunități vei avea în această 
săptămână ca să îți arăți recunoștința? 
Cum îți poți aduce aminte de Isus în 
acele situații de Isus? 

Încredere Ce am învățat despre felul cum Dum-
nezeu le dă putere copiilor Lui, fă-
cându-i capabili să asculte de El? 
Ce ajutor de la Duhul Sfânt vom folosi 
ca să devenim slujitori mai buni ai lui 
Dumnezeu? (exemple de ajutor de la 
Duhul Sfânt sunt rugăciunea, Biblia și 
susținerea celorlalți din biserică). 

Nădejde Ce am învățat despre motivul pentru 
care a trăi cu Isus este atrăgător și me-
rită făcut? 
Ce anume simți câteodată că este mai 
bun decât Isus? Vorbește despre mo-
mentele când a-L pune pe primul loc 
pe Isus ți s-a părut că te costă prea 
mult. Cum poți crede că Isus este mai 
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Ce aduce Vestea Bună Întrebări pentru discuții 
bun în astfel de momente? 

Mângâiere Ce lucruri am învățat care te-ar putea 
face să te simți speriat că nu ești sufi-
cient de bun? Fii bucuros că ești iertat 
în Isus! 
Ce lucruri eviți să faci pentru Dumne-
zeu pentru că ai putea greși? Cum ai 
putea să îți iei curaj dacă știi că Dum-
nezeu te primește chiar și când tu gre-
șești? 

Observă că nu trebuie să te preocupi atât de mult cu 
ce să le spui copiilor să facă. Doar trebuie să faci apel din 
nou la Vestea Bună, și să o lași pe ea să împingă lucrurile 
înainte. De multe ori, cel mai bine este să îi lași pe elevi să 
îți spună ei înșiși care cred că este felul în care Dumnezeu 
trebuie să lucreze în viețile lor. 

ÎNCHINAREA POTRIVIT VEȘTII BUNE 

Multe programe includ de asemenea momente pentru 
cântare sau închinare. Cei care le coordonează au o oportu-
nitate uriașă de a crea o atmosferă propice Veștii Bune, care 
să aibă impact asupra întregului program. Închinarea adec-
vată înaintea lui Dumnezeu nu stă niciodată departe de Ves-
tea Bună. Închinarea este inspirată de Vestea Bună și Îl laudă 
pe Dumnezeu pentru Vestea Bună. 

Dacă ești lider de cântări, prin ceea ce spui și prin cân-
tările pe care le alegi, dai o învățătură anume. Reamintește-
te copiilor de Vestea Bună atunci când faci introducerile 
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cântărilor. Alege cântări care să Îl laude pe Dumnezeu, nu 
cântări care ne celebrează în principal pe noi. Nu este greșit 
să cântăm despre ce simțim noi – Psalmii surprind o gamă 
întreagă de emoții – dar închinarea biblică face legătura între 
sentimentele noastre și caracterul lui Dumnezeu și lucrarea 
Lui mântuitoare. „Cântați Domnului o cântare nouă, căci 
El a făcut minuni!” (Ps. 98:1). 

Este înfricoșător de ușor să apelăm la lucrurile care 
conduc la o închinare în care să ne simțim noi bine, dar în 
care Isus ocupă planul secundar. M-am surprins eu însumi 
făcând acest lucru. I-am condus pe copii în cântări care să-i 
facă să se simtă duși de ritmurile ei sau ca să le ardă energia. 
Se poate să-mi fi atins scopul, dar în anumite cazuri, nici eu 
și nici cântările respective n-au menționat vreun lucru des-
pre Dumnezeu. Grupurile de tineret pot ajunge foarte ușor 
să fie definite de stilul lor de muzică. Acesta devine combus-
tibilul întâlnirilor lor și îi conferă identitate acelui grup. 

Și mie îmi place muzica bună, dar elevii mei au nevoie 
ca Isus să fie identitatea lor, nu muzica. De fapt, este ca și 
cum ei ne-ar implora să le dăm Vestea Bună. 

În urmă cu câțiva ani mi s-a reamintit de acest lucru 
când am fost rugat să conduc un grup de tineret într-o în-
tâlnire de rugăciune de o oră. Rugăciunea împreună timp de 
o oră era ceva nou pentru acei tineri. Ei s-au căznit să rămână 
atenți. Așa că, după ce trecuse o jumătate de oră, am hotărât 
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instantaneu să îi provoc la o cântare: „Haideți să facem o 
pauză și să cântăm o rugăciune”. 

M-am uitat în jurul meu, dar nu exista nicio trupă de 
închinare, niciun proiector, nici măcar o chitară. Poate că 
mă luase gura pe dinainte. Dar ne aflam în clădirea unei bi-
serici și aveam cărți de imnuri. Am luat una și am găsit un 
imn deosebit pe care îl știam. Cuvintele păreau mai de modă 
veche, dar ele lăudau Persoana și lucrarea lui Isus cu profun-
zime, așa că le-am spus numărul cântării. Am distribuit căr-
țile de imnuri și am cântat toate cele cinci strofe fără acom-
paniament. 

Mie mi se părea că am cântat destul de dezacordat. Ne 
poticneam uneori și falsam. Dar după ce am încheiat, când 
ne-am plecat capetele ca să ne reluăm rugăciunile, am auzit 
o tânără șoptindu-i unei fete de lângă ea: „Ce minunat! N-
am cântat niciodată până acum din acea carte de imnuri”. 
Minunat? 

Poate că i-a plăcut noutatea. Tinerilor le place deseori 
tradiția mai mult decât stilurile noi. Dar eu cred că motivul 
principal pentru care acelei tinere i s-a părut „minunat” să 
cânte din acea carte de imnuri a fost că, prin acel gest, cap-
canele distracției pe care obișnuise să le vadă fuseseră înde-
părtate. Era doar o rugăciune îndreptată către Isus, scrisă 
frumos și cântată cu smerenie. 

Eu sunt șocat de fiecare dată când oamenii spun că 
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muzica deosebită și un lider energic, combinate cu jocuri 
distractive pentru a crea un eveniment plin de energie, îi vor 
face pe copii cu adevărat entuziasmați de Isus. Oare? Toate 
acele lucruri sunt bune, și pot înțelege că ele îi animă pe co-
pii – muzica, liderul și jocurile. Dar dacă vrem ca ei să fie 
entuziasmați de Isus, oare nu trebuie să ne asigurăm că li-L 
arătăm pe Isus? 

VESTEA BUNĂ SAU TACTICI MANIPULATOARE? 

Jocurile și alte activități distractive fac de asemenea 
parte din multe programe pentru copii, și este nevoie de 
atenție și în cazul lor. Când ne închipuim că folosim aceste 
lucruri ca să îi atragem pe copii să participe la un grup (așa 
încât să le spunem Vestea Bună după ce ei se alătură grupu-
lui), acea tactică le dă un mesaj anume. 

Nu vreau să mă înțelegi greșit: activitățile distractive 
își au locul lor în viața cu Isus. Noi suntem oameni bucuroși. 
Distracția este bună. Copiii mai mari au o nevoie specială de 
interacțiuni sociale cu alți copii și cu adulții din biserică. 
Adaugă nevoia de a-i primi pe noii veniți care încă nu sunt 
entuziasmați de Isus, și ai suficiente motive ca să extinzi lu-
crarea unei biserici dincolo de simplele lecții. Dacă conduci 
jocuri, vei avea multe ocazii neoficiale de a demonstra dra-
gostea lui Hristos și de a le vorbi copiilor despre El. Și este 
ceva deosebit! 

Cu toate acestea, eu sunt convins că este neînțelept să 
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folosim evenimentele distractive de socializare ca modalitate 
primară de a-i aduce pe copii în calea unei lucrări generale. 
Noi n-ar trebui să îi permitem distracției să devină un in-
strument prin care să îi ținem pe copii interesați, așa încât să 
îi putem hrăni ulterior cu Vestea Bună. Isus nu este ca o gar-
nitură la masă. 

Dacă nu pot să îi anim pe cei mici ca să fie atrași de 
școala duminicală fără să pretind că suntem exploratori în 
junglă sau astronauți, sau dacă am nevoie de jocuri de car-
naval ca să îi păstrez în grupul de tineri, am pierdut deja. 
Mesajul subtil transmis de aceste tactici este că jungla, stați-
ile spațiale și carnavalurile sunt mai atrăgătoare decât Isus. 
Dacă Isus este mai atrăgător, n-ar fi normal ca El să fie Cel 
pe care Îl prezentăm ca să îi atragem pe copii? 

Isus nu i-a chemat pe oameni spunându-le, „Veniți 
alături de Mine să petrecem un timp frumos” – chiar dacă a 
veni alături de El înseamnă să avem parte de cea mai bună 
viață posibilă. Nici nu le-a spus oamenilor că ar putea să se 
bucure de o camaraderie dulce – deși și în acest aspect, cei 
care vin la El ajung în compania celui mai bun Prieten. Isus 
i-a chemat pe oameni la Sine. El i-a chemat la ucenicie și la 
slujire în Împărăția Sa. El a propovăduit Vestea Bună și a 
spus: „Vino după Mine”. 

Cum ar fi dacă am fi deschiși și am spune de la bun 
început că Isus este cea mai mare desfătare pe care o avem? 
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Cum ar fi dacă, mai înainte de toate, i-am invita pe copii la 
o întâlnire cu El și cu Vestea Lui Bună – și, ca un rezultat al 
întregii bucurii și libertăți pe care Isus ni le dă, să fim și 
foarte entuziasmați? Cum ar fi dacă, în urma slujirii împre-
ună a acestui măreț Mântuitor, ajungem să clădim relații 
speciale? Diferența este subtilă, dar mesajul pe care ea îl tran-
smite schimbă tonul grupului. 

Trebuie să credem că există copii în care Duhul Sfânt 
lucrează și că, odată ce ei gustă cu adevărat din Hristos, vor 
fi animați ireversibil pentru Împărăția Lui. În loc să umblăm 
după copii care caută să petreacă un timp bun – chiar și la 
biserică – trebuie să le oferim viața după care însetează și pe 
care lumea nu le-o poate da. 

STRUGURII NE DAU O NOUĂ LECȚIE 

Să ne întoarcem la struguri. Trecuseră mai mulți ani 
de când rezolvasem problema „dolarilor biblici”. În timp, 
întregul program de școală duminicală a hotărât să dea acele 
bancnote doar ca daruri, nu ca răsplăți. Ca să diminuăm 
atracția către lăcomie, am hotărât și să organizăm târgul o 
singură dată pe an, în perioada de Crăciun. Acest lucru ne-
a ușurat și efortul de a-i încuraja pe copii să cumpere daruri 
pentru alții, în loc să strângă pentru ei înșiși. 

Eu încă le mai vorbesc despre struguri. Fac din aceasta 
o lecție specială în fiecare an, în săptămâna de dinaintea târ-
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gului. Vreau să mă asigur că acei copii înțeleg că noi nu câș-
tigăm aprobarea lui Dumnezeu făcând lucruri religioase. 
Problema este rezolvată, nu-i așa? 

Greșit. După toate îndemnurile și explicațiile mele, 
anul trecut, când am organizat târgul, pe când copiii se pre-
găteau să le dau bancnotele, i-am auzit vorbind între ei des-
pre ce își plănuiseră să își cumpere. Se lăudau exagerat. Nu 
se puteau lăuda cu cât de mult trebuiau să cheltuie, pentru 
că toți aveau aceeași sumă, ci vorbeau despre generozitatea 
lor și o comparau cu a altora. 

„Eu îmi voi cheltui toate bancnotele pe cadouri pen-
tru familia mea”. 

„Tu îți cumperi bomboane pentru tine? Știi, este mai 
bine să iei cadouri pentru alții. Asta fac eu”. 

O fetiță timidă n-a participat la discuție, ci mă tot îm-
pingea mai departe de ei. S-a uitat la mine zâmbind și mi-a 
șoptit: „Și eu vreau să îmi cheltui toți banii pe cadouri pen-
tru alții”. Am crezut-o. Ea avea cu adevărat o inimă gene-
roasă, și probabil că ar fi cumpărat daruri chiar dacă nu ar fi 
existat presiunea din partea celorlalți copii. În fapt, eram cât 
pe ce să îi spun acelei fetițe cât de bună era și ce mândru 
eram de ea – când cineva mi-a spus că asta căuta ea: aproba-
rea din partea mea. Toată acea discuție lăudăroasă o făcuse 
să își dorească și ea să capete ceva credit. Am privit-o în ochi 
și i-am spus în șoaptă: „Știi că eu sper să nu fii egoistă la târg. 
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Dar nu vreau să te simți mândră chiar dacă vei cumpăra doar 
cadouri pentru alții. Poți să îți cheltui bancnotele cum do-
rești. Mie nu îmi va plăcea de tine mai mult sau mai puțin, 
în funcție de cum le vei cheltui, și nici lui Dumnezeu”. 

Imediat ce am spus aceste lucruri m-am întrebat în 
sinea mea dacă nu cumva mersesem prea departe. Se poate 
să fi sunat în mintea ei ca și cum purtarea generoasă nu con-
tează. Dar uitându-mă înapoi, îmi dau seama că era exact 
ceea ce acea situație îmi cerea să spun. Trebuia să fiu atât de 
radical în legătură cu harul lui Dumnezeu. 

Am chemat tot grupul la mine. „Vă aduceți aminte 
cum am ajuns să primim toți același număr de bancnote?”, 
i-am întrebat eu. „Da, este pentru că noi nu câștigăm puncte 
înaintea lui Dumnezeu pentru cât de bine învățăm în clasă”. 
Toți au dat aprobator din cap. „Ei bine, nu câștigăm puncte 
înaintea Lui nici fiind darnici. Așa că trebuie să fim atenți să 
nu ne mândrim că noi dăm daruri. Dumnezeu vă primește 
și vă tratează ca pe copiii Lui pentru că Isus este bun, nu 
pentru că sunteți suficient de buni ca să câștigați asta. Nu 
trebuie să dovediți înaintea Lui cât de generoși sunteți, și 
nici înaintea vreunuia dintre noi”. 

Apoi, în aceeași sală de clasă în care confruntasem lă-
comia cu câțiva ani înainte, ne-am rugat împreună cerând 
putere împotriva mândriei auto-neprihănite. Am mărturisit 
că acel târg a scos la iveală păcatul nostru. I-am cerut lui 
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Dumnezeu să ne ajute să facem cumpărăturile fără să fim 
egoiști și fără să o facem de ochii altora. Ne-am rugat ca ni-
meni să nu se simtă vinovat dacă va cheltui bancnotele pen-
tru sine, și ne-am rugat ca nimeni să nu se simtă mai bun 
decât alții pentru că avea să cumpere cadouri. Ne-am rugat 
cerând ca încrederea noastră să fie pusă în Isus, indiferent ce 
și cum aveam să cumpărăm. 

Vezi tu, Vestea Bună nu se învechește niciodată. Ea 
are întotdeauna ceva nou să ne învețe. Ea continuă să ne 
schimbe, sondând tot mai adânc în suflet și scoțând din ră-
dăcină păcatele noastre. 

Apoi am mers și am făcut cumpărături, și a fost o zi 
minunată. 

ÎNTREBĂRI PE CARE LE-AI PUTEA PUNE 

Oare răsplățile pentru purtarea spirituală sunt întot-
deauna un lucru rău? Oare astfel de răsplăți nu îi învață pe 
copii că noi considerăm că lucrurile spirituale sunt importante? 

Acest fel de a gândi are o logică în el. Și este un motiv 
pentru care răsplătirile pot să fie bune uneori, dacă sunt fă-
cute cu atenție. Crearea unui mediu propice pentru Vestea 
Bună înseamnă să îți cunoști elevii și să știi felul în care ei au 
tendința de a-L ocoli pe Isus, ca și că există lucruri diferite 
care funcționează în cazul anumitor grupuri de copii, nu și 
în cazul altora. Cu toate acestea, în general, eu nu recomand 
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răsplățile. A-i învăța pe copii că lucrurile spirituale sunt im-
portante ar putea să stimuleze în ei un comportament reli-
gios, dar eu am o țintă mai înaltă. Eu vreau să îi învăț Vestea 
Bună, care ne spune că (1) cele mai bune răsplăți nu sunt de 
ordin material, ci spiritual, și că (2) acestea nu sunt câștigate 
sau meritate niciodată prin purtarea noastră religioasă. 

Un test pe care îl poți face în cazul oricărei tactici din 
lucrarea pentru copii este să te întrebi ce ai crede dacă lucrările 
cu adulții ar folosi aceleași tactici. Cum ar fi dacă adulții ar 
primi premii pentru participarea perfectă la întâlnirile biseri-
cii, pentru memorarea versetelor din Biblie sau pentru că au 
adus un vizitator la adunare? Cel mai probabil că ai obiecta. 
N-ai zice doar că este ceva copilăros, ci ai spune că Dumnezeu 
nu lucrează în felul acesta. Ar trebui să facem aceste lucruri 
din dragoste pentru El, nu ca să căpătăm premii. 

Ai menționat că îți mărturisești păcatele înaintea elevilor 
tăi. Ești sigur că așa ceva este ceva înțelept? 

Trebuie ca mărturisirea să fie adecvată. Există două 
lucruri la care să fii atent: (1) Detaliile anumitor păcate nu 
sunt potrivite să fie destăinuite decât câtorva persoane de în-
credere, și multe păcate nu este bine să fie spuse copiilor, 
nici corect să fie spuse într-o relație învățător-elev. (2) Fii 
atent să nu devii absorbit de eu. Nu ar trebui să ne focalizăm 
pe noi înșine. Ar trebui să privim cu încredere către Isus. 

Dacă te păzești de aceste capcane, mărturisirea onestă 
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transmite Vestea Bună cu putere. Ea spune că avem liberta-
tea să ne recunoaștem deschis păcatul, fără frică, pentru că 
nădejdea noastră este în Isus, nu în performanțele noastre 
sau în felul cum arătăm. Și ea mai spune că suntem dornici 
să abandonăm acel păcat și să ne pocăim, cu deschidere și 
îndrăzneală – totul datorită lui Isus. 

ARATĂ-LE IMEDIAT PE ISUS 

În acest capitol există ceva pentru noi toți – ceva ce 
poate fi pus chiar acum la lucru. Alege ceva ce se aplică ro-
lului tău și mergi înainte. 

Pentru slujitorii din sala de clasă: Fă-ți o listă personală 
cu cele patru caracteristici ale unui mediu propice Veștii 
Bune, așa cum au fost enumerate aproape de începutul aces-
tui capitol. Ar trebui să arate cam așa: 

Conștientizarea păcatului 

o Am recunoscut lupta noastră cu păcatul (inclu-
siv lupta mea). 

o Am zidit încrederea copiilor în Hristos, nu în ei 
înșiși. 

