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Timpul întrebărilor
ÎN GRUPUL VESTEA BUNĂ

Copiii mărturisesc bucuria cu care completează „Cartea întrebărilor cu
meditaţii”:
„Cartea întrebărilor cu meditaţii m-a ajutat să înţeleg mai multe despre Domnul
Isus şi să am în fiecare zi un timp de meditaţie.“ (Marlies – 11 ani)
„Cartea întrebărilor cu meditaţii, volumul 3 m-a ajutat să învăţ mai mult
despre Duhul Sfânt, despre darurile spirituale, despre Satan şi armura Domnului.
Mulţumesc AMEC şi celor care au sprijinit editarea cărţii. Aceasta m-a ajutat să
îmi petrec mai mult timp cu Dumnezeu“ (Miriam – 9 ani)
„Cartea întrebărilor cu meditaţii m-a ajutat să aflu mai multe lucruri despre
Duhul Sfânt şi să am în fiecare zi un timp de părtăşie cu Domnul. În special mi-au
plăcut lecţiile despre îngeri şi Satan“ (Bianca – 13 ani )

CE ESTE TIMPUL ÎNTREBĂRILOR?
Timpul întrebărilor este o parte din programul Grupului Vestea Bună, de 5-10
minute, dedicat motivării copiilor pentru a începe şi a continua timpul lor de
părtăşie zilnică cu Dumnezeu, folosind ca bază „Cartea întrebărilor cu meditaţii”,
editată de AMEC.
DE CE SĂ AI TIMPUL ÎNTREBĂRILOR?
•
Introducând Timpul întrebărilor în programul Grupului Vestea Bună,
ducem mai departe marea însărcinare dată de Domnul Isus de a face ucenici
în rândul copiilor şi de a-i învăţa tot ce ne-a poruncit El (Matei 28:19,20).
•
După cum spune şi George Barna în cartea sa „Transforming Children
into Spiritual Champions” („Transformarea copiilor în campioni spirituali”),
starea spirituală a unui copil la vârsta de 13 ani e un indicator puternic a
profilului spiritual pe care îl va avea ca şi adult.
•
Incluzînd „Cartea întrebărilor cu meditaţii” în programului Grupului
Vestea Bună ne ajută să împlinim al doilea din cele trei scopuri AMEC:
ucenicizarea copiilor în Cuvântul lui Dumnezeu.
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CUM INTRODUCI TIMPUL ÎNTREBĂRILOR
ÎN GRUPUL TĂU?
Distribuind „Cartea întrebărilor cu meditaţii”
•
Când un copil vine pentru a treia oară la grup, poate primi o legitimaţie
de membru şi „Cartea întrebărilor cu meditaţii”, devenind astfel membru
oficial al grupului. Pot beneficia de ea atât copiii mântuiţi, cât şi cei
nemântuiţi. Asigură-te că vei include o scrisoare pentru părinţi, cu mai
multe informaţii. Transformă înmânarea acestor articole într-un eveniment
special în program. Acest fapt va adăuga valoare cărţii, deoarece copilul şi-a
câştigat-o şi, de asemenea, îi va motiva pe alţii să continue să vină la grup, ca
să devină şi ei astfel membri oficiali şi să intre în posesia acestei cărţi.
•
Accentuează faptul că această carte cu meditaţii e ceva voluntar, nu o
temă de casă!
•
Cel mai bine e ca la fiecare Grup Vestea Bună, copiii să înceapă
cu acelaşi volum, ca împreună să progreseze de-a lungul anului. Astfel
învăţătorul va putea să întărească în program ceea ce copiii studiază precum
şi să urmărească progresul fiecărui copil mult mai uşor. Copiii noi vor începe
cu acelaşi volum al cărţii, care se parcurge în acel moment cu întreg grupul.
La sfârşitul anului ei pot primi, dacă doresc, volumele anterioare. Totuşi, dacă
sunt copii care nu cunosc prea multe lucruri despre Dumnezeu, e mai bine să
primească mai întâi primul volum, iar după ce l-au terminat, să continue cu
volumul la care sunt şi ceilalţi.
•
Pentru grupurile la care merg şi preşcolari şi copii mai mari, se poate da
tuturor Cartea întrebărilor cu meditaţii şi cei mari să fie încurajaţi să îşi ajute
fraţii şi surorile mai mici acasă, să o completeze. De asemenea, cei mici pot
cere părinţilor să le citească.
•
De-a lungul anului şcolar, copiii vor primi 6 volume ale Cărţii întrebărilor
cu meditaţii. Penultimul volum poate fi dat chiar la sfârşitul anului de Grup
Vestea Bună. Bisericile care au „adoptat” grupuri, pot sponsoriza o reuniune
în vară, la care să se distribuie ultimul volum din acel an. Dacă nu este posibil,
învăţătorul îl poate trimite prin poştă copiilor, pe perioada verii, sau gazda
grupului poate merge să le înmâneze cartea personal copiilor.
Cum să introduci conceptul de Timp de părtăşie
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•
Cu câteva săptămâni înainte de a distribui Cartea întrebărilor cu
meditaţii, îi poţi învăţa pe copii cum să aibă un timp de părtăşie. Poţi primi
mult ajutor cu privire la aceasta, în capitolul despre rugăciune din manualul