Conștientizarea harului 

o Am celebrat libertatea pe care ne-o dă Dumne-
zeu și am fost model de libertate sănătoasă. 

o I-am dat credit lui Dumnezeu (nu copiilor) pen-
tru creșterea spirituală pe care am observat-o în 
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viețile lor. 

Focalizarea pe inimă 

o Am tratat atitudinile inimii, fără să forțez com-
portamentul exterior. 

o I-am îndemnat deopotrivă pe cei ce încalcă și pe 
cei ce respectă regulile să aibă încredere în Isus, 
nu în purtarea lor. 

Desfătarea în Isus 

o N-am tratat niciun lucru ca și cum ar fi mai 
atrăgător decât Isus. 

o Am prețuit legătura cu Isus prin rugăciune, în-
chinare și Biblie. 

După fiecare lecție, parcurge această listă și dă-ți o 
notă. Fă din ea parte din rutina ta de după lecție, așa încât 
să observi constant care este mediul pe care îl creezi și ca să 
îl îmbunătățești, făcându-l propice Veștii Bune. 

Pentru părinți: Folosește lista anterioară în viața voas-
tră de familie. Analizeaz-o seara și gândește-te cât de bine te-
ai descurcat cu copiii tăi în decursul acelei zile. Trebuie să 
adaug aici că acei părinți care stau acasă crescându-și copiii 
pe tot parcursul zilei au o sarcină spirituală dificilă. Ar fi ușor 
să te uiți la lista ta din fiecare zi și să te simți descurajat sau 
condamnat de eșecul de a trăi la înălțimea cerințelor ei, așa 
că, atunci când o parcurgi, îndreaptă-te și către Dumnezeu. 
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Mulțumește-I că El – nu tu – este factorul determinant în 
zidirea credinței în copiii tăi, și că El te iubește și te folosește 
în ciuda eșecurilor tale repetate. Cere-I să te ajute pe tine și să 
îi ajute pe copiii tăi să vă găsiți încântarea tot mai mult în Isus. 

Pentru oricine: Testează tonul timpului petrecut ală-
turi de copii punându-le ocazional următoarea întrebare: 
„Ce credeți voi că doresc eu cel mai mult pentru voi?” Răs-
punsurile lor ar putea să te dezamăgească. Oricât de greu în-
cerci să subliniezi Vestea Bună, copiii ar putea totuși să 
spună că ei cred că scopul tău principal este să îi faci să se 
poarte mai frumos, să cunoască Biblia mai bine sau să se 
simtă bine – ca și multe alte răspunsuri neașteptate. Acest 
lucru te va face să știi ce trebuie să schimbi. Copiii vor reține 
doar o mică parte din ceea ce le vei spune, așa că la ce vei 
rămâne? În general, la ceea ce te entuziasmează și pe tine. 
Așa că dă-I lui Isus primul loc. 

Pentru liderii de grupuri de discuții: Scrie întrebările 
pentru discuții din acest capitol, care se potrivesc celor patru 
lucruri pe care Vestea Bună ni le dă - recunoștința, încrede-
rea, nădejdea și mângâierea. Majoritatea lecțiilor se potrivesc 
într-una dintre aceste teme. Dacă vei lua cu tine acele între-
bări când vei conduce discuțiile, în general vei vedea că o să 
ai cel puțin o întrebare gata pregătită care să ducă discuția 
către Vestea Bună. 

Pentru liderii de cântare: Analizează cântările pe care 
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le conduci cel mai des. Care dintre ele spun cu adevărat Ves-
tea Bună? Poate fi util să îți faci o copie a cuvintelor acestora 
și să le parcurgi, încercuind cele mai bune expresii ale Evan-
gheliei. Acest lucru te va ajuta să îți amintești acele versuri, 
așa încât să le prezinți copiilor acele adevăruri data viitoare 
când vei conduce acele cântări. Dacă găsești anumite cântări 
care nu Îl celebrează pe Dumnezeu sau Vestea Bună, gân-
dește-te să le înlocuiești cu unele care fac așa ceva. 

Pentru liderii de închinare: Dacă timpul de închinare 
pe care îl conduci este cunoscut pentru că are un anumit stil, 
schimbă-l data viitoare când îl conduci. Dacă este încărcat 
de tehnologie, las-o deoparte. Dacă pune accent pe multă 
mișcare, cere-le tuturor să stea liniștiți. Nu este nevoie ca 
aceasta să fie o schimbare permanentă, dar întreruperea unor 
astfel de rutine trimite mesajul că bucuria noastră vine de la 
Acela căruia ne închinăm, nu din felul cum ne închinăm. În 
fapt, spune-le copiilor că acesta este motivul pentru care ai 
schimbat lucrurile. 

Pentru ușieri, asistenți și mentori: Data viitoare când te 
pregătești să ajuți la un eveniment de lucrare, gândește-te la 
un copil și decide-te mai dinainte să îl/o încurajezi prin câ-
teva cuvinte despre Isus sau Vestea Bună. Fă acest lucru în 
mod repetat, alegând de fiecare dată un alt copil. Vei ajunge 
în curând să fii un încurajator deosebit al copiilor. 

Pentru părinți: Poți și tu să încurajezi. De fiecare dată 
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când îți duci copiii la o întâlnire, spune-le ceva despre Isus 
sau roagă-te împreună cu ei pentru timpul pe care urmează 
să îl petreacă la clasă. Chiar și o rugăciune scurtă, de o sin-
gură frază, este bună, ca și o încurajare, acestea trimițând un 
mesaj puternic. Ai putea, de altfel, să ai și tu la îndemână 
întrebările de discuție din acest capitol. Ele sunt subiecte 
foarte bune de discuție pe drumul înapoi către casă, când îi 
vei întreba pe copiii tăi ce au învățat la lecția respectivă. 
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9 
RĂZBOIUL CU PĂCATUL                       

ȘI CÂNTECELE RELE 
Cum să ducem Vestea Bună                              

în toate aspectele vieții 
 

Untdelemnul bucuriei este turnat mai ales într-o inimă 
zdrobită. - Thomas Watson1 

 

Tot roiam în jurul computerului, verificând noutățile 
de la prieteni, când am observat o linie îngroșată, indicând 
un mesaj personal. Un mesaj pentru mine? Am vrut să văd 
cine mi-l trimisese. Era un adolescent pe care îl cunoșteam, 
pe nume Alex. 

Eram bucuros să primesc vești de la el. Trecuseră câ-
țiva ani de când Alex fusese în clasa mea, și era un elev bun. 
Îi plăcea Vestea Bună și era unul dintre acei copii care obiș-
nuiau să vorbească cu mine. La biserică obișnuiam să schim-
băm vorbe când și când. 

 
1 Thomas Watson, The Doctrine of Repentance (Edinburgh: Banner of Truth, 
2009), p. 102. Traducerea în limba română este disponibilă gratuit, în format 
electronic, la Editura MAGNA GRATIA, sub titlul Pocăința. 
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El părea să se simtă confortabil în prezența mea, așa 
că am încercat să fiu încurajator. Dacă a fost odată elevul 
meu, așa va rămâne pentru totdeauna, nu-i așa? 

Din rațiuni care țin de intimitate, nu voi reproduce 
aici exact ceea ce mi-a scris el, dar mesajul lui suna cam așa: 

Bună ziua, d-le. Klumpenhower, 

Ce părere aveți despre petrecerile cu melodii rele? Seara 
trecută m-am distrat ascultând acele melodii, dar acum 
mă văd ca un păcătos. Nimeni de la petrecere nu a băut, 
dar unii dintre prietenii mei cântau și dansau pe melodii 
care vorbeau despre sex și droguri, și am făcut și eu asta, 
distrându-mă. Acum mă simt vinovat pentru ce am fă-
cut. Am păcătuit împotriva lui Dumnezeu, sau sunt prea 
aspru cu mine însumi? 

Alex a continuat vorbind despre o anume melodie pop 
pe care dansase, spunându-mi din nou ce tare se distrase și 
cât de păcătos s-a simțit după aceea. Nu știam acea melodie, 
dar am căutat să văd ce versuri avea. Și, într-adevăr, nu erau 
deloc în regulă. 

Ce ar fi trebuit să îi spun? 

LUCRAREA RELAȚIONALĂ...                                   
ȘI MAI MULT DE ATÂT 

Înainte de a discuta despre ce i-am răspuns lui Alex, 
dă-mi voie să spun că niciunul dintre noi nu este un învăță-
tor pentru o singură oră pe săptămână sau doar în timpul 



CAPITOLUL 9  289 

devoțiunilor de familie. Acelea pot fi momente planificate, 
dar noi predăm tot timpul. 

Tot ceea ce noi facem și orice interacțiune pe care o 
avem cu copiii îi învață ceva. 

Părinții știu acest lucru mai bine ca oricine. Învățătura 
noastră prinde viață atunci când trăim alături de copiii noștri 
și aplicăm noi înșine ceea ce am învățat. Iată de ce petrecerea 
timpului alături de copiii noștri este un lucru la fel de im-
portant ca învățătura pe care le-o dăm din Biblie. 

Lucrătorii din biserici, cluburi creștine, tabere și alte 
organizații creștine pot să petreacă la rândul lor multe mo-
mente alături de copii și de familiile acestora. Multe biserici 
se referă la acestea prin expresia „lucrare relațională”. Această 
expresie îmi place, numai că știm că Isus a folosit o termi-
nologie și mai categorică. 

Una dintre ultimele și cele mai vitale învățături pe care 
Isus le-a dat ucenicilor Lui a fost aceasta: „Vă dau o poruncă 
nouă: Să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu, așa să vă 
iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că 
sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru al-
ții” (Ioan 13:34-35). Isus Își cheamă copiii să trăiască o viață 
împreună pe baza dragostei. Prietenia și ospitalitatea pe care 
noi le asociem lucrării relaționale sunt doar minimul. Dacă 
Isus ne-a dat viața cu El, trebuie să fim părtași altora cu vie-
țile noastre. 
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O comunitate creștină este o mulțime de oameni care 
n-ar veni unii lângă alții, dar care, totuși, formează o părtășie 
profundă în Hristos. Ei își împart între ei mese, case și avu-
ții. Ei își mărturisesc unii altora păcatele și poverile. În multe 
biserici, acest lucru nu se petrece ușor, pentru că oamenii 
trăiesc izolați unii de alții. De aceea, de multe ori, modalita-
tea de a-i conecta ține de folosirea lucrării de tineret și copii. 
Ca urmare, învățătorii lor au o poziție unică prin care pot să 
îi primească pe oameni în părtășia bisericii. Biserica ta are 
nevoie să faci așa ceva. 

În plus, aceasta îți oferă o ușă deschisă ca să influențezi 
viața unui copil. Eu sunt timid de fel, așa că îmi este greu să 
fac asta. Dar, cu ajutorul soției mele, am făcut lucruri pre-
cum să invităm familii la noi acasă și să construim relații au-
tentice și de durată. Copiii din acele familii tind să fie printre 
cei care țin legătura cu noi. Un rezultat este că ajung să îi 
ajut pe acei copii în credința și pocăința lor și în afara cadru-
lui sălii de clasă, acolo unde ei aplică în practică lecțiile pe 
care eu le-am predat în clasă. 

Alex era unul dintre acești copii. Părinții lui mă cu-
noșteau și m-au încurajat să mă implic în viața lui. Și se pare 
că el a avut suficientă încredere în mine ca să îmi scrie despre 
păcatul lui. 

CINE ESTE VRĂJMAȘUL DE AICI? 

Erau lucruri pe care trebuia să fiu atent să nu i le spun 
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lui Alex. În primul rând, nu era de niciun folos să îi spun că 
îi era permis să ignore situația. Aceea ar fi atitudinea greșită a 
unui ucenic al lui Isus. Nici nu puteam pur și simplu să îi 
spun la ce păcat să renunțe. Reformarea morală nu este totuna 
cu creșterea spirituală creștină. Alex voia un verdict legat de 
purtarea corectă sau greșită, dar răspunsul meu trebuia să 
meargă mai adânc decât să-i dea un răspuns mură-n-gură. 

În al doilea rând, orice idee că el ar fi fost prea aspru cu 
sine și că nu trebuia să rezolve problema acelui păcat era o 
manieră greșită de a gândi. Da, un copil ca Alex, care încearcă 
să trăiască la înălțimea standardelor lui Dumnezeu, poate pă-
rea că se află la kilometri înaintea celor cărora nu le pasă de 
păcatele lor. Dar a performa pentru Dumnezeu și a-L ignora 
pe Dumnezeu sunt amândouă căi prin care Isus este ocolit. 
Aș fi putut să îi spun lui Alex, „Păi, dacă îți dorești să proce-
dezi mai bine ca să te placă Dumnezeu, totul este în regulă”. 
Dar eu nu puteam să îl laud pentru că se purta mai bine decât 
majoritatea copiilor. Desigur, unii copii participă la petreceri 
mult mai stricate decât cea la care a luat el parte. Dar Alex 
probabil că păcătuise, cel puțin întrucâtva. Chiar dacă nu era 
ceva foarte grav prin comparație cu alte păcate – și nu exista 
nicio garanție că era – nu avea niciun motiv să stea nepăsător. 
Era un lucru bun că era neliniștit în conștiința lui, și trebuia 
să îl îndemn să ia aminte la glasul ei. 

Adu-ți aminte că Vestea Bună include și transformarea 
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noastră. Noi ne alăturăm luptei Duhului Sfânt împotriva pă-
catului din viețile noastre – și luptăm din greu! Da, creștinii 
au pace cu Dumnezeu, dar asta înseamnă că suntem și în răz-
boi cu păcatul. Bătălia noastră cu păcatul este denumită po-
căință, și ea făcând parte din harul lui Dumnezeu. Credin-
cioșii încă mai păcătuiesc, uneori grav, dar ce binecuvântare 
este să purtăm Numele lui Isus și să avem o nouă direcție în 
viață, alegând tot mai mult să acționăm ca El! 

Alex nu era prea strict cu sine. Lupta cu păcatul era 
ceva corect. Problema lui era că lupta lui cu păcatul i se părea 
ca și cum se lupta cu Dumnezeu. El știa că ar fi trebuit să fie 
mai atent la petreceri, dar, în loc să simtă remușcarea, se sim-
țea condamnat de Dumnezeu. El își dorea să se descurce mai 
bine și să se dovedească vrednic de Dumnezeu, dar păcatul 
lui îi aducea multă distracție. El era frustrat, încercând să Îl 
impresioneze pe Dumnezeu, în timp ce, în secret, spera să 
primească un fel de permis de liberă trecere - dar simțind și 
că nesiguranța lui era întrucâtva greșită. 

Alex trebuia să lupte cu păcatul, dar să facă acest lucru 
împreună cu Dumnezeu, nu pentru Dumnezeu. El trebuia 
să urască păcatul, dar nu ca să își strângă merite. El avea ne-
voie de Vestea Bună. 

CE I-AM SPUS LUI ALEX 

Biblia folosește multe mijloace pentru stârnirea noas-
tră la purtare evlavioasă. Ea conține mângâieri și promisiuni, 
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avertismente, porunci și exemple. Un învățător înțelept își 
cunoaște elevii și știe pe care dintre acestea trebuie să le men-
ționeze. El știe și când copiii au nevoie să își asume conse-
cințele dificile ale păcatelor lor. 

Nu îți voi oferi un ghid complet pentru consilierea 
copiilor în multele lupte dificile cu care ei se confruntă; nu 
mă calific să fac asta. Eu doar îți aduc aminte că, orice le-ai 
spune copiilor despre păcatele lor, nu trebuie să omiți Vestea 
Bună. Nu presupune niciodată că un copil este deja înrădă-
cinat în ea. Pune-o acolo! 

Războiul cu păcatul nu poate fi dus prin noi înșine. 
Copiii se înrolează în bătălie alături de Căpetenia lor. Asta 
le cere să știe și să aibă încredere că El este de partea lor, nu 
împotriva lor. Pavel și-a rezumat mesajul ca fiind unul al 
„pocăinței față de Dumnezeu și credinței în Domnul nostru 
Isus Hristos” (F.A. 20:21). Trăirea pentru Dumnezeu în-
seamnă că pocăința este țesută alături de credință. 

Având toate aceste lucruri în minte, oare ce i-am spus 
lui Alex? Iată cam ce i-am spus: 

Alex, 

Bună, mă bucur foarte mult că mi-ai scris. Am fost în-
cântat să primesc un mesaj de la tine. 

Sunt foarte bucuros că vrei să Îl onorezi pe Dumnezeu 
în felul în care trăiești, inclusiv în ce privește muzica pe 
care o asculți și felul cum te porți când ești cu prietenii 
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tăi. Trebuie să ne cercetăm fiecare parte din viețile noas-
tre și să acționăm mereu conform credinței noastre în 
Isus. Mă bucur că m-ai întrebat de acest lucru, și sper că 
vorbești despre el și cu mama și tatăl tău. Ei te pot ajuta 
să știi ce anume Îl onorează pe Dumnezeu. 

Probabil că a existat ceva păcat în felul în care ai acțio-
nat. De fiecare dată când mirosim păcatul, de regulă el 
există. Așadar, se poate să fie nevoie să te gândești la mo-
tivul pentru care te-ai simțit atât de distrat în purtarea 
ta. Ce fel de egoism stă la temelia lui? Ce împlinire a 
părut că ți-ar fi putut da, pe care ar trebui să o primești 
de la Isus? Găsește acele lucruri și pocăiește-te de ele. 
Dumnezeu îți dă puterea de care ai nevoie ca să te poți 
împotrivi acelui păcat. 

Dar, făcând acest lucru, adu-ți aminte că nu-L poți face 
pe Dumnezeu să te placă mai mult dacă data viitoare te 
vei purta mai bine. Și nu-L poți face să fie mai deranjat 
de tine dacă ai păcătui mai rău. Trebuie să renunți la 
orice nădejde că eforturile tale te-ar putea face să perfor-
mezi la înălțimea standardelor lui Dumnezeu. Nu, ci în-
crede-te în Isus! 

Să nu-ți imaginezi niciodată că felul în care Dumnezeu Se 
simte față de tine depinde de cât ai dansat la o petrecere 
și de ce melodii ai ascultat acolo – sau orice altă purtare. 
Felul în care Dumnezeu te vede depinde de Isus. Odată 
unit cu Isus, tu ești copilul drag și iubit de Dumnezeu. 
Asta înseamnă că tu și Dumnezeu sunteți întotdeauna de 
aceeași parte a baricadei. Chiar și atunci când păcătuiești, 
El nu Se va întoarce împotriva ta. Așadar, dacă păcatul 
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tău a rănit relația ta cu Tatăl tău ceresc, mergi înapoi la 
El. Spune-I că îți pare rău. Fii bucuros că El te iartă! 
Roagă-te și închină-te Lui, simțind mângâierea Sa. 

Când stai aproape de Tatăl tău ceresc, acest lucru pro-
duce întristarea adevărată pentru păcat și te ajută să lupți 
mai bine cu păcatul în circumstanțele viitoare. Dar chiar 
dacă nu te vei descurca mai bine data viitoare (iar a de-
veni mai sfânt nu pare niciodată că se petrece suficient 
de rapid), tu continuă să te întorci la El. Continuă să îți 
pui încrederea în Isus. Acesta este principalul lucru pe 
care copiii lui Dumnezeu îl fac totdeauna – și cel mai 
bun lucru pe care noi îl facem. 

Dumnezeu are puterea și determinarea să îți ucidă păcatul. 
Iar El te iubește în ciuda păcatului tău. Așa că să nu te gân-
dești că mai întâi trebuie să te lupți cu păcatul și abia după 
aceea să mergi la Dumnezeu. Nu, ci mergi mai întâi la 
Dumnezeu pentru ca apoi să te poți lupta cu păcatul. 

Mă rog pentru tine. Te poți ruga și tu pentru mine, pen-
tru că, la fel ca tine, și eu păcătuiesc câteodată făcând 
lucruri pe care nu ar trebui să le fac, doar pentru că par 
distractive. Sunt convins că putem învăța împreună să 
ne bazăm tot mai mult pe Isus și să Îl iubim mai mult. 

Acest lucru ne face mai ușor să urâm păcatul. Dumnezeu 
va lucra aceasta în noi. 

Te invit să găsim un timp când să ne întâlnim, să vorbim 
și să ne rugăm. Mi-ar plăcea asta. 

Cum crezi că m-am descurcat? 
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Înainte de a te decide, trebuie să știi că ridicasem min-
gea la fileu în cazul lui Alex. Observația mea de final sugera să 
ne întâlnim ca să vorbim și să ne rugăm, dar am ratat să ur-
măresc acest lucru. Apoi l-am văzut la biserică și am discutat 
politicos, dar am devenit agitat și nu i-am mai propus nimic. 
Îi scrisesem un răspuns atent incluzând lucruri bune în el, dar 
am cedat în fața timidității și a fricii mele. Mi-am imaginat că 
o discuție adevărată și o rugăciune serioasă ar fi părut ciudate, 
așa că eram prea speriat să mai aduc în discuție acea propu-
nere. Prin urmare, am ratat acea oportunitate bună. Ar trebui 
să înveți din exemplul meu (rău). Fii curajos și ai încredere în 
Dumnezeu. Dacă ești părinte, apropie-te de copiii tăi. Dacă 
ești învățător, apropie-te de copii și de familiile lor când ai 
oportunități bune. Nu fi un timid ca mine. Totuși, ceva bun 
a rezultat din răspunsul pe care i l-am trimis lui Alex. El mi-
a mulțumit și a părut că a apreciat ce i-am scris. În anii care 
au trecut de atunci, acea situație mi-a reamintit ce să le spun 
altor copii care se luptau cu păcatul. Eu încerc să păstrez în 
mine patru principii ale luptei cu păcatul, principii înrădă-
cinate în Vestea Bună. Hai să le analizăm în cele ce urmează. 

PATRU PRINCIPII PENTRU LUPTA CU PĂCATUL 

Principiul 1: Focalizează-te pe cine ești în Isus 

Când majoritatea oamenilor se gândesc să își schimbe 
comportamentul, ei încep cu ceea ce fac deja, și abia după 
aceea iau în considerare ce trebuie îmbunătățit. Creștinii ar 



CAPITOLUL 9  297 

trebui să gândească diferit. Isus este punctul nostru de înce-
put. Noi zidim pe El, nu pe începutul purtării noastre. 

Dacă vrem să avem copii credincioși care își schimbă 
trăirea, trebuie să îi învățăm – probabil contrar așteptărilor – 
să se focalizeze mai puțin pe felul în care acționează. Trebuie 
să le amintim mai întâi cine sunt ei. Ei sunt uniți cu Isus. 

Eu testez câteodată un copil spunându-i: „Imagi-
nează-ți ce crede Dumnezeu despre tine astăzi. Ce privire are 
pe față?”2 

Aproape în toate cazurile, copiii tratează aceasta ca pe 
o întrebare referitoare la cât de bine s-au ridicat ei în acel 
moment la înălțimea standardelor lui Dumnezeu. Majorita-
tea n-ar îndrăzni să pretindă că ar fi mai mult decât „binișor” 
în ochii lui Dumnezeu. Mulți îmi spun că El este dezamăgit 
de ei. Asta arată că ei se raportează la Dumnezeu printr-o 
gândire legată de performanțele lor. Ei speră că pot fi sufici-
ent de buni și că sfințenia lui Dumnezeu ar trebui să fie su-
ficient de relaxată ca să se poată ridica oarecum la înălțimea 
ei. Aceasta este nebunie curată. 

Eu le spun că ei nu au nicio nădejde să se facă pe ei 
înșiși să fie suficient de buni, dar dacă sunt ai lui Isus, Dum-
nezeu are întotdeauna un zâmbet larg când se gândește la ei. 

 
2 Această întrebare este adaptată din alte materiale publicate de Serge: v. Sonship, 
3rd ed. (Greensboro, NC: New Growth, 2013), p. 46; și The Gospel-Centered 
Life, Leader's Guide (Greensboro, NC: New Growth, 2011), p. 26. 
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Ei sunt socotiți neprihăniți, iertați complet. Ei sunt copiii 
lui Dumnezeu – căci El îi îngrijește, îi hrănește și a murit 
pentru ei. 

Eu insist mult pe apropierea lor de Isus. Dacă El ar fi 
stat la depărtare de ei, nu ar fi fost binecuvântați. Nu, ci ei 
sunt logodiți cu El ca o mireasă cu mirele ei. Acolo unde El 
are drepturi, privilegii și acces, acolo le au și ei. Ei sunt „îm-
preună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu” 
(Efes. 2:19). 

Diavolului îi place să atace astfel de afirmații. El îi va 
îndrepta pe copii către păcat și va încerca să le spună că fă-
găduința lui Dumnezeu nu poate fi valabilă în cazul lor. Dar 
diavolul este un mincinos. 

Conștiința unui copil i-ar putea spune că a încălcat 
fiecare poruncă. Inima lui poate simți o atracție constantă 
către rău. Dar Cuvântul lui Dumnezeu spune că alipirea de 
Isus prin credință nu este niciodată nepotrivită și că ea func-
ționează întotdeauna. Credința în Isus calcă în picioare chiar 
și relele făcute repetat. 

Este greu de crezut că Dumnezeu ar da o astfel de ier-
tare repetată sau să rămână de partea noastră atunci când noi 
trebuie să ne pocăim din nou și din nou de același lucru. 
Nici nu îi place vreunuia dintre noi să recunoască faptul că 
noi tot continuăm să greșim. De aceea, copiii au tendința de 
a renunța la luptă. 
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Ei se opresc din mărturisirea anumitor păcate și din 
lupta cu ele. Dar departe de a fi ceva rușinos, pocăința repe-
tată este un act sfânt care Îl onorează pe Isus și Crucea. Sân-
gele Lui este suficient de puternic ca să acopere păcate repe-
tate.3 „Acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară erați depăr-
tați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos” (Efes. 2:13). 

Alex avea nevoie să învețe încrederea în sângele lui 
Hristos. Viața lui creștină părea ca o luptă constantă cu sco-
pul de a-L împiedica pe Dumnezeu să nu devină mânios. El 
se vedea ca un păcătos care încerca să fie mai sfânt. Identita-
tea lui era cea de „păcătos”; „sfânt” era ceva ce doar spera să 
ajungă cândva. 

Dar Biblia spune că noi suntem „frați sfinți, care avem 
parte de chemarea cerească” (Evrei 3:1). „Sfinți” suntem toți 
cei ce azi suntem în Isus; „păcătos” este o parte din noi care 
constituie o abatere de la adevărata noastră identitate. Păca-
tul este ceva de care să ne pocăim, nu ceea ce ne definește. 
Pavel ne spune să ne „socotim morți față de păcat și vii pen-
tru Dumnezeu, în Isus Hristos” (Rom. 6:11). Deoarece pă-
catul nu este perceput întotdeauna ca fiind mort, eu le spun 
copiilor să continue să se uite la ceea ce este adevărat. „Voi 
sunteți sfinți. Acționați ca atare. Lăudați-L pe Dumnezeu că 
El v-a dat deja viața ca să ascultați de El în multe feluri. Aveți 

 
3 Valoarea pocăinței repetate este descrisă bine de Serge în cartea Gospel Identity: 
Discovering Who You Really Are (Greensboro, NC: New Growth, 2012), p. 114. 
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încredere că El vă va face să creșteți mai mult”. Aici intră în 
joc din nou cele patru categorii de modalități în care Vestea 
Bună afectează purtarea zilnică (cele identificate în capitolul 
anterior): 

• Recunoștința: Este inima copilului rece față de 
Dumnezeu? Învață-L cum Tatăl lui ceresc îl iu-
bește în Isus. Ajută-l să fie dornic să asculte. 

• Încrederea: Este copilul frustrat de progresul spi-
ritual personal? Spune-i că Duhul îi dă putere. 
Ajută-l să fie curajos în atacarea chiar și a celui 
mai strașnic păcat. 

• Nădejdea: Are copilul îndoieli că merită să re-
nunțe la păcat? Îndeamnă-l să creadă făgăduin-
țele lui Dumnezeu în Hristos. Ajută-l să fie en-
tuziast de slujirea lui Dumnezeu. 

• Mângâierea: Este copilul îngrijorat că Dumne-
zeu ar fi mânios pe el? Asigură-l că neprihănirea 
lui vine de la Isus. Ajută-l să nu se teamă de po-
runcile lui Dumnezeu. 

Principiul 2: Treci dincolo de suprafață 

Odată ce copiii au încredere că Dumnezeu nu le vâ-
nează greșelile, ei pot îndrăzni să fie radical de onești cu pă-
catul lor. Copiii nesiguri nu sunt gata să facă asta. Ei devin 
defensivi când vei încerca să tratezi păcatele mai adânci. Ei 
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vor insista să rămâi la cele de la suprafață, unde este confor-
tabil și ușor să își găsească scuze. Doar un copil convins că 
este sigur în Isus îți va permite să vorbești despre acea parte 
din el care iubește păcatul, acea urâțenie interioară. 

La Serge, noi spunem adesea că păcatul este ca un re-
chin.4 Când un rechin înoată, singura parte pe care o vezi este 
înotătoarea de deasupra apei. Dar dacă vânezi acel rechin și 
vrei să îl ucizi, nu îi vei provoca răni mari dacă țintești acea 
înotătoare. Trebuie să țintești mai jos de ea, unde este trupul 
rechinului – mai jos de partea de la suprafață. 

Același lucru este valabil în cazul păcatului. Păcatul pe 
care îl poți vedea – minciunile, pornirile de mânie, actele de 
lăcomie și altele de acest fel – sunt doar lucrurile de la supra-
față. Adevăratul monstru responsabil pentru ele pândește 
dedesubt. Nu trebuie să ne mulțumim niciodată doar să îi 
ajutăm pe copii să facă așa încât păcatele lor de la suprafață 
să fie mai puțin evidente sau frecvente. 

Ilustrația cu rechinul funcționează atât de bine, încât 
am început să folosim schițe cu rechini în lecțiile pentru co-
pii și să le parcurgem împreună în procesul de a vedea ce se 
găsește în profunzime. Am început cu păcatul evident, pe 
care ei îl văd. Dacă aș fi făcut acest lucru cu Alex, păcatul de 

 
4 Ilustrația cu rechinul provine de la Stu Batstone și Deborah Harrell, de la Serge. 
Deborah și cu mine am folosit pentru prima dată ilustrația aceasta ca o schiță pe 
un panou în timp ce pregăteam câteva lecții-cadru dintr-un curs de ucenicizare 
pentru copii. 
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la suprafață, în cazul lui, ar fi fost că se bucura de o muzică 
stricată alături de prietenii lui. Ar fi trebuit să scriu acest pă-
cat lângă înotătoarea dorsală a rechinului din schița mea. 

 

 

 

 

Apoi ne uităm dincolo de ce este la suprafață. Alex 
avea nevoie să vadă că păcatul lui nu era doar că încălcase o 
regulă – „nu acționa desfrânat”. El avea nevoie să vadă că 
ceva din inima lui se împotrivea lui Dumnezeu și producea 
acel păcat. Putea fi vorba de idolatrie – o dorință egoistă 
după ceva care să îl facă să se simtă bine și care era mai presus 
de Isus în viața lui. Alex nu mi-a spus niciodată ce idol îl 
făcuse să se poarte așa cum mi-a scris, dar să zicem că ar fi 
fost impulsul dat de aluziile sexuale din acele melodii. Îi plă-
cea acea energie mai mult decât Îl iubea pe Isus. 

Oricare ar fi dorința egoistă, eu o scriu lângă acel re-
chin, sub suprafața apei. 
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Dacă un copil nu poate identifica o anume dorință 
egoistă, uneori este mai ușor să găsească o frică egoistă. El ar 
putea fi speriat că va pierde ceva ce îl face să se simtă sigur 
sau important. În cazul lui Alex, poate că el nu avea să cadă 
deloc în ispita sexuală, dar ar fi putut să se teamă că prietenii 
lui nu l-ar mai fi plăcut dacă el nu s-ar fi purtat ca ei. 

Dacă așa stau lucrurile, asta este ceea ce scriu lângă 
acel rechin. 

 

 

 

 

Acum ajungem la cel mai de jos nivel. Atât dorințele 
cât și fricile egoiste apar din cauză că noi eșuăm să credem 
pe deplin Vestea Bună despre ceea ce Isus ne dă. De ce caută 
Alex entuziasmul în niște versuri cu aluzii stricate? Din cauză 
că nu crezuse pe deplin că relația apropiată cu Isus este mult 
mai entuziasmantă. Nici nu crezuse profund că cei curați în 
inimă Îl vor vedea pe Dumnezeu. 

Sau de ce se temea el că prietenii lui ar putea să îl dez-
aprobe? Din cauză că el nu credea pe deplin că în Isus are 
deja cel mai bun Prieten din lume și acceptul perfect al lui 
Dumnezeu. Dacă ar fi crezut, nu ar fi simțit nevoia să caute 
aprobarea din partea prietenilor desfrânați. 
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Hai să folosim acest exemplu ca să finalizăm ilustrația. 
Eșecul de a crede în Isus este cel mai adânc nivel al păcatului. 
El stă la bază. 

 

 

 

 

Și așa stau lucrurile în cazul oricărui păcat vizibil. 

• Acest copil îi necăjește pe ceilalți? Poate că își face 
un idol din a fi parte din grupul preferat. El tre-
buie să creadă că includerea lui în familia lui 
Dumnezeu este cea mai bună onoare la care ar 
putea spera vreodată. 

• Face el cumva să se aleagă cu cea mai mare felie de 
pizza? Poate că este lacom după lucrurile acestei 
lumi. El are nevoie să creadă că toate comorile 
strânse în Cer sunt cu siguranță ale lui în Hristos. 

• Îi bârfește pe alți copii? Se îmbracă atrăgător? 
Poate că se simte nesigur și vrea să atragă atenția 
altora. El trebuie să creadă că Tatăl lui Isus este 
și Tatăl lui, care îl iubește perfect. 

• Se mânie când pierde un joc? Poate că se închină 
la a fi primul în lucrurile lumești. Trebuie să 
creadă că a fost înviat împreună cu Hristos și 
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așezat împreună cu El în locurile cerești. 

• Își minte părinții? Poate că nu suportă să fie co-
rectat. Are nevoie să creadă că este socotit nepri-
hănit în Isus, indiferent cât de rău greșește acasă. 
Sau poate că în felul acesta își ascunde alte pă-
cate. Trebuie să creadă că disciplina pe care 
Dumnezeu o aduce în viața lui este iubitoare și 
bună pentru el. 

Atunci când îndrept discuția către necredință, eu în-
cerc să fiu blând, așa încât copiii să nu se simtă doar mus-
trați. Este important ca ei să trateze mai mult decât păcatele 
de la suprafață. Ei ar putea să se descurce să suprime acele 
păcate pentru o vreme, dar purtarea rea se va întoarce – pen-
tru că rechinul este încă acolo. 

Principiul 3: Bazează-te pe Duhul Sfânt 

Credința este critică în lupta cu păcatul, pentru că, in-
diferent cât de greu încearcă copilul, el nu va ajunge mai 
departe de cât crede. Duhul Sfânt este Cel care îi schimbă 
pe copii. El aduce nașterea din nou la începutul vieții creș-
tine și produce tot mai multă sfințenie pe măsura înaintării în 
viață. Isus a spus: „despărțiți de Mine, nu puteți face nimic” 
(Ioan 15:5). Pavel scria: „nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește 
în mine” (Gal. 2:20). Alex trebuia să vadă că nu are nicio pu-
tere în sine ca să biruie păcatul, ci că are la dispoziție o putere 
nelimitată în calitatea lui de copil de Dumnezeu. 
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Desigur, poate că Alex ar fi putut să se mențină pe 
poziție și, în puterile sale, să înceapă să evite anumite petre-
ceri. O mulțime de copii procedează astfel – și, într-o anu-
mită măsură și, pentru o vreme, abordarea lor ar putea da 
rezultate. Până și cei necredincioși pot să se facă mai morali. 
Dar ei nu se pot face mai sfinți. Nimeni nu poate. 

Eu voiam ca Alex să se lupte cu păcatul cu încredere, 
în puterea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îl poate 
schimba în adâncul ființei lui. Bizuirea pe sine este vrăjmașul 
acelui fel de creștere. Voința îi stă în cale. Nu era suficient 
ca Alex să încerce să își crească abilitatea de ascultare de 
Dumnezeu. El trebuia să țintească dincolo de abilitatea lui. 
Trebuia să aibă încredere în Duhul, care are deopotrivă pu-
terea și dorința plină de dragoste de a-l face sfânt la interior 
și la exterior. O astfel de încredere nu este niciodată îndrep-
tată către ceva greșit. 

Pavel ne învață astfel: „umblați cârmuiți de Duhul, și 
nu împliniți poftele firii pământești” (Gal. 5:16). 

Așadar, dacă preocuparea principală a unui copil este 
să își pună încrederea în Duhul, ce l-ai putea îndemna să 
facă? Cum ar trebui să arate acea încredere și cum poate un 
copil să se străduiască să o aibă? 

Răspunsul este că el Îl poate căuta neobosit pe Dum-
nezeu. El poate practica disciplinele care îi fac legătura cu 
instrumentele pe care Dumnezeu le folosește în general în 
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viața credinciosului, alungând păcatul și producând crește-
rea spirituală. Aceste instrumente obișnuite ale Duhului 
sunt (1) Cuvântul lui Dumnezeu și (2) rugăciunea. 