„Grupul Vestea Bună“ sau din cartea „Timpul de părtăşie”, ambele editate de
AMEC.
•
În prima sesiune la Timpul întrebărilor, deschide împreună cu toţi copiii
la începutul Cărţii întrebărilor cu meditaţii şi citiţi împreună îndrumările
despre cum să ai un timp de părtăşie. Dacă în ziua când prezinţi pentru prima
dată Cartea întrebărilor cu meditaţii sunt prezenţi şi copii noi, va trebui să le
înmânezi şi lor o carte, pentru a nu se simţi excluşi.
•
Deschideţi apoi la prima meditaţie şi parcurgeţi paşii împreună, ca
model. Aceasta poate dura între 12 şi 15 minute. Dacă e posibil, împarte clasa
în grupuri mici la această activitate, fiecare grup fiind condus de un lider
instruit.
•
Această activitate poate fi repetată în săptămâna ce urmează sau chiar
în următoarele două întâlniri pentru copiii noi şi pentru a te asigura că toţii
copiii sunt motivaţi şi ştiu cum să o folosească.
•
Dacă descoperi că copiii nu au înţeles ce trebuie să facă în timpul lor
de părtăşie, va fi nevoie să recapitulezi instrucţiunile şi să faceţi împreună o
nouă sesiune practică. Va fi probabil nevoie să repetaţi acest pas periodic, ca
şi copiii noi, care se alătură grupului, să înţeleagă ce au de făcut.
•
Asigură-te că vei instrui şi vei motiva întreaga echipă cu care lucrezi,
să participe la această lucrare minunată de a învăţa copiii să aibă un timp
de părtăşie cu Dumnezeu. Copiii vor găsi multă bucurie în a avea timpul lor
de părtăşie, dacă vor vedea că şi învăţătorii lor sunt convinşi şi entuziaşti cu
privire la el.

CUM MENŢII INTERESUL?
După aceste prime sesiuni de introducere a Cărţii întrebărilor cu meditaţii, poţi
avea sesiuni scurte de 3-5 minute pentru Timpul întrebărilor.
Obiectivul fiecărei săptămâni nu este să evaluezi răspunsurile pe care copilul le-a
dat în carte (nu va fi timp pentru asta), ci să observi consecvenţa cu care copiii
au timpul de părtăşie cu Dumnezeu şi de a-i încuraja să continue. Dacă e cazul, ei
pot primi ajutor la întrebările dificile.
Înainte de grup
Copiii predau cărţile lor devoţionale la sosirea la grup. Pe parcursul programului,
ajutoarele tale verifică ceea ce au scris copiii şi, dacă învăţătorul doreşte, pot lipi
abţibilduri (feţe zâmbitoare, etc.) în colţul de sus, al fiecărei pagini completate.
Cărţile sunt date înapoi copiilor, la plecare. E important ca ei să primească acele
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abţibilduri doar când aduc cartea la grup. Altfel, te asiguri că toţi copii au fost
răsplătiţi corect cu privire la cât au completat!
În timpul grupului
•

Fii pasionat de Timpul întrebărilor!

•
Foloseşte un cântec special pentru a semnala începerea Timpului
întrebărilor. AMEC are disponibile mai multe cântări despre rugăciune, dar
poţi folosi şi unul special pentru acest subiect.
•
Permite câtorva copii să împărtăşească mărturia lor despre ceea ce
Dumnezeu îi învaţă în timpul lor devoţional.
•
Învăţătorul, ajutorul sau gazda, pot împărtăşi la rândul lor, ceea ce
Dumnezeu i-a învăţat în timpul lor de părtăşie!
•
Apreciază pe toţi copiii, chiar şi pe aceia care poate au completat doar o
pagină în acea săptămână.
•
Încurajează copiii să aibă timpul lor de părtăşie. Nu îi umili sau obliga pe
aceia care nu o fac.
•
Fii tu însuţi entuziast de timpul tău de părtăşie cu Dumnezeu! Nu este
motivaţie mai mare decât entuziasmul învăţătorului şi transmiterea acestui
entuziasm şi copiilor, de a avea propriul lor timp de părtăşie cu Domnul.
Poate îţi va fi de folos să adaugi şi tu, ca învăţător, Cartea întrebărilor cu meditaţii
la timpul tău de părtăşie, pentru a fi la curent cu ceea ce copiii citesc şi pentru a
putea interacţiona cu ei asupra materialului.
•
Atrage atenţia copiilor asupra unui lucru pe care să îl caute sau asupra
unei întrebări la care să răspundă în timpul lor de părtăşie din săptămâna
care le stă în faţă. (Exemplu