Pentru a-i conecta pe copii la Cuvântul lui Dumne-
zeu, trebuie să îi îndemnăm să își citească Bibliile. Am auzit 
oameni spunând că ei nu sunt preocupați atât de mult de 
studiul Bibliei, preferând în schimb „călăuzirea Duhului”. 
Doar că Duhul a scris Biblia. Când copiii citesc Biblia cu 
intenția de a-și supune viețile față de ea și de a primi Vestea 
ei Bună, aceasta înseamnă că au urmat călăuzirea Duhului. 
Asta înseamnă că își supun gândurile Cuvântului Duhului, 
astfel că sunt liberi să trăiască în El. 

Ei pot să și audă Cuvântul lui Dumnezeu atunci când 
un slujitor chemat de Dumnezeu îl predică. Ei pot de aseme-
nea vedea, simți și gusta din el în rânduielile sau sacramentele 
bisericii – Masa Domnului și botezul. Ar trebui să îi încura-
jăm pe copii să participe la serviciile de închinare ale bisericii. 
Ei ar trebui să participe la ele cu credință, având încredere în 
lucrarea lui Dumnezeu și așteptându-se ca El să lucreze. 

Cel de-al doilea instrument – rugăciunea – face parte 
din comportamentul fundamental al unui credincios depen-
dent [de Dumnezeu]. Trebuie să ne rugăm, să ne rugăm, să 
ne rugăm împreună cu acești copii. Trebuie să îi învățăm să 
se roage cu alții și ei înșiși – să se roage fără încetare. Această 
idee este atât de crucială pentru învățătura Veștii Bune, încât 
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îi voi aloca tot capitolul care urmează. 

Întrucât subliniez valoarea rugăciunii, a citirii Bibliei 
și a participării la serviciile bisericii, eu le dau copiilor și două 
avertismente legate de acestea. Trebuie să le ai și pe acestea 
în vedere. 

Instrumentele Duhului nu sunt ceva magic. Nu fă gre-
șeala să le tratezi în felul în care ai prescrie un medicament, ca 
și cum simpla repetare a rugăciunilor sau versetelor din Biblie 
ar aduce cu ea un fel de stropire a prafului spiritual. Nu, ci 
instrumentele lucrează pentru că, prin ele, copiii apelează la 
Duhul, care este o Persoană. Ei trebuie să Îl întâmpine cu ini-
mile lor. El este sursa puterii, nu instrumentele Lui. 

Instrumentele Duhului nu sunt lăsate ca să ne târguim cu 
Dumnezeu. Este corect să punem un accent mare pe aceste 
discipline, dar atenție, copiii pot începe să se simtă ca și cum 
ei au citit un anumit număr de versete din Biblie pe zi sau că 
s-au rugat îndelung, căci altfel Dumnezeu va fi mânios pe ei. 
Nu lăsa ca aceste discipline să devină niște îndatoriri împovă-
rătoare – sau, mai rău, unele manipulatoare. Ajută-i pe copii 
să vadă că ele sunt îndatoriri pline de nădejde, care îi aduc 
mai aproape de Dumnezeu și îi alimentează din puterea Lui. 
Ele sunt oxigenul necesar pentru a alerga în cursă. 

Principiul 4: Caută-L pe Dumnezeu 

O viață cufundată în Cuvântul lui Dumnezeu și în 
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rugăciune aduce apropiere de Dumnezeu. Acesta ar trebui 
să fie țelul suprem. Singurul lucru care îi poate da copilului 
o bucurie profundă este asigurarea că Dumnezeu îl cu-
noaște - și cunoaște și luptele și păcatele lui urâte –, și totuși 
îl iubește. 

Eu doream ca Alex să caute cu hotărâre cel mai bun 
lucru pe care Dumnezeu îl oferă – pe Sine. 

Unei soții îi place să primească trandafiri și ciocolate 
de la soțul ei. Ea se bucură de beneficiile legale și sociale ale 
statutului ei de soție. Dar ce își dorește ea cel mai mult? Ea 
prețuiește să își împartă viața cu soțul ei. 

Căsnicia are ca țintă persoana cu care ești căsătorit(ă). 

Același lucru este aplicabil în cazul lui Dumnezeu. 
Alex trebuia să alerge să Îl îmbrățișeze. Orice altceva nu face 
decât să îi ispitească pe copii să imite pocăința. Ei se vor stră-
dui să arate bine, în timp ce, în secret, își doresc să poată 
păcătui în continuare. Ei Îl vor batjocori pe Dumnezeu cu o 
„pocăință” care nu este decât vorbe și nicio schimbare. Sau 
vor încerca să își strângă fapte prin care să primească de la 
Dumnezeu binecuvântările pe care, în realitate, și le doresc 
mai mult decât Îl doresc pe El – și astfel să nu aibă o întris-
tare adevărată din cauza păcatului lor. 

Apropierea de Tatăl prin credința în Vestea Bună a lui 
Isus - cunoașterea sfințeniei Sale orbitoare și a dragostei Lui 
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nestrămutate - este ceva cu totul diferit. Ea aduce conștienti-
zarea acută a păcatului. Ea aduce întristarea față de greșeli. 

Un suflet întristat. Lacrimi. Mărturisirea păcatului. 
Acceptarea blamului. Un sfârșit al scuzelor. Îndurarea dulce 
a rușinii sfinte. O mână strâns alipită de Isus. Bucurie în ier-
tare. Dragoste recunoscătoare față de Dumnezeu și față de 
toate lucrurile evlavioase. Ura față de păcat și față de toate 
lucrurile nesfinte. 

Iar aceste lucruri aduc dorința intensă de a asculta. În-
toarcerea de la păcat este ultimul pas. Asta nu înseamnă că 
noi l-am ignora; Dumnezeu ne dă putere acum, iar întoar-
cerea de la păcat este urgentă. Dar pocăința deplină înflo-
rește doar acolo unde inimile sunt zdrobite și aproape de 
Dumnezeu. Doar atunci creștem în har. Doar atunci pocă-
ința devine o bucurie. 

ÎNTREBĂRI PE CARE LE-AI PUTEA PUNE 

Vorbești aici despre lupta cu păcatul prin credința în Isus 
și încrederea în El, dar copiii n-ar trebui și să se străduiască din 
greu să nu păcătuiască? N-ar trebui să existe un echilibru între 
încredere și acțiune? 

Nu. Este o abordare greșită să ai un pic de încredere și 
un pic de fugă activă de păcat, ca și cum cele două ar fi opuse 
una alteia. Lucrurile nu funcționează așa. Ele merg împreună. 
Trebuie să le spunem copiilor să se străduiască să învingă 
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păcatul în viețile lor și să Îl slujească pe Dumnezeu: „alerg 
spre țintă” (Fil. 3:14). Dar puterea de a face acest lucru vine 
de la Dumnezeu, astfel că ei trebuie să aibă încredere în El 
și să se odihnească în făgăduințele Lui – constant și insistent. 
Mai multă încredere conduce la mai multă acțiune. Nu 
există nicio balanță, ca și cum prea multă încredere ar împi-
edica acțiunea. Viața creștină este compusă din ambele – 
amândouă și tot timpul. 

Mi se pare ciudat să spui că pocăința este parte din harul 
lui Dumnezeu față de noi. Nu este harul ceea ce Dumnezeu 
face pentru noi, în timp ce pocăința este ceva ce noi facem? 

De fapt, Biblia îmbracă oportunitatea pe care Dum-
nezeu ne-o dă să ne pocăim cu alte părți ale Veștii Bune, 
cum sunt moartea și învierea lui Isus, și iertarea noastră: „Așa 
este scris, și așa trebuia să pătimească Hristos, și să învieze a 
treia zi dintre cei morți. Și să se propovăduiască tuturor Nea-
murilor, în Numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor” 
(Luca 24:46-47). Chemarea la pocăință este un dar frumos 
de la Dumnezeu și, așa cum am menționat, actul pocăinței 
este făcut întotdeauna cu El, bazându-ne pe El. 

În conversația ta cu Alex, ai părut să îl tratezi ca și cum 
ai fi fost sigur că el era credincios, spunându-i că el era unit cu 
Isus și copilul lui Dumnezeu. Ești sigur că el era credincios? 

Ei bine, el a mărturisit că este credincios, așa că l-am 
tratat ca pe un credincios. Nu poți fi niciodată sigur de asta, 
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dar, așa cum am spus mai devreme, adeseori asta nu face o 
mare diferență în ce privește ce îi spui copilului. Dacă nu ar 
fi fost mântuit, a-i spune Vestea Bună și a-l sfătui să o creadă 
și să se pocăiască erau oricum ceea ce ar fi trebuit făcut. La 
un anumit punct, va trebui să accepți că un copil este cre-
dincios atunci când el pretinde că este, în special când își 
mărturisește credința în Isus și aduce anumite dovezi ele-
mentare ale pocăinței prin dorința de a lupta cu păcatul din 
viața sa. Dacă vei pune mereu mântuirea lui sub semnul în-
trebării, vei ajunge să te îndoiești și de credincioșia lui Dum-
nezeu față de el – ceea de diavolul face. Așa ceva mai degrabă 
va produce răni decât să ajute. 

Cum rămâne cu acei copii care nu manifestă mai deloc 
preocupare pentru lupta cu păcatul din viețile lor? Ai o abor-
dare diferită în cazul lor? 

Ei trebuie să își vadă păcatul și să fie convinși de păcat. 
Diagrama cu rechinul și mult timp petrecut cu ei în citirea 
Bibliei vor ajuta, dar toți copiii trebuie să se pocăiască cât 
vor trăi. Unii vor trebui să se pocăiască în special de un stil 
de viață păcătos. 

Alții au nevoie în special să se pocăiască de o abordare 
auto-justificatoare față de Dumnezeu, prin care vor să Îi dove-
dească că ei sunt suficient de buni. În cazul copiilor crescuți în 
biserică, pe care eu îi am de regulă la lecții, descopăr că nevoia 
celui de-al doilea fel de pocăință este adeseori conceptul mai 
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greu de înțeles din perspectiva lor. 

ARATĂ-LE DIRECT PE ISUS 

Acționează acum aplicând Vestea Bună în toate aspec-
tele vieții tale alături de copii. Iată câteva sugestii: 

Pentru părinți: În cazul copiilor tăi mai mari, folosește 
diagrama cu rechinul data viitoare când trebuie să discuți cu 
ei despre o problemă repetată de comportament. Dacă măr-
turisirea păcatului și încurajarea reciprocă prin Vestea Bună 
sunt deja lucruri obișnuite în familia ta, se poate să ai nevoie 
să arăți că familia este un loc sigur pentru discuția deschisă 
despre păcat, și să faci acest lucru în primul rând mărturisind 
un exemplu din propriile probleme comportamentale. Pe di-
agrama cu rechinul, (1) scrie unul dintre păcatele tale vizi-
bile, (2) scrie ce idoli sau ce temeri stau dincolo de acel păcat 
și (3) scrie că necredința în Isus este la baza întregii situații. 
Apoi treci cu copilul tău prin acel exercițiu. Înfrânează-te să 
spui ce crezi tu că se petrece în inima lui, și dă-i timp copi-
lului să se gândească și să se exprime. Odată ce ai explorat 
păcatul „din profunzime”, în general este bine să încheiați 
discuția cu rugăciunea ca Dumnezeu să lucreze pocăința sau 
cu o altă încurajare la credință. Țelul exercițiului este produ-
cerea pocăinței care trece dincolo de păcatele de la suprafață, 
anume pocăința de idoli, temeri și necredință. 

Abilitatea ta de a-ți călăuzi copilul către purtarea evla-
vioasă la nivelul inimii va crește proporțional cu timpul de 
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calitate pe care îl veți petrece împreună și cu cât de expus 
este copilul tău la instrumentele obișnuite ale Duhului Sfânt 
care aduc creșterea – Cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunea. 
Analizează calendarul și activitățile familiei. Vezi cât timp 
petreceți împreună. Ești mulțumit cu durata și calitatea lui, 
sau te simți aglomerat și deconectat? Există timp suficient 
prevăzut ca familia să se roage frecvent, să citească Biblia cu 
regularitate și să vă închinați împreună? Participi cu regula-
ritate împreună cu toți copiii tăi la acestea și în biserică? 
Dacă nu poți da răspunsuri care să te facă să te simți bine, 
identifică ce activități și angajamente interferă - și alege câ-
teva de care să scapi! Elimină imediat cel puțin un angaja-
ment pe săptămână. Dacă situația nu se îmbunătățește, eli-
mină mai mult. Ai putea fi nevoit să reduci atât activitățile 
tale cât și pe cele ale copiilor tăi. Dar merită. 

Pentru liderii de tineret: Copiii pe care îi conduci pot 
să completeze ei înșiși diagrama cu rechinul, așa cum am 
descris mai devreme. Ei ar trebui să fie în măsură să aprecieze 
încercarea ta de a privi dincolo de păcatele de la suprafață. 
În anumite cazuri, este bine să folosești exemple impersonale 
în contextul unui grup: „Cum ar fi dacă cineva păcătuiește 
mult lăudându-se – ce idoli sau ce temeri s-ar putea afla din-
colo de acest păcat? Ce anume nu crede acea persoană despre 
Isus?” Apoi, când ai ulterior șansa să vorbești mai personal 
cu un copil, poți folosi diagrama ca să discutați despre păca-
tele specifice ale acelui copil. 
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Pentru învățătorii copiilor mai mici: Copiilor mai mici 
le va fi mai greu să identifice idolii sau fricile de dincolo de 
păcatele lor vizibile – dar ei le înțeleg! De aceea, când corec-
tezi păcatele de la suprafață ale unui copil mai mic, pune 
întrebări și despre realitatea mai profundă. Probabil că va fi 
nevoie să sugerezi o motivație posibilă sau să folosești o ex-
primare mai pe înțelesul lui, cum ar fi: 

• În loc de „invidie”... „Ai vrut să ai lucrul ăsta 
doar pentru că îl are și altcineva?” 

• În loc de „lăcomie”... „Ți-ai dorit să ții cel mai 
mult pentru tine?” 

• În loc de „mândrie”... „Ai vrut să cred că ești 
mai bun decât ești cu adevărat?” 

• În loc de „poftă”... „Credeai că, dacă vei avea 
acel lucru, vei fi bucuros?” 

Odată ce identifici motivația, asigură-l pe copil că o 
înțelegi. „Toți oamenii se simt în felul acesta câteodată, dar 
nu trebuie să ne simțim așa”. Spune-i ce a făcut Isus pentru 
noi, care face ca motivația respectivă să nu fie necesară. „Nu 
trebuie să ai tu cea mai mare parte, pentru că Isus vrea să 
împartă cu noi tot ceea ce El are”. Prin aducere aminte re-
petată, chiar și copiii mai mici vor învăța să creadă în Isus ca 
o parte esențială a luptei lor cu păcatul. 

Pentru învățători: Învață-i pe copii despre importanța 
instrumentelor obișnuite ale Duhului pregătind o cutie cu 
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scule, un rucsac sau un sertar de la o bancă de la școală, care 
să fie etichetată cu expresia „instrumentele Duhului Sfânt”. 
Cere-le copiilor să încerce să spună ce instrumente le dă Du-
hul ca să îi ajute să crească spiritual. După câteva răspunsuri, 
deschide acel obiect scoțând din el o Biblie (Cuvântul scris 
al lui Dumnezeu), un obiect care ilustrează serviciile bisericii 
(Cuvântul lui Dumnezeu predicat, botezul și Cina), și o 
imagine sau figurină cu mâini împreunate în rugăciune. Ex-
plică faptul că Duhul ne dă aceste lucruri ca să ne păstreze 
alipiți de Isus și ca să creștem spiritual. Aceasta este o moda-
litate bună prin care arătăm că rugăciunile, citirea Bibliei și 
participarea la serviciile bisericii nu sunt niște teme pe care 
le facem ca să Îl impresionăm pe Dumnezeu, ci daruri pe 
care le folosim ca să creștem în Hristos. 
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10 
LECȚIA DIN CAMERA                         
CENTRALEI TERMICE  
Cum să trăim Vestea Bună                                

prin rugăciune 
 

Marea îndatorire a rugăciunii este să surprindă un crâm-
pei din Dumnezeu în Cer, cu Hristos la dreapta Sa. – 
Thomas Manton1 

 

Cu mai mulți ani în urmă, biserica mea se întâlnea 
într-o clădire mare și veche din centrul orașului. Acela era 
un loc bun pentru lucrare, dar aveam câteodată necazuri cu 
hoții și infractorii, care spărgeau clădirea în timpul nopții și 
făceau mici distrugeri. 

Într-o anumită situație, hoții au ajuns în zona unde se 
strângeau copiii, au făcut o mică scriptă și i-au dau foc unui 
urs mare de pluș pe care îl aveam acolo. Un act sinistru. Pro-
blema devenise serioasă. Nu puteam ascunde acest lucru de 

 
1 Thomas Manton, “A Practical Exposition of the Lord's Prayer,” The Complete 
Works of Thomas Manton (London: James Nisbet, 1870), 1:64. 
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copii, care deveniseră agitați. Unii dintre cei mai mici au 
plâns pentru pierderea ursului. 

După câteva săptămâni, colega mea învățătoare a ve-
nit la mine înainte de lecția de școală duminicală. Avea o 
idee. Ea se gândea să își facă lecția în încăperea unde era cen-
trala termică, încăpere care avea o ușă de acces din exterior 
și care era ținta repetată a hoților. Ea dorea să meargă acolo 
cu elevii și să se roage. Avea să fie o întâlnire lungă de rugă-
ciune, ocupând majoritatea timpului alocat, și voiau să se 
roage pentru acei hoți, pentru siguranța clădirii și ca Dum-
nezeu să le aducă mângâiere și să le liniștească temerile. Vo-
iau să se roage chiar pentru centrala termică, pentru că avea 
obiceiul să se blocheze și să ne lase în frig. 

„Oare ar vrea și cei din clasa ta să vină?”, a întrebat ea. 

Eu am ezitat. Nu prea voiam. 

„Gândește-te la asta și spune-mi când poți”, mi-a spus ea. 

Dar nici nu era nevoie să stau pe gânduri. Știam deja 
că nu voiam ca elevii din clasa mea să se roage în încăperea 
centralei termice. Doar nu știam cum să îi spun acest lucru 
fără să par nespiritual. 

DE CE NU NE PLACE SĂ NE RUGĂM 

Poate că existau unele motive bune pentru care nu vo-
iam să ne alăturăm acelui timp de rugăciune, dar motivele 
mele erau rele. Pentru început, trebuie să spun că eram prea 
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mândru ca să accept ceva care nu era ideea mea. Dincolo de 
asta, propunerea mi se părea deranjantă. 

Desigur, eu mă rugam cu regularitate împreună cu 
elevii din clasa mea, dar preferam rugăciunile sigure, scurte 
și obișnuite. Elevii mei ar fi putut să creadă că rugăciunea 
făcută în camera centralei ar fi fost ceva exagerat sau pros-
tesc. Sau ar fi fost plictisiți. Și evident că eu, învățătorul, 
aveam să mă trezesc să particip și să spun niște rugăciuni care 
să sune impresionant – lucru la care nu m-am descurcat la 
fel de bine ca în cazul predării lecțiilor din Biblie. 

Rugăciunea suna a ceva prea riscant. Să zicem că situ-
ația cu vandalizarea clădirii s-ar fi înrăutățit. Ce aveam să le 
spun atunci copiilor? N-ar părea că rugăciunea nu dă rezul-
tate sau că nu ne rugasem suficient de bine? Rugăciunea se-
rioasă ar fi fost amestecată cu atitudinea mea de învățător 
performant, care arată bine în ochii altora. În plus, aveam să 
mă rog obositor. Eu am avut tendința de a mă lungi mai 
mult decât am energie pentru rugăciune. 

Dă-mi voie să fiu sincer și să spun adevărul: nu-mi 
prea plăcea rugăciunea. 

Știam că ar fi trebuit să îmi placă. La urma urmei, ru-
găciunea a fost parte din lucrarea lui Isus față de copii. 
„Atunci I-au adus niște copilași, ca să-Și pună mâinile peste 
ei și să Se roage pentru ei” (Matei 19:13). Oamenii uită acest 
verset, dar eu nu îl uitasem. Mai știam și că rugăciunea este 
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„principalul exercițiu al credinței”.2 Noi suntem mântuiți 
prin credința în Dumnezeu, nu în noi înșine, și trebuie să și 
trăim viața creștină încrezându-ne în Dumnezeu, nu în noi 
înșine. Aceasta este credința, iar rugăciunea demonstrează că 
o ai. 

Eu știam toate aceste lucruri, și totuși m-am hotărât 
să refuz să îmi duc clasa de elevi la întâlnirea de rugăciune. 
Mi-am găsit o scuză și mi-am ținut lecția pe care o pregăti-
sem. 

Desigur, nu am fost deloc surprins când colega învă-
țătoare m-a întâlnit mai târziu și mi-a spus ce experiență de-
osebită a fost acea întâlnire de rugăciune pentru elevii din 
clasa ei. Ei își duseseră îngrijorările la Dumnezeu și practica-
seră încrederea în El. Ea era o învățătoare deosebită. Îi plăcea 
să se roage, și asta se vedea în elevii ei. 

Mie nu. Eu preferam ca lucrurile să se învârtă în jurul 
meu. Și, deși nu aș fi recunoscut, mi se păreau oarecum plic-
tisitoare și discuțiile despre Dumnezeu. Eu nu doar că evi-
tam rugăciunea la clasa mea – ci rareori mă rugam și în viața 
personală. Felul în care înțelegeam măreția lui Dumnezeu 
era foarte deficitar. Așa era și simțământul legat de păcatul 
meu, de costul pe care l-a plătit Isus când l-a purtat, și de 
neputința mea totală fără El. Nu trăiam Vestea Bună. 

 
2 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, trans. Ford Lewis Battles (Phi-
ladelphia: Westminster, 1960), 2:850. 
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SENTIMENTUL DE VINOVĂȚIE  

Am mai crescut de atunci încoace, dar tot nu sunt 
foarte bun la rugăciune. Și totuși, iată-mă aici, scriind despre 
rugăciune. Parțial, fac asta pentru că nicio carte cu lecții des-
pre Isus n-ar putea fi completă fără o parte despre rugăciune. 
Dar cel mai important lucru este că scriu pentru că știu că 
există mulți, mulți alți învățători ca mine. Dacă te lupți să 
îți dorești să te rogi, nu ești singurul. Nu te voi mustra. 

N-ar trebui să fim surprinși că rugăciunea este o luptă. 
Întrucât ea este miezul vieții de credință, ne putem aștepta 
ca diavolul să atace viețile noastre de rugăciune. Dacă el ne 
poate face să ocolim rugăciunea, vom fi niște învățători su-
perficiali. Vom fi niște ipocriți, spunându-le copiilor să aibă 
încredere în Dumnezeu când, în realitate, noi ne putem în-
crederea în noi înșine. Le spunem copiilor cât de minunat 
este Dumnezeu, în timp ce noi Îl tratăm ca fiind nevrednic 
de timpul nostru. 

Întrucât a fi un învățător care nu se roagă este ceva 
atât de rău, este ușor să ne simțim vinovați de cât de sărac ne 
rugăm. Asta înseamnă că tu și eu trebuie să ne aducem 
aminte – întotdeauna când ne rugăm – că Dumnezeu a lăsat 
rugăciunea pentru un cu totul alt scop, adică ea n-ar trebui 
să ne facă niciodată să ne simțim vinovați. Convinși că ne 
rugăm slab? Da. Dar vinovați? Nu. Rugăciunea noastră n-ar 
trebui să ne condamne niciodată, indiferent cât de rău stăm 
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în practicarea ei. Vrei o dovadă? Ea se găsește foarte clar în 
ceea ce Biblia spune despre rugăciune. 

DE CE N-AR TREBUI                                                   
SĂ NE SIMȚIM CONDAMNAȚI 

Rugăciunea ne dă acces la Dumnezeu doar prin Isus. 

Dumnezeu ne aude rugăciunile nu pentru că ne-am fi 
rugat bine. În primul rând, noi suntem în stare să ne rugăm 
pentru că suntem uniți cu Isus. Isus stă la dreapta Tatălui, 
mijlocind pentru noi! El este bun. Sângele Lui ne face să fim 
primiți: „Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul 
harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să 
fim ajutați la vreme de nevoie” (Evrei 4:16). Da, răceala noas-
tră față de Dumnezeu este oribilă, dar tot ne putem ruga. 
Când facem asta, avem dovada a cât de complet am fost iertați 
– iertați chiar de faptul că nu ne rugăm. Ai înțeles ideea? 
Dumnezeu a gândit rugăciunea ca să ne aducă aminte că noi 
suntem neprihăniți în Hristos, nu că suntem niște ratați. 

Rugăciunea implică ajutorul Duhului. 

Dumnezeu nu roiește în jurul nostru ca să ne mustre 
pentru rugăciunile noastre superficiale sau prea scurte. El 
știe că noi suntem slabi, așa că El este partenerul nostru în 
rugăciune: „Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea 
noastră: căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși 
Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite” (Rom. 
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8:26). Nu trebuie să încercăm să facem impresie, așa că pu-
tem fi onești față de Partenerul nostru de rugăciune. Noi 
putem să recunoaștem înaintea lui Dumnezeu cât de greu 
ne este să ne rugăm. El nu ne va condamna. El se așteaptă ca 
noi să avem nevoie de ajutor. 

Rugăciunea este o experiență de genul Tată-și-copil. 

Când ucenicii I-au cerut lui Isus să îi învețe să se roage, 
El a început învățându-i să Îi spună lui Dumnezeu „Tată”. 
A fi uniți cu Isus înseamnă să fim părtași aceluiași Tată. 
Dumnezeu este dornic să audă rugăciunile noastre, oricât de 
copilărească ar fi viața noastră de rugăciune. Noi intrăm 
într-o părtășie în dragoste de la Tată la copil, părtășie pe care 
Isus o cunoștea deja. Condamnarea este îndepărtată și înlo-
cuită cu încântare. Asta înseamnă că, dacă tu crezi că sunt lip-
sit de onestitate, ipocrit, dur, infatuat, încăpățânat, mândru, 
leneș, nevrednic, nepăsător sau în orice alt fel care crezi că ar 
aduce condamnare peste mine pentru viața mea de rugăciune 
– ei bine, trebuie să te rogi. Rugăciunea este exact pentru acest 
fel de nesimțiți și încăpățânați. Rugăciunea este locul unde 
toate aceste lucruri se dizolvă, iar păcătoșii se odihnesc în har. 

FĂRĂ AMENINȚĂRI ȘI FĂRĂ                                        
NEVOIA DE A IMPRESIONA 

Ca unul care încă învață să se roage, te îndemn să uiți 
de trecutul tău sărac în rugăciune. Nu-i da voie inimii tale 
reci să te oprească. Fă așa încât Isus să fie totul în ceea ce te 
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califică să te rogi. 

Isus S-a bucurat de-a lungul veșniciei să depindă de 
Tatăl și să Îi împărtășească fiecare gând. Acum, tu ești unit 
cu Isus. Ai același privilegiu de a veni oricând la Tatăl tău și 
să-I spui orice – în orice stare te-ai afla. Crede acest lucru și 
roagă-te! Nu-ți imagina niciodată că Dumnezeu ține rugă-
ciunea deasupra capului tău, amenințând că va face ca viața 
ta să fie un dezastru sau ca lucrarea ta să eșueze dacă nu te 
rogi suficient de des și suficient de sincer. O astfel de rugă-
ciune n-ar face decât ca viața să fie mai grea. Nu așa se roagă 
Isus, iar tu te rogi în El. 

Ilie este unul dintre exemplele noastre de rugăciune. El 
„s-a rugat cu stăruință să nu plouă, și n-a plouat deloc în țară 
trei ani și șase luni” (Iacov 5:17). El s-a rugat ca Dumnezeu 
să aducă la viață un băiat. El s-a rugat pe Muntele Carmel ca 
Domnul să trimită foc din cer. El s-a rugat și când a avut lupte 
– când a fugit de regina Izabela, s-a rugat ca să moară. În 
schimb, Dumnezeu a venit și i-a dat putere și încurajare. 

Viața și lucrarea lui Ilie au fost puternice pentru că el 
a depins de Dumnezeu în rugăciune. Dar lucrul meu favorit 
despre Ilie este diferența dintre rugăciunea lui făcută Dum-
nezeului adevărat și rugăciunile false ale preoților Baalului. 
Pe Muntele Carmel, preoți Baalului și-au implorat zeul o zi 
întreagă să trimită foc. „Ei au strigat tare și, după obiceiul 
lor, și-au făcut tăieturi cu săbiile și cu sulițele, până ce a curs 



CAPITOLUL 10  325 

sânge pe ei” (1 Împ. 18:28). Ei acționat așa cum le cerea zeul 
lor. Rugăciunea unui închinător la Baal presupunea ca el să 
facă ceva pentru a primi un răspuns de la Baal. Să urle. Să se 
mutileze. Să facă ceva, orice, ca să îl determine să îl asculte. 

Fie ca noi să nu ne însușim niciodată o astfel de abor-
dare față de adevăratul Dumnezeu! Dumnezeul nostru nu 
ne cere să sângerăm pentru El; a sângerat El pentru noi. El 
este infinit mai bun decât un Baal – El nu este fals, ci real; 
nu este slab, ci puternic; nu este aspru, ci plin de compasi-
une. Și, cel mai bun lucru, El este diferit de orice dumnezeu 
fals pe care lumea și l-a imaginat pentru că El nu întreabă, 
„Ce ai făcut pentru Mine?”, ci declară: „Iată ce am făcut Eu 
pentru tine”. 

Da, este responsabilitatea noastră să ne rugăm lui 
Dumnezeu. Nu încape îndoială că este. El ne cere asta indu-
bitabil. Dar principalul motiv pentru care ne-a lăsat rugă-
ciunea ține de faptul că El este Tatăl nostru. Lui Îi place să 
vadă cum avantajele rugăciunii curg înapoi către noi.3 

ÎNVĂȚĂTORUL CARE SE ROAGĂ 

De aceea, tu și eu avem toate motivele să fim învăță-
tori care se roagă. Totul trebuie să înceapă cu rugăciunea 
personală. Trebuie să învățăm să petrecem timp personal în 
prezența Tatălui nostru. Trebuie să ajungem să ne bucurăm 

 
3 Calvin, Institutes, 2:852. 
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de asta. Așa cum pe mine m-a învățat circumstanța cu cen-
trala termică, nu poți da învățătură centrată în rugăciune 
fără un învățător care este fericit să se roage. 

Învățătorii care se roagă au învățat să se roage în multe 
feluri diferite. Nu știu ce va funcționa în cazul tău, cu ex-
cepția faptului că trebuie să începi crezând Vestea Bună. Ru-
găciunea este expresia slăbiciunii care se adapă din izvorul 
puterii, așa că folosește rugăciunea ca să îți hrănești credința 
în Isus, nu în tine însuți. Roagă-te ca Duhul Sfânt să îți dea 
o putere proaspătă în viața și în învățătura ta, și fii convins 
că El este dornic să facă asta. 

Dacă ești ca mine, un învățător înclinat mai ales spre 
carte, căruia îi place să studieze Biblia, dar căruia i se pare 
greu să se cufunde în rugăciune, încearcă să citești Psalmii. 
Acelea sunt cele mai bune rugăciuni. Eu aleg câteodată un 
psalm sau o altă rugăciune din Biblie și încep să o studiez, 
lăsând acel text să mă conducă în rugăciune, punând acele 
cuvinte înaintea lui Dumnezeu. Psalmii sunt una din moda-
litățile în care Duhul ne ajută. El ne-a dat o carte de rugă-
ciuni pentru momentele când nu știm cum să ne rugăm. 

Dincolo de asta, eu nu pretind că îți dau aici o formulă 
pentru rugăciunea personală de succes. Ar fi ca și cum ți-aș 
spune cum să vorbești cu soțul sau soția ta. Trebuie să-ți urmezi 
inima, nu un manual. Am totuși unele idei prin care poți să 
faci introducerea vieții tale de rugăciune înaintea copiilor și 
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să îi înveți să se roage. 

Ideea 1: Rugăciunea instantanee 

Dacă vrei să faci un singur lucru care să adauge com-
bustibil la lucrarea ta de rugăciune, îți sugerez rugăciunea 
instantanee. Prin aceasta vreau să spun că, atunci când un 
copil sau un grup îți spune despre o problemă sau dă glas 
unei îngrijorări, ar trebui să te oprești și să vă rugați pentru 
acel lucru atunci și acolo. Dacă asta se petrece în timpul lec-
ției, oprește-o și rugați-vă. Dacă este în afara lecției sau a 
studiului cu grupul, opriți-vă și rugați-vă. Acasă sau departe 
de casă, la biserică sau în oraș, dacă un copil menționează o 
nevoie de rugăciune, roagă-te imediat cu acel copil. 

Aceasta îi învață pe copii că nădejdea noastră este în 
Dumnezeu – pentru lucrurile mici, pentru cele mari, pentru 
totul. Le arată că fiecare parte a lucrării și vieții este întot-
deauna în atenția lui Dumnezeu și construiește în ei un obi-
cei de a se îndrepta mai înainte către El – credința ca o reac-
ție automată. Acest fel de rugăciune se bucură și folosește 
accesul la Tatăl pe care Isus l-a câștigat pentru noi. Nimic 
nu este mai fundamental pentru trăirea Veștii Bune. 

Dacă acel fel de cultură a rugăciunii nu a prins rădă-
cini acolo unde dai învățătură sau în familie, rugăciunea 
imediată ți se va părea ciudată la început. Acea îngrijorare 
m-a împiedicat să mă rog în nenumărate situații. Te îndemn 
să faci altfel decât mine. 
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Roagă-te alături de copiii tăi în orice fel. Tu ești învă-
țătorul sau părintele lor. Ar trebui să te rogi. Fă acest lucru, și 
te vei obișnui cu el – și așa se vor obișnui și cei din jurul tău. 

În multe situații, rugăciunea este singura opțiune via-
bilă. De curând, predam lecții unui grup mai mare la o școală 
biblică de vacanță. Pe când copiii se strângeau pentru cântări, 
am observat o fetiță stând singură într-un colț al încăperii, 
plângând pe înfundate. M-am furișat lângă ea și am întrebat-
o ce se întâmpla. Și s-a grăbit să-mi spună. Sora ei fusese rea 
cu ea acasă, iar mama lor nu intervenise deloc între ele. Iar 
acum se temea că prietenele ei nu aveau să o mai placă. 

O cunoșteam pe acea fată. Ea avea înclinația de a se 
plânge. N-am vrut să o cred orbește sau să fiu de acord că 
sora și mama ei greșiseră cu ceva. Dar poate că greșiseră. Nu 
aveam de unde să știu adevărul, și oricum nu era treaba mea 
să îl știu. Fetița era necăjită, iar slujba mea era să o ajut fără 
să fiu părtinitor. 

M-am bazat pe obiceiul format. Am întrebat-o dacă 
mă pot ruga pentru ea. Fetița a fost de acord, așa că ne-am 
rugat chiar acolo. I-am cerut lui Dumnezeu să îi ajute pe ea 
și pe cei din familia ei să fie buni unii cu alții. M-am rugat 
ca ei să se poată ierta reciproc. M-am rugat același lucru pen-
tru ea și pentru prietenele ei. Asta a fost tot. Scurt, dar serios. 
După ce am încheiat rugăciunea, se vedea că deja se simțea 
mai bine, și chiar mi-a mulțumit. 
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Te rog să nu crezi că m-am rugat cu ea pentru că nu 
doream să tratez problemele ei și că mi-aș fi dorit să scap cât 
mai repede de ea. Nu, ci m-am rugat pentru că, în acea situ-
ație, ea avea nevoie de rugăciune. Ne-am îndreptat astfel că-
tre Tatăl care cunoaște toate inimile. Acela era un moment 
în care Dumnezeu trebuia să rezolve problema, nu eu. Cel 
mai bun lucru pe care puteam să o învăț în acea situație era 
că Dumnezeu ne ascultă chiar când suntem triști și mânioși, 
și El ne ajută. 

Și astfel de ocazii se ivesc tot timpul. De data aceasta 
mi-am adus aminte să mă rog. Dacă ai ochii deschiși la opor-
tunități, îți vei aduce aminte și tu. 

Ideea 2: Rugăciunea fără reguli 

Când conduc rugăciunea comună din clasă, noi practi-
căm ceea ce eu denumesc adesea „rugăciunea fără reguli”. Asta 
nu înseamnă că nu respectăm niște reguli elementare de com-
portament, dar nu există reguli speciale privitoare la timpul 
de rugăciune. Nu trebuie să-ți închizi ochii, să-ți împreunezi 
mâinile sau să îți pleci capul. De asemenea, te poți ruga pen-
tru orice vrei, atât timp cât nu este ceva păcătos. Ideea este că 
vreau să mă asigur că niciun copil nu crede că rugăciunea ar 
trebui să Îl impresioneze pe Dumnezeu printr-o postură pi-
oasă, prin cuvinte alese sau prin preocupări nobile. Vreau să 
zidesc în ei un obicei de a veni la Tatăl cu orice nevoie sau cu 
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orice motiv de mulțumire, fără filtre, indiferent dacă l-ar pu-
tea face sau nu pe vreun copil să pară matur și spiritual. 

Când vine vorba în special de copiii mai mici, asta în-
seamnă că deseori trebuie să-mi mușc limba. Eu sunt tentat 
să le evaluez rugăciunile. Mă gândesc că rugăciunea pentru 
bunica lui Alicia, care are cancer, este mai bună decât rugă-
ciunea lui Brian, care a cerut vindecare pentru genunchiul 
lui zgâriat. Eu mă gândesc că rugăciunea lui Joel pentru mi-
sionari ar fi mai importantă decât cea a lui Heather, care s-a 
rugat ca pisica ei să nu mai sară pe obiectele de mobilier din 
casă. 

Da, există un sens în care anumite rugăciuni sunt mai 
cu greutate decât altele. Dar metoda rugăciunii „fără reguli” 
afirmă că orice rugăciune care ia speranțele și anxietățile, și 
le duce la Tatăl, este o rugăciune excelentă. Dacă unui copil 
îi pasă de câinele lui, ar trebui să se roage pentru acel câine. 
Pe măsura maturizării, preocupările lui se vor îndrepta către 
lucruri mai cu greutate – deși eu sper ca rugăciunile lui să 
rămână libere și fără rețineri. Eu vreau ca el să se îndrepte 
constant către Tatăl lui cu îngrijorările vieții, atât cele mari 
cât și cele mici, atât cele mature cât și cele copilărești: „arun-
cați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși în-
grijește de voi” (1 Petru 5:7). 

Uneori am încercat să le lărgesc copiilor viziunea ru-
găciunii dându-le o listă cu lucruri pe care ei le pot cere de 
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la Dumnezeu. Am inclus în această listă lucruri precum: 

• ajutor când trec prin necazuri 

• grijă zilnică 

• ajutor ca să devină mai evlavioși 

• mântuirea celor care nu sunt creștini 

• lucrarea și misiunea bisericii 

• liderii și oamenii care au responsabilități. 

Eu am observat că, în absența acelei liste, copiii rareori 
trec de primele două categorii de motive de rugăciune. Mie 
îmi place să le lărgesc perspectiva spunându-le că Biblia ne 
îndeamnă să ne rugăm pentru toate aceste lucruri, plus ru-
găciunile de mulțumire, laudă și mărturisire. Cu toate aces-
tea, eu pun întotdeauna lista deoparte dacă îi văd pe copii că 
încearcă să se roage lucruri care acoperă fiecare din aceste 
categorii de motive de rugăciune, dacă lista ar face ca rugă-
ciunile să li se pară mai bune, pentru că asta nu se petrece 
niciodată. Ba n-ar face decât să transforme rugăciunea în 
performanțe personale. 

Sfatul 3: Ideile tale pentru rugăciune 

Există mult mai multe modalități dovedite în timp 
pentru rugăciunea împreună cu copiii. Eu m-am rugat cu ei 
la sosirea lor la clasă. M-am rugat la plecarea lor. M-am rugat 
în momentele de tranziție dintre activități. Am invitat alte 
grupuri să se roage împreună cu noi. Am invitat alți adulți 
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să ni se alăture în rugăciune. Am invitat misionari la clasă, 
așa încât să ne rugăm pentru ei. Cunosc de asemenea mai 
mulți învățători care îi îndeamnă pe elevii lor să îți țină un 
jurnal de rugăciune. Toate acestea sunt idei bune. 

Aș putea să îți dau mai multe idei – dar eu cred că este 
mai bine dacă vii și tu cu propriile idei. Lupta reală nu este 
să ne dăm seama când, unde și cum să ne rugăm, ci să vrem 
să ne rugăm. Dacă vrei să te rogi, îți vor veni în minte o 
mulțime de modalități bune de rugăciune. 

Iacov ne spune că, „nu aveți, pentru că nu cereți” (Ia-
cov 4:2). Urmarea evidentă este aceasta: de ce să nu cer mai 
des? Pentru că sunt încă mândru și prefer să mă bazez pe 
mine însumi. Nu aș vrea să depind de nimeni. Nici măcar 
de Dumnezeu. 

Eu încă învăț din greu aceste adevăruri. Poate că și tu. 
Așa că, zic eu, învață să nu te rușinezi, ca acel om din pilda 
lui Isus care a bătut în miez de noapte la ușa prietenului lui, 
cerându-i pâine. Până și acel prieten egoist s-a dat jos din pat 
și l-a ajutat, iar tu ai un Prieten mai bun, un Prieten altruist 
și darnic. Isus trăiește ca să mijlocească pentru tine; cu sigu-
ranță că El va grăbi ca să-ți răspundă. 

Iar tu vei câștiga mai mult decât ceri. Îl vei întâlni pe 
Dumnezeu însuși. Acela este țelul mântuirii în Isus. Dumnezeu 
vrea să fim cu El. Când ne apropiem de rugăciune, ne apro-
piem de destinația noastră. 
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ARATĂ-LE IMEDIAT PE ISUS 

Înainte de orice altceva, dacă ești ca mine și ți se pare 
greu să te rogi, te-aș ruga să te oprești din citit pentru o clipă 
și să te rogi. Spune-I Tatălui tău ce simți față de rugăciune, 
și cere-I să te ajute să te rogi mai bine. Dă-i drumul. 

Fă asta chiar acum. 

- pauză de rugăciune - 

Acum că tot ai început să vorbești cu Tatăl tău, gân-
dește-te la ce altceva ai putea face prin rugăciune în lucrarea 
ta cu copiii. Una dintre ideile de mai jos ar putea constitui 
un bun punct de plecare. 

Pentru părinți: Nu există niciun loc în care rugăciunea 
instantanee să facă o diferență mai mare ca în familie. Începe 
să o adopți chiar azi. Ori de câte ori cineva este îngrijorat sau 
își exprimă o grijă – oricât de mică ar fi – faceți o pauză și 
rugați-vă pentru acel lucru. Adesea va fi o rugăciune foarte 
scurtă, pe care o poți spune chiar în timp ce lucrezi ceva sau 
conduci mașina (deși nu este neapărată nevoie să fie scurtă). 
Dacă îți faci griji că vei face mai multe pauze pe zi – ai drep-
tate! Aceasta este o modalitate pună de a te ruga „neîncetat” 
(1 Tes. 5:17), și ea va crea în familia ta un sentiment al de-
pendenței constante de Dumnezeu și o prețuire a trăirii cu 
El. 

Pentru învățători și lideri de grupuri de studiu: Dacă 
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copiii cărora le slujești par să nu se simtă confortabil cu ru-
găciunea sau sunt deranjați să se roage cu voce tare, elibe-
rează acea presiune eliminând unele dintre reguli (formulate 
sau prezumate) care reglementează timpul de rugăciune. 
Nu-i forța pe copii să folosească o anumită postură sau un 
anumit ton al vocii, și fii foarte atent să nu judeci rugăciunile 
lor – fie în funcție de ceea ce s-a spus sau de cât de spirituale 
au sunat. În clipa în care îi vei spune unui copil, „Ce rugă-
ciune frumoasă!”, vei transforma rugăciunea într-o perfor-
manță, și vei crește tensiunea în toți copiii. Dimpotrivă, stră-
duiește-te să muți aprecierea rugăciunii departe de cel ce a 
spus-o și de cum a spus-o, îndreptându-i pe copii către bu-
curia de a putea să aducă orice laude sau nevoi înaintea Ta-
tălui lor. 

Pentru lideri de lucrare: Împărtășește câteva idei despre 
rugăciune data viitoare când echipa de slujire se va întâlni. 
Cere-le colegilor învățători, liderilor de grupuri, consilierilor 
și mentorilor să împărtășească idei pentru timpul de rugă-
ciune care au avut efect în lucrarea cu copiii. Ați putea de 
asemenea să discutați despre modalități în care să îi implicați 
serios pe copii în rugăciune. Întrebați-vă pe cine ați putea să 
invitați să se roage cu voi sau cine s-ar putea alătura, per-
soane pentru care să vă rugați. Unde am putea să ne rugăm? 
Cum am putea să urmărim ce s-a întâmplat cu rugăciunile 
noastre? Doar un sfert de oră de împărtășire a ideilor poate 
să dea naștere unei bogății de idei creative. 
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Pentru oricine: Dacă ești într-o clasă în care copiii cu 
care te rogi par plictisiți de aceleași motive vechi de rugăciune, 
gândește-te cum ai putea să le lărgești perspectiva sugerând 
categorii de lucruri pentru care Biblia spune că ne putem 
ruga. Iată din nou lista despre care am vorbit anterior: 

• ajutor când trec prin necazuri 

• grijă zilnică 

• ajutor ca să devină mai evlavioși 

• mântuirea celor care nu sunt creștini 

• lucrarea și misiunea bisericii 

• liderii și oamenii care au responsabilități. 

Ai putea să îi întrebi ceva de genul, „Pentru ce purtare 
evlavioasă ați vrea să ne rugăm în care să creșteți?”, sau, „Pen-
tru ce lucrare a bisericii să ne rugăm?”, și vezi cu ce sugestii 
vor veni. Doar trebuie să fii atent ca totul să nu se transforme 
într-un concurs de cele mai bune idei. Preocupările care se 
găsesc deja în inima copiilor vor fi întotdeauna și cele mai 
bune motive de rugăciune. 

O modalitate prin care poți să te rogi mai mult este să 
adaugi scurte momente de rugăciune la rutina ta zilnică. Mulți 
oameni se roagă de fiecare dată când mănâncă. Ai putea de ase-
menea să te decizi să (1) Îi vorbești Tatălui tău imediat ce te 
trezești dimineața din somn, (2) să te rogi pentru sarcinile 
zilei când te urci în mașină sau când te așezi la lucru, (3) să 
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Îi împărtășești îngrijorările sau să Îi mulțumești înainte de 
culcare, sau (4) să te rogi în oricare alt moment care se po-
trivește în calendarul tău. Ideea este să îți formezi obiceiul să 
te rogi des pe parcursul zilei. Fă acest lucru, și îți vei dezvolta 
un simțământ mai constant al prezenței Tatălui tău. Aceasta 
te va face mai înclinat să răspunzi prin rugăciune la orice 
situație care se ivește în orice moment al zilei. 
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11 
SCHIURILE PE CARE NU               

LE-AM PURTAT NICIODATĂ 
Cum să faci din Vestea Bună                           

marea ta nădejde 
 

Nu te teme, ci doar crede, așteaptă și roagă-te. Nu te 
aștepta să primești totul dintr-o dată. Un creștin nu 
crește în grabă, ca o ciupercă, ci mai degrabă ca stejarul, 
a cărui creștere este cu greu perceptibilă, dar care, în 
timp, devine un arbore falnic, cu rădăcini adânci. - John 
Newton1 

 

Îmi savuram cafeaua și îmi salutam prietenii înainte 
de întâlnirea bisericii, când unul dintre elevii mei, un ado-
lescent, a venit către mine. Nu era un lucru neobișnuit ca el 
să mă salute. Îmi plăcea de el și lui îi plăcea să stea în com-
pania mea. L-am întrebat ce mai face, dar el nu venise pen-
tru o astfel de discuție. Avea o invitație pentru mine. 

 
1 John Newton, The Works of the Rev. John Newton (Edinburgh: Thomas Nelson 
and Peter Brown, 1836), p. 211. 
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El și familia lui urmau să meargă la schi în câteva zile, 
așa că m-a invitat să merg alături de ei și să schiem împreună. 
S-a uitat la mine cu sprâncenele ridicate, implorând clar un 
răspuns afirmativ. 

„Ăăă...” Ce urma să îi spun? 

PROBLEMA CU SCHIATUL 

Iată ce trebuie să știi. Eu nu știu să schiez. 

Eu locuiesc în Colorado, unde se pare că toți oamenii 
schiază – adică toți, cu excepția mea. Am mai fost odată la o 
excursie de schi, cu mulți ani în urmă, și a fost o experiență 
dureroasă – pe care am resimțit-o atât în trupul meu cât și 
în orgoliul meu. Eu învățam lent, nu aveam coordonare, așa 
că atunci m-am hotărât că nu-mi place schiatul. Și nu mi-
am reconsiderat niciodată părerea. 

Când oamenii mă întreabă dacă schiez, de regulă le răs-
pund negativ. Dacă mă presează, recunosc că n-am învățat 
niciodată și că nici nu vreau să încerc. Totuși, acest copil ve-
nea dintr-o familie înnebunită după schi. Probabil că el învă-
țase să schieze de pe la 3 ani. Cred că, în mintea lui, cineva 
care nu știa să schieze era ca un individ care nu a învățat ni-
ciodată să meargă pe o bicicletă – un ratat total, un laș. 

În niciun caz nu aveam să merg la schi cu acel copil. 
Nici nu aveam de gând să îi spun că nu știu să schiez. El 
putea foarte bine să fie drăguț și să se ofere să mă învețe, 
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numai că asta ar fi făcut situația mea cu atât mai jenantă. 

„Păi, de fapt nu-mi place foarte mult să schiez”, i-am răs-
puns eu. „Și sunt sigur că nu mă descurc atât de bine ca tine”. 

„Nicio problemă”, a zis el. „Noi nu suntem deranjați 
de asta. Vă rog să veniți”. 

„Nu pot, schiatul nu este pasiunea mea”. 

Privirea i s-a prăbușit. De fapt, îi spusesem cu alte cu-
vinte că nu vreau să petrec timp cu el făcând ceva ce lui i se 
părea plăcut. Nu mi-a mai cerut niciodată așa ceva. 

PROPOVĂDUIEȘTE VESTEA BUNĂ                                    
– PROPRIEI PERSOANE 

Eu am distrus acea invitație în atâtea feluri. Să înce-
pem cu eșecul meu de a folosi avantajul unei oportunități 
evidente ca să construiesc relația cu acel băiat și cu părinții 
lui. Prima mea considerație a fost să evit jena. Era idolul 
meu. Îl puneam mai presus de slujirea lui Dumnezeu. Ba 
mai mult, nesiguranța mea a demonstrat că eșuasem să cred 
Vestea Bună în acea situație. Statura pe care Isus mi-a dat-o 
înaintea lui Dumnezeu nu era suficientă pentru mine, așa că 
am mințit ca să-mi protejez reputația pământească. 

N-am făcut ceea ce predasem în lecțiile mele. Nu îmi 
găseam odihna în neprihănirea lui Isus. Am eșuat să Îl văd și 
să Îl iubesc, sau să mă smeresc ca răspuns față de El. Eram 
un învățător fariseu, vorbind despre apa vie, dar fără să beau 
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eu însumi din ea. 

Să nu ne jucăm cu aceste lucruri! Elevii simt diferența 
dintre un învățător care are integritate și unul fals. Ei nu cer 
nimic mai mult decât integritate. Ei nu îți cer să fii la modă. 
Nici nu cer distracție. Nici măcar învățătură solidă din Biblie. 

Ei vor – și au nevoie – ca noi să fim credincioși prac-
ticanți în viața de zi cu zi. Ei vor ca noi să fim asemenea lui 
Pavel, care a spus: „Evanghelia noastră v-a fost propovăduită 
nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o 
mare îndrăzneală. Căci știți că din dragoste pentru voi am 
fost așa printre voi” (1 Tes. 1:5). 

Propovăduirea Veștii Bune în felul acesta este o ce-
rință descurajantă. De regulă, eu încurc lucrurile. Dar, în 
ciuda eșecurilor noastre păcătoase, nu ar trebui să disperăm. 
Vestea Bună ne dă o nădejde uriașă. Putem să ne pocăim – 
zilnic, în fiecare oră și constant. Putem prețui necontenit 
iertarea pe care Dumnezeu ne-o dă. Putem crede că El ne 
socotește sfinți și ne iubește ca fii, apoi putem să creștem în 
credință. Putem fi împrospătați. 

Evident, putem să ne surprindem slujindu-le unor 
idoli și punând fricile noastre mai presus de făgăduințele lui 
Dumnezeu. Dar creșterea noastră creștină nu constă din a 
ajunge într-un punct începând de la care nu mai păcătuim 
atât de mult și ne descurcăm mai bine prin puterile noastre. 
Ea constă mai mult din a învăța să depindem constant de 
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Isus, crescând în credință și punându-ne încrederea în El în 
slăbiciunile noastre. Noi avem nevoie să propovăduim Ves-
tea Bună nu doar față de elevii noștri, ci mai întâi de toate 
față de propriile noastre inimi. Pentru mine, acest lucru tre-
buie să se petreacă în mod repetat. În fiecare zi. 

O SĂPTĂMÂNĂ REA LA TABĂRĂ 

În urmă cu câțiva ani am predat la o tabără biblică de 
o săptămână, organizată undeva la munte. Erau acolo câțiva 
copii cu corturile, mai aveam și câțiva adolescenți care aju-
tau, consilieri, lideri de tabără și eu, învățătorul. 

Am ajuns în curând să fiu frustrat. Copiii nu răspun-
deau la lecțiile mele în felul în care eram obișnuit. Știam și 
pe cine să dau vina – pe adolescenții care mă ajutau. Eu eram 
obișnuit cu ajutoare interesate de conținutul lecțiilor biblice 
din tabără, astfel încât să vorbească pe acele teme când aveau 
timp liber alături de copiii mai mici, dar aceste ajutoare ac-
ționau de parcă nu le păsa. Nici măcar nu se deranjau să 
asiste la lecțiile mele. Unii aveau să umble prin zona în care 
noi ne întâlneam chiar în timp ce eu predam lecțiile, astfel 
că deveneau un mijloc de distragere a atenției copiilor. 

Eu fusesem însărcinat să pregătesc o broșură care să 
îi ghideze pe toți participanții în devoțiunile de fiecare di-
mineață. Eu înțelesesem că acei adolescenți care mă ajutau 
ar fi trebuit să folosească și ei broșura, așa că mă străduisem 
să includ în ea părți care să le fie de folos și lor. Numai că 
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majoritatea n-au participat niciodată la timpul devoțional; 
ei se trezeau târziu, își făceau treburile sau umblau de colo-
colo vorbind în timp ce copiii mai mici ar fi trebuit să își 
parcurgă devoțiunile în liniște. Într-o dimineață, câțiva din-
tre ei se jucau cu niște baloane de apă. 

Directorul taberei mi-a reamintit că acei adolescenți 
avuseseră de făcut anumite lucruri care îi obligau să se culce 
târziu sau să fie ocupați în timpul lecțiilor, și că eu tratam 
probleme comportamentale într-un fel în care el spera să le 
fie de folos și inimilor acestora. Desigur, el avea dreptate. 
Nu totul avea de-a face cu mine. Așa că am încercat să nu 
mă plâng. N-am vrut să arăt ca un învățător egoist, care nu 
poate suporta câtuși de puțin deranj. 

Totuși, eu clocoteam în sinea mea. Nimeni nu era ui-
mit de învățătura mea. Reputația mea suferea, iar acele aju-
toare, care ar fi trebuit să fie exemple mai bune – care ar fi 
trebuit să mă aprecieze – ei bine, ei trebuiau modelați! 

PĂCATUL SE REVARSĂ 

Într-o după-amiază, participanții la tabără se jucau 
jocuri cu apă. Ajutoarele trebuiau să asiste, numai că ei pă-
reau mai interesați să își continue luptele cu baloane de apă 
începute de dimineață. L-am văzut pe unul dintre acei ado-
lescenți intrând ca un buldog în jocul copiilor, alergând 
după un alt adolescent cu o găleată cu apă. Atunci am ex-
plodat. 
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L-am tras deoparte și m-am răstit la el: „Tu ești aici 
ca să ajuți. Ai fost egoist și te-ai gândit doar la distracția ta, 
când treaba ta este să fii aici ca să îi ajuți pe copiii mai mici. 
Încetează să te mai pui pe primul loc!” El a fost un pic uluit, 
dar a înțeles mesajul. De fapt, el nici nu fusese unul dintre 
cei mai răi pe parcursul acelei săptămâni, dar era momentul 
ca unul dintre acei adolescenți să fie corectat. 

Bineînțeles că știam că păcătuisem. Undeva, în stră-
fundul minții mele, știam chiar că eu eram primul egoist de 
pe acolo, urlând acum pentru că lecțiile strălucitoare la care 
visasem fuseseră deranjate. Dar în acel moment nu-mi păsa 
de asta. Mi se părea prea aducător de satisfacție să opresc acei 
adolescenți. 

Abia în dimineața următoarei zile am fost gata să îmi 
confrunt păcatul. Tabăra se apropia de final. Eu îmi pregă-
team o lecție și discuția de la focul de tabără, care să îi în-
demne pe copii să își abandoneze mândria și să primească 
Vestea Bună pe care o auziseră în acea săptămână, întor-
cându-se acasă cu o dragoste proaspătă față de Isus și cu zel 
în slujirea Lui. 

Dumnezeu este amuzant câteodată în felul în care ac-
ționează. 

El mi-a dat har în acea dimineață. Eu le predasem lec-
ții copiilor de nenumărate ori fără să fiu nevoit să aduc Ves-
tea Bună mai întâi în inima mea. De data asta, mi-am văzut 
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eul păcătos și l-am dus la Mântuitorul meu. Fusesem critic, 
și am recunoscut asta. Mă considerasem mai bun decât alții 
de la tabără, și îmi închipuisem că eram cel mai în măsură 
să le judec comportamentul. Eram mândru, astfel că, văzând 
că lecțiile mele nu funcționau suficient de bine ca să îmi hră-
nească acea mândrie, am devenit deranjat. Mă închinasem 
la ideea că eram un învățător bun. Tânjeam după clase de 
elevi care păstrau ordinea și după elevi care învățau – dato-
rită mie. Prețuiam aceste lucruri mai mult decât pe Dumne-
zeu și mă încredeam în ele mai mult decât în Dumnezeu, 
crezând că ele mă făceau să mă simt prețuit. Chiar cerusem 
ca alții să mi se alăture în amăgirea mea. Eu voiam ca ei să 
îmi admire lucrarea cu uimire. Doream să mi se închine. 

Și nu doar că procedasem greșit, ci trebuia să recunosc 
că acele păcate nu erau unele neobișnuite pentru mine. Săp-
tămâna frustrantă tocmai făcuse ca ele să se reverse în afară. 
Egoismul meu era atât de puternic, încât chiar și dorințele 
mele bune fuseseră răsturnate ca să se focalizeze în principal 
pe mine. Eu m-am dorit ca Vestea Bună să aibă impact asupra 
copiilor, dar păcatul mi-a deviat intențiile bune până când 
principalul motiv pentru care slujeam a devenit concentrat pe 
cum mă simțeam eu. Aveam dreptate în ceea ce îi privea pe 
adolescenții care trebuiau să ajute – ei erau o problemă – dar 
păcatul mi-a asaltat inima până ce principalul motiv pentru 
care i-am confruntat a fost să-mi protejez reputația. 
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ÎNAPOI LA VESTEA BUNĂ 

A fost prima dată când m-am rugat cu adevărat în acea 
săptămână. Mi-am mărturisit păcatul, apoi m-am îndreptat 
către un vechi pasaj favorit, din Epistola către Galateni. Tre-
buia să Îl văd pe Isus, care „S-a dat pe Sine însuși pentru pă-
catele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău” (Gal. 1:4). 

Am citit întreaga carte plecând de la acea afirmație de 
început. Am citit că Dumnezeu, care cunoaște toate lucru-
rile – chiar și mizeria ce fusese în inima mea în acea săptă-
mână – totuși m-a pus deoparte prin harul Lui și mi L-a 
arătat pe Fiul Său. Am citit că Isus m-a iubit și S-a dat pe 
Sine la moarte pentru mine. Am citit că eu eram blestemat, 
dar că Isus m-a răscumpărat făcându-Se blestem în locul 
meu. Am citit că sunt înfiat ca un copil de Dumnezeu și că, 
fiind copilul Lui, sunt și moștenitor. Tatăl meu împarte tot 
ce are cu mine, cel iubit de El. 

Onorurile pe care le vânasem pe parcursul acelei săp-
tămâni păleau comparativ. Simțeam cuvintele lui Pavel cum 
mă convingeau de păcat: „Dar acum, după ce L-ați cunoscut 
pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți 
de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la acele învăță-
turi începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă su-
puneți din nou?” (Gal. 4:9). Am lăsat acea convingere să pă-
trundă adânc. Eu pot să fiu tare ca o piatră, așa că Vestea 
Bună nu pătrunde întotdeauna repede prin acele fisuri din 
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inima mea, dar mi-am reamintit cine sunt în Hristos. 

Sunt un copil de Dumnezeu. Și vreau să încep să tră-
iesc ca atare. 

Desigur, asta însemna moartea. Moartea zilnică față 
de onorurile ieftine ale lumii este și ea parte din Vestea Bună. 
Ea este ilustrată cu litere parcă mai mari în Galateni. Pavel 
încheie cu un pasaj în care scrie personal ideea importantă 
ce trebuia reținută din întreaga Veste Bună care a fost vestită 
până acolo: „departe de mine gândul să mă laud cu altceva 
decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lu-
mea este răstignită față de mine, și eu față de lume!” (Gal. 
6:14). Un fiu al lui Dumnezeu nu mai trăiește pentru ceea 
ce cred oamenii, ci întreaga lui reputație este legată de Isus. 

Așa cum sugerează terminologia, moartea poate fi du-
reroasă, dar harul dulce a fost ceea ce m-a scos din acea mo-
cirlă a sinelui, în care fusesem împotmolit toată acea săptă-
mână. Într-un anume moment, am redescoperit sentimen-
tul favorii că eram un fiu de Dumnezeu și, odată cu ea, a 
venit și dorința de a-L lăsa pe Tatăl să mă corecteze – să mă 
îndoaie și să mă modeleze. 

Mi-am pus Biblia jos și am ieșit din cabană. Am înce-
put să mă îndrept către locul de întâlnire. Chiar acolo, stând 
singur pe o bancă, era adolescentul asupra căruia mă năpus-
tisem cu o zi înainte. Era momentul morții. 
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SCHIMBAREA DIN MINE 

M-am așezat lângă acel tânăr. „Bună, vreau să îmi cer 
iertare pentru felul în care ți-am vorbit ieri”, i-am spus eu. 
„Am fost rău și mânios, și n-ar fi trebuit să mă port așa”. 

„Nu”, a zis el. „O meritam. Aveați dreptate. Nu fă-
ceam ceea ce trebuia să fac”. 

„Nu contează asta”, am zis eu. „Eu tot am greșit. Am 
spus acele lucruri ca să mă facă pe mine să mă simt mai bine, 
în loc să le spun ca să te ajut pe tine. Îmi pare rău”. 

„Bine”, a spus el. „Mulțumesc”. 

O, ar fi fost atât de ușor să se oprească acolo totul. Am 
fost ispitit strașnic. Aș fi putut pleca de acolo chiar în acea 
clipă și să arăt ca acel om uriaș care și-a cerut iertare. Totul 
ar fi fost ca o „scuză” care, în realitate, să îmi crească reputa-
ția – o scuză fără moarte. Am ezitat pentru o clipă. Chiar 
credeam că sunt un fiu de Dumnezeu? 

Am continuat. „Am fost un nesimțit”, i-am spus ace-
lui tânăr. „Voiam ca oamenii să fie impresionați de mine, 
am văzut că asta nu se petrecea, și am devenit mânios, așa că 
m-am luat de tine fără să am un motiv întemeiat. Știu că nu 
înțelegi mare lucru, dar ai fost mustrat pentru că eu am o 
problemă de ego. Vrei să mă ierți?” 

El a spus că da, iar eu spusesem ce trebuia spus. Nu 
mai era de niciun folos să pretind că eram super-învățătorul. 
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Vestea Bună îmi reamintise că nu eram individul senzațional 
la care doream ca toți să se gândească. Eram doar un om 
mântuit. 

Mi-aș dori să îți pot spune că totul s-a schimbat după 
aceea și că acei copii au reacționat bine la lecțiile de final, 
dar, ca să fiu sincer, nici nu îmi mai aduc aminte cum a fost. 
Totuși, mai rău de atât nu se putea. Chiar dacă lecțiile nu 
păreau să aibă efect, în mine se petrecuse o schimbare care a 
contat mai mult. Nebunia mă părăsise. Bucuria revenise. 
Acum propovăduiam pentru Isus, nu pentru ceea ce aș fi 
primit eu în urma lecțiilor mele.  

Știam că puteau să mai fie ceva iritări, dar eram gata 
să răspund la ele gândindu-mă mai întâi de toate la ceilalți. 
Acele situații aveau să fie șanse în care puteam să practic acea 
dragoste care moare față de eu, în modalități mărunte. 

De asemenea, mi-aș dori să pot spune că a durat, dar 
nu ar fi adevărul. Viața nu este așa. Noi nu pierdem nicio-
dată nevoia de a rămâne conectați la Isus. Până ce m-am în-
tors acasă din tabără, eram deja descurajat și mânios pentru 
acea săptămână, și trebuia să mă reconectez la Vestea Bună. 
Și fac asta mereu, iar și iar, și iar. Sufletul meu este incredibil 
de însetat după recunoaștere, aprobarea altora și onoare. Eu 
am nevoie să beau cu găleata din apa vie a lui Isus, ca să nu 
încerc să sting acea sete cu lături. 
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VESTEA BUNĂ PENTRU ÎNVĂȚĂTORI 

Indiferent dacă predăm lecții biblice într-un context 
de lucrare sau celor mici de acasă, este ușor să ne construim 
valoarea de sine uitându-ne la cât de bine pare să meargă 
lucrarea noastră cu copiii. În mine, aceasta are tendința să se 
manifeste prin aroganță, dar poate să conducă și la descura-
jarea că sunt singur. Mândria și autocompătimirea sunt 
două fațete ale aceluiași lucru: concentrarea pe performan-
țele noastre. 

Trebuie să fim atenți. În esență, în toată această carte 
am încercat să te îndemn să faci mai mult pentru Isus. Drept 
răspuns, putem foarte ușor să credem că totul se reduce la a 
ne strădui mai mult. Mai întâi vom simți presiunea. Apoi, 
dacă avem succes, o vom sfârși îngâmfați, sau, dacă nu avem 
succes, ne vom simți descurajați sau vinovați. 

Învățătorii și părinții sunt îndeosebi expuși la aceasta. 
În timp ce alții din biserică ar putea participa la studii biblice 
care se focalizează pe bucuriile lui Isus, majoritatea sesiunilor 
de instruire și a planurilor de lecții pregătite pentru noi se 
îndreaptă către cum să ne facem slujba mai bine. Din această 
cauză, dintre toți oamenii, noi avem cea mai mare nevoie să 
ne hrănim din Vestea Bună. Faptul că ne luăm angajamen-
tul că vom fi mai buni săptămâna viitoare nu ne va face ni-
ciun bine dacă nu învățăm mai înainte de toate să Îi mulțu-
mim lui Dumnezeu că El folosește și iubește faliți ca noi. 
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De aceea, iată vestea bună pentru tine: când simți că lu-
crarea ta sau slujba ta de părinte îndreaptă lucrurile către tine, 
privește în afară, spre Isus. Pocăiește-te! Savurează acceptul pe 
care El ți-l dă. Încrede-te în El cerându-I să te umple din nou 
cu Duhul Lui și să îți revigoreze deopotrivă viața și lucrarea 
cu copiii. El este mai sigur, mai credincios și mai durabil decât 
orice altceva. Și mai ales când dai greș, aleargă la Isus. 

Eu eșuez de fiecare dată. Am scris despre unele lecții 
de succes și despre unele interacțiuni bune cu copiii pentru 
că vreau să îți împărtășesc exemple folositoare, dar te rog să 
nu crezi că aceste lucruri mi se întâmplă în fiecare zi. Eu am 
o mulțime de zile frustrante – multe dintre ele fiind clar din 
vina mea, iar altele fără vreo cauză anume care să îmi fie 
clară. În astfel de zile, noi toți suntem chemați să credem 
Vestea Bună. 

Crede că Dumnezeu încă dorește să îți binecuvânteze 
lucrarea cu copiii. 

Tu nu o vei putea face perfect, dar El face totdeauna 
lucrurile perfect. Chiar și în zilele bune, adu-ți aminte să îți 
pui încrederea doar în harul Lui. Renunță la ideea că darurile 
și abilitățile tale îi aduc pe copii la Dumnezeu. Aceea este lu-
crarea Lui – și El te va folosi așa cum ești, cu imperfecțiunile 
tale. Este o lucrare măreață și sfântă. Continuă să te alături ei. 
Trâmbițează Vestea Bună și ai încredere că Mântuitorul pe 
care Îl propovăduiești o va folosi ca să atragă suflete la El. 
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Crede că Dumnezeu încă te iubește. 

Desigur că eșecurile tale ca învățător sunt uriașe, însă 
Crucea este mai mare. Da, păcatul tău îți corupe constant 
mesajul – dar Isus iartă, restaurează și folosește oameni pă-
cătoși. El nu ține socoteala de câte ori ai fost nevoit să măr-
turisești și să te pocăiești de același păcat, așa că tu continuă 
să te îndrepți spre El. Fii un învățător mulțumitor și plin de 
credință. Tu nu doar le vorbești copiilor despre Isus, ci te 
odihnești în El împreună cu ei. 

Crede că ești un fiu/o fiică a Tatălui ceresc. 

Nu contează cât de sărac ai ascultat azi de Dumnezeu, 
cât de neglijent ți-ai pregătit lecția de săptămâna aceasta sau 
cât de lipsit de dragoste te-ai simțit ieri față de copiii tăi. Sta-
tutul tău nu se poate schimba. Ești un copil de Dumnezeu. 
Stai alături de Fratele tău Isus înaintea scaunului de domnie 
al Cerului. Ești părtaș Numelui Lui. Ești părtaș accesului Lui 
la Tatăl. Ești părtaș Duhului Lui. Ești părtaș plăcerii pe care 
El o simte din partea Tatălui. Și, într-o zi, vei fi părtaș gloriei 
Lui. Concentrează-ți gândurile pe aceste lucruri. Apoi mergi 
înainte și predă-ți lecțiile, plin de recunoștință și uimire. 

Crede că nu este nimic greșit să fii slab. 

Da, te lupți și păcătuiești. Acceptă-ți slăbiciunea! În-
dreaptă-te către Mântuitorul tău puternic, care, în slăbiciunea 
Crucii, a triumfat asupra păcatului, a morții și a diavolului. 
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El va folosi slăbiciunea și în viața ta. El te va face smerit până 
ce te vei odihni în tăria Lui. Apoi, asemenea lui Pavel, te vei 
lăuda cu slăbiciunea ta în loc să încerci să o ascunzi. Nu vei 
ști altceva decât Crucea, și o vei propovădui cu putere. 

Toate acestea fac parte din a-L arăta pe Isus copiilor. 
Este felul în care tu, personal, îți ocupi locul în istoria Veștii 
Bune. 

Eu nu voi adăuga la finalul acestui capitol nicio listă 
de pași practici pe care i-ai putea face ca să îți îmbunătățești 
predarea sau slujba de părinte, pentru că vreau să te focalizezi 
pe cel mai important pas practic – o credință mai profundă. 
Trebuie să-L vezi pe Isus. Pe măsură ce vei cunoaște, cu o 
certitudine care crește zi de zi, că El a făcut mai mult pentru 
tine, și tu vei face mai mult pentru El. 

Dumnezeu a adus o mustrare usturătoare prin profe-
tul Ieremia: „poporul Meu a săvârșit un îndoit păcat: M-au 
părăsit pe Mine, Izvorul apelor vii, și și-au săpat puțuri, pu-
țuri crăpate, care nu țin apă” (Ier. 2:13). Acela eram eu în 
tabără. Întorsesem spatele față de ceea ce Dumnezeu îmi dă 
și îmi săpasem propriile puțuri cu care să îmi strâng onoare 
lumească. Și sunt ispitit mereu în felul acesta. Eu strâng 
aceste lucruri - cunoașterea Bibliei, abilitățile de lucrare, 
aprobarea din partea păstorilor și lauda din partea altor pă-
rinți – și beau din ele. Ele umplu puțurile religioase care au 
doar o aparență de evlavie, dar care nu țin apă. 
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Majoritatea învățătorilor și a părinților pe care îi cu-
nosc se luptă să aibă un parteneriat viu, liniștit și bucuros cu 
Dumnezeu în lucrarea lor pentru copii. La fel ca mine, ei 
deraiază din cauza nesiguranței sau a laudei de sine. Ei se 
tem de eșec sau se închină la aprobarea din partea altora, și 
ajung să slujească având inimi împietrite. 

Ce diferit este când inima este blândă! O inimă îmbi-
bată în untdelemnul liniștitor al Veștii Bune își va pierde din 
împietrire și se va supune voii lui Dumnezeu. Va ajunge să 
vadă că păcatul este dezgustător. Va fi încântată să cânte des-
pre Isus. Va hrăni o sfințenie robustă și bucuroasă, care îi va 
atrage la Mântuitorul deopotrivă pe cei mici și pe cei mari. 
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ÎNCHEIERE 
Adevăratul Slujitor 

 

Ultimul cuvânt din această carte îi aparține lui Charles 
Spurgeon, care a vorbit cu mai mult folos decât aș putea s-o 
fac eu și cu mai multă claritate decât aș îndrăzni eu să vor-
besc. Când citesc predicile lui Spurgeon, eu încerc să mi-l 
imaginez predicând atunci, în Londra secolului al XIX-lea. 
Pe 14 Aprilie 1867, el a pășit pe podiumul amfiteatrului Ro-
yal Agricultural Hall, pentru a predica despre „Bogățiile de 
nepătruns ale lui Hristos”. 

La acea vreme, Spurgeon era cel mai popular predicator 
din lume, iar Royal Agricultural Hall era una dintre cele mai 
grandioase clădiri din lume. Ea avea un acoperiș arcuit din 
sticlă, înalt de aproape 23 m și o capacitate de zece mii de 
locuri. În acea dimineață de duminică, în amfiteatrul respec-
tiv au venit de două ori mai mulți oameni. Ei s-au înghesuit 
să îl asculte pe Spurgeon – fără ajutorul microfoanelor pe care 
noi le avem azi – iar el a făcut să răsune mesajul său despre 
cuvintele lui Pavel: „Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat 
dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să le vestesc Nea-
murilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos” (Efes. 3:8). 

Vocea lui Spurgeon a călătorit mai departe decât și-ar 
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fi imaginat vreodată. Recent, am descărcat o versiune audio 
a acestei predici și am descoperit o comoară. Spurgeon a spus 
în ea ceea ce eu am încercat să tot spun pe parcursul acestei 
cărți. 

Iată un fragment condensat din acea predică: 

Deși apostolul nostru [Pavel]... își cunoștea și și-a măr-
turisit slăbiciunea, a existat un lucru care nu l-a tulburat 
niciodată – el n-a fost niciodată încurcat în ce privește 
subiectul lucrării lui... De la prima lui predică și până la 
ultima, când și-a plecat capul ca să-și pecetluiască măr-
turia cu propriul sânge, Pavel L-a predicat pe Hristos și 
doar pe Hristos...  

Adevăratul slujitor este cel care poate să Îl predice pe 
Hristos... Dacă Hristos răstignit este marea desfătare a 
sufletului lui, însăși miezul învățăturii lui, grăsimea lu-
crării sale, el și-a dovedit astfel chemarea de ambasador 
al lui Hristos... 

O, să vorbești doar despre Hristos! – să fii legat, strâns 
legat pe veci de această singură temă; să vorbești doar 
despre Isus și despre dragostea uimitoare a Fiului glorios 
al lui Dumnezeu, care, „măcar că era bogat, S-a făcut 
sărac pentru voi”.  

Acesta este Subiectul ce constituie deopotrivă „sămânța 
semănătorului și pâinea celui care o mănâncă”. Acesta 
este Cărbunele viu pentru buzele predicatorului și Cheia 
pentru inima ascultătorului!  

Aceasta este Melodia rapsozilor pământului și Cântarea 
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harfelor Cerului! Doamne, învață-ne-o tot mai mult, și 
le-o vom spune și altora!1 

Când am descoperit această predică, am aflat că în 
acea zi și în acel loc era un tânăr învățător de școală dumini-
cală care îl auzea pe Spurgeon, iar numele lui era Dwight L. 
Moody. El s-a întors acasă din Londra captivat, hotărât să 
vorbească despre Hristos mai mult ca niciodată, și a ajuns să 
construiască cea mai mare lucrare de propovăduire a Evan-
gheliei din generația lui. 

Așa se fac lucrurile. Un învățător îl inspiră pe un altul, 
iar acela îi vorbește unui elev. Un părinte îl încurajează pe 
un altul, și acela le vorbește copiilor lui. Elevii și copiii cresc 
și le spun altora – și fiecare generație de credincioși redesco-
peră frumusețea lui Isus. 

Tu cum vei lua parte la aceasta? Data viitoare când vei 
intra în sala ta de clasă, când te vei întâlni cu grupul de tineri 
sau vei sta alături de copiii tăi la masă, ce anume vei face ca 
să fii un adevărat slujitor? Cum li-L vei arăta pe Isus, aseme-
nea atâtor învățători credincioși dinaintea ta? 

 

  

 
1 Charles H. Spurgeon, “The Unsearchable Riches of Christ," last modified 
April 29, 2013, http://www.spurgeongems.org/vols13-15/chs745.pdf. 
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ANEXĂ 
12 răspunsuri la obiecția că propovăduirea 

harului fără plată al lui Dumnezeu ar           
conduce la o ascultare superficială 

 

Una dintre principalele obiecții pe care le aud când 
vorbesc despre învățătura din Vestea Bună este că aceasta 
sună tolerant în ce privește păcatul și nevoia de a fi ascultă-
tori de Dumnezeu. Când eu afirm că a propovădui harul 
absolut fără plată în Isus ne determină să ascultăm de El din 
recunoștință, din inimă, oamenii cred uneori că aș spune că 
noi nu trebuie să ascultăm de El decât dacă simțim o dorință 
în acest sens. 

Acest lucru nu este deloc adevărat! Noi trebuie să res-
pingem zilnic păcatul, chiar dacă el ne place în acel moment 
– și uneori așa îl percepem. Cartea mea este plină de expli-
cații despre felul cum învățătura Veștii Bune ne ajută în as-
cultare, așa că nu pot fi acuzat că aș lucra împotriva ascultă-
rii. Cu toate acestea, deoarece mulți oameni se străduiesc din 
greu să înțeleagă această chestiune, m-am gândit să strâng 
toate acele explicații și să le pun într-un singur loc. 

1. Dacă inimile noastre nu sunt implicate, nu am ascul-
tat complet de Dumnezeu. Dacă suntem mulțumiți doar cu 
un soi reținut de purtare frumoasă, ținta noastră este prea 
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joasă. Dumnezeu ne poruncește să ascultăm din inimă 
(Deut. 30:2). El spune că pocăința trebuie să vină din inimă 
(1 Împ. 8:48). El ne spune să iertăm din inimă (Matei 
18:35). Iar Isus a spus că prima și cea dintâi dintre porunci 
este aceasta: „Să-L iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu 
toată inima ta” (Matei 22:37). Când învățătura îi ajută pe 
copii să asculte cu bucurie, din recunoștință, din inimă, nu 
forțat, asta nu înseamnă că am trata superficial legea lui 
Dumnezeu, ci chiar foarte serios. În realitate, noi punem as-
tfel ștacheta sus – acolo unde Dumnezeu o ridică. 

2. Ascultarea înrădăcinată în dragoste biruiește felul 
cum ne simțim pe moment. Este greșit să credem că ascultarea 
bazată pe dragoste ar fi captivă sentimentelor. Gândește-te 
la cei pe care îi iubești. Chiar dacă îi iubești mult, uneori nu 
te simți dornic să le slujești - dar deoarece îi iubești, îi vei 
sluji. Dragostea hrănește o dorință care trece dincolo de ceea 
ce simți pe moment. Întrucât Îl iubesc pe Dumnezeu, cre-
dincioșii au în inimă o dorință de durată pentru ascultarea 
de El, chiar și atunci când se confruntă cu ispita și cu senti-
mentele confuze. Iată care este natura dragostei. 

3. Suspiciunea că oamenii mântuiți folosesc harul ca pe 
o scuză pentru a păcătui ține de o perspectivă prea superficială 
asupra mântuirii și a harului. Dacă tot ce ar fi făcut Dum-
nezeu pentru noi ar fi fost să ne ierte, atunci da, poate că 
harul ne-ar face să credem că am putea păcătui oricât ne-am 



ANEXĂ  361 

dori. Dar Pavel explică în Romani 6 că, deși noi ne bucurăm 
de harul lui Dumnezeu, nu continuăm în păcat, pentru că 
acel har include mai mult decât doar iertarea. Noi suntem 
uniți cu Hristos. Noi suntem înviați în El și creștem spiri-
tual. Datorită acestui lucru, avem un nou model de ascul-
tare, care este înrădăcinat în lucrarea Duhului Sfânt în noi. 
Când copiilor li se prezintă o imagine a mântuirii care in-
clude desfătarea în harul „chemării sfinte” (2 Tim. 1:9), nu 
există nicio îngrijorare că o astfel de învățătură despre har i-
ar putea face să creadă că păcatul ar fi ceva în regulă. 

4. Faptul că suntem mântuiți cu siguranță nu poate con-
duce la un comportament superficial dacă înțelegem cât de uriașă 
va fi fericirea noastră viitoare. Dacă avem o imagine corectă 
asupra mântuirii, un alt lucru pe care îl știm, și ar trebui să îl 
știm, este că ne vom bucura că va exista o zi când vom fi eli-
berați complet de păcat. Cu cât înțelegem mai bine frumuse-
țea acestui adevăr – și suntem siguri că vom avea parte de el 
pentru că Dumnezeu este bun – cu atât mai mult ne vom dori 
să biruim păcatul în această viață. Copiii cuceriți de har au în 
ei un gust al Cerului. Acest lucru îi face înfometați să trăiască 
acum ca niște oameni care sunt destinați Cerului. 

5. Ideea că harul lui Dumnezeu ar putea să ne lase să tot 
păcătuim nu ilustrează felul cum ar trebui să gândească cei născuți 
din nou. Pavel spune tot în Romani 6 că noua noastră viață 
este caracterizată și de o nouă atitudine. Vechea atitudine 
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care spunea, „Cum pot să scap cu cât mai multe păcate?”, 
ține de viețile noastre vechi și lumești. Acum suntem elibe-
rați de o astfel de atitudine. N-ar trebui să mai ascultăm doar 
atât cât să scăpăm de pedeapsă. Dacă învățătura ta coche-
tează cu acest fel de gândire prin evitarea harului, ceea ce faci 
este să folosești motivațiile vechi și lumești în locul celor noi, 
ale vieții vii în Hristos. Creștinii ascultă pentru că ei sunt ai 
lui Isus. Mentalitatea bazată pe lege face cât poate de puțin 
ca să poată scăpa de pedeapsă, pe când mentalitatea bazată 
pe dragoste face tot ce poate în ascultare de Dumnezeu. Care 
dintre ele constituie o ascultare mai completă? 

6. Este imposibil să facem consecvent lucruri evlavioase 
dacă inimile noastre nu sunt captivate de Dumnezeu. Noi am 
putea să ne sforțăm să ne împotrivim unui păcat ici și colo, 
când ne este ușor, când ne simțim foarte determinați sau 
când suntem văzuți de alții. Totuși, în majoritatea celorlalte 
situații, inimile noastre vor avea cuvântul final de spus, și 
vom sluji ce (sau pe cine) iubim. Singura cale de a deveni 
mai consecvenți în ascultare este aceea de a alunga dragostea 
față de lucrurile păcătoase, înlocuind-o cu o dragoste mai 
mare față de Dumnezeu. 

7. Nu putem asculta cu adevărat de Dumnezeu dacă 
suntem nesiguri de dragostea Lui pentru noi. Dacă nu suntem 
convinși că El ne iubește cu adevărat, veșnic și infailibil, tot 
ce facem pentru El va fi doar o stratagemă de a-L impresiona 
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și de a încerca să Îi câștigăm dragostea. Aceasta este manipu-
lare, nu ascultare. De fapt, noi vom face faptele de „ascultare” 
pentru noi înșine și ca să ne mântuim singuri. O astfel de cre-
dință egoistă și greșit îndreptată nu este purtare evlavioasă. 

8. Când cunoaștem harul lui Dumnezeu, aceasta ne face 
să fim serioși față de legea lui Dumnezeu, fără să cădem pradă 
disperării. Un învățător care eșuează să propovăduiască harul 
lui Dumnezeu trebuie să fie atent să nu îi împingă pe copii 
într-un fel forțat către ascultare, pentru că ei pot ajunge 
foarte ușor să fie descurajați sau mândri. Este mai ușor când 
copiii sunt siguri de harul lui Dumnezeu prin orice ar trece. 
Apoi învățătorul poate să fie mai categoric în îndemnarea lor 
la ascultare. El se va îngrijora mai puțin că până și învățătu-
rile foarte dure despre ascultare ar conduce la disperare sau 
la neprihănire de sine. Mai mult har va permite învățături 
mai stricte despre păcat, nu învățături mai blânde. 

9. Pentru a deveni mai eficienți în lupta cu păcatul și în 
ascultare, trebuie să ne focalizăm pe credința în Vestea Bună. Cea 
mai fundamentală dintre toate faptele bune pe care Dumnezeu 
le cere este credința: „Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este 
aceasta: să credeți în Acela, pe care L-a trimis El” (Ioan 
6:29). Necredința este rădăcina tuturor celorlalte păcate. 
Atât timp cât copii nu învață să se întărească în credința în 
Isus prin auzirea Veștii Bune și prin răspunsul față de ea, 
lupta lor cu păcatul se va baza pe o strategie slabă. Ei se vor 
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lupta cu păcatele vizibile, în timp ce vor ignora inima, și nu 
vor ajunge nicăieri. Strategia Veștii Bune este de departe mai 
serioasă cu ascultarea în toate aspectele vieții decât o abor-
dare care încearcă să rezolve doar anumite păcate vizibile. 

10. Dacă faptele noastre bune nu izvorăsc din credința 
în Isus, în realitate, ele nu sunt bune. Credința este atât de 
centrală, încât „tot ce nu vine din credință este păcat” (Rom. 
14:23, lit. ESV). În altă parte, Biblia spune că „fără credință 
este cu neputință să Îi fim plăcuți Lui! Căci cine se apropie 
de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, și că îi răsplătește 
pe cei ce-L caută” (Evrei 11:6). Când copiii învață despre 
răsplățile prin har pe care le avem în Isus și le cred, ei au pus 
temelia obligatorie a adevăratei ascultări. 

11. Dumnezeu vrea ca bunătatea Lui să ne motiveze la 
ascultare. Evident, vor exista întotdeauna oameni care își în-
chipuie că iertarea de la Dumnezeu este ceva ușor și, ca re-
zultat, tratează păcatul cu ușurătate. Cu toate acestea, când 
Pavel tratează această problemă, el nu spune că soluția ar fi 
să ne oprim din propovăduirea harului. El explică în schimb că 
harul este gândit ca să aibă efectul contrar: „Sau disprețuiești tu 
bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii Lui răbdări? Nu 
vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință?” 
(Rom. 2:4). Când este înțeleasă bine, bunătatea lui Dumnezeu 
duce la pocăință. Copiii văd cât de bogată este dragostea Lui, 
care s-a revărsat asupra lor – prin compasiunea Crucii – și 
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sunt convinși să urască păcatul așa cum El îl urăște. 

12. Experiența noastră de viață este la unison cu ceea ce 
Biblia ne învață: oamenii care iubesc harul lui Dumnezeu, iu-
besc și ascultarea de El. Eu n-am întâlnit niciodată un copil 
care să fie captivat cu putere de har și, ca rezultat al aprecierii 
atât de depline a iubirii lui Dumnezeu față de el, în ciuda pă-
catelor lui, să continue să trăiască în tot felul de păcate, pentru 
că ar ști că n-ar avea nicio problemă cu un astfel de mod de 
trăire. Nu asta se petrece. O apreciere adevărată a harului pro-
duce întotdeauna smerenia, ceea ce îi face pe copii dornici de 
ascultare. Ar trebui să ne așteptăm la așa ceva dacă ne amintim 
de pasajele biblice despre har, cum ar fi cel din Tit 2:11-12: 
„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți 
oamenii, a fost arătat, și ne învață s-o rupem cu păgânătatea 
și cu poftele lumești, și să trăim în veacul de acum cu cumpă-
tare, dreptate și evlavie”. Copiii pe care eu îi știu că au o bu-
curie adevărată în Hristos se potrivesc în acest pasaj. Ei ascultă 
cu bucurie, chiar și atunci când știu că nimeni nu îi vede. Co-
piii care se simt forțați la ascultare sunt cei ce sfârșesc trăind o 
viață dublă, punându-și o mască de evlavie acasă sau la bise-
rică, dar roind în jurul păcatului în alte circumstanțe. 

* * * 

Poate că ai citit toate acestea și ești încă ezitant. Poate 
că încă ai impresia că atâta învățătură despre har pare ceva 
greșit. 
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Ei bine, sigur că așa pare. Vestea Bună sună ridicol 
atunci când este privită prin lentilele sensibilităților lumii. 
Ea încalcă tot ceea ce noi știm despre cum să îi forțăm pe 
oamenii captivi în păcat să se conformeze. 

Dar noi nu mai suntem captivi, ci suntem liberi în 
Hristos. Noi, cei care am simțit puterea Veștii Bune, știm că 
suntem cel mai dornici să ascultăm atunci când suntem cel 
mai mult încântați de Isus. Deși încă ne luptăm cu păcatul, 
noi suntem destinați închinării veșnice având cele mai bune 
motivații și, prin harul lui Dumnezeu, viețile noastre de pe 
pământ deja ilustrează ceva din acea minunăție.



367 

 

LISTA LECȚIILOR BIBLICE 

 

Creația (Geneza 1)      211 

Noe (Geneza 6-9)      205 

Avraam și Lot (Geneza 13)      121 

Pruncul Moise (Exod 2)        195 

Trecerea Mării Roșii (Exod 14)       212     

Mana din pustie (Exod 16)       211 

Cele 10 Porunci (Exod 20)       102, 164, 195 

Legământul de la Muntele Sinai (Exod 24)     202 

Vițelul de aur (Exod 32)      200 

Moise în stâncă (Exod 33-34)      203 

Balaam (Numeri 22-24)     184 

Păcatul lui Acan (Iosua 7)      20 

Ghedeon (Judecători 6-8)     196 

Samson (Judecători 13-16)      202 

Ana (1 Samuel 1)      196 

Chemarea lui Samuel (1 Samuel 3)      33 



368 ARATĂ-L PE ISUS  |  KLUMPENHOWER 

Mefiboșet și David (2 Samuel 9, 16 și 19)      104 

Ilie și preoții lui Baal (1 Împărați 18)        324 

Estera (Estera)      152 

„Domnul este Păstorul meu” (Psalmul 23)       199 

„Un martor credincios nu minte” (Proverbe 14)      207 

Iona (Iona)       197 

Lucrătorii din vie (Matei 20)        256 

Petru se leapădă de Isus (Matei 26)         134 

Isus prevestește moartea Sa (Marcu 8-10)        162 

Preotul Zaharia (Luca 1)        99 

Isus în copilărie, la Ierusalim (Luca 2)        51 

Petru prinde pești (Luca 5)       132 

Isus vindecă un lepros (Luca 5)         239 

Bunul samaritean (Luca 10)        230 

Maria și Marta (Luca 10)         229, 235 

Nicodim și Isus (Ioan 3)        90 

Isus hrănește cinci mii de oameni (Ioan 6)       134 

Femeia prinsă în curvie (Ioan 8)         262 

„Copii, ascultați de părinții voștri” (Efeseni 6)        233 

 



 

   

MAGNA GRATIA 
Noi vestim Evanghelia harului 

 

Asociația MAGNA GRATIA este o organizație non-profit care își                
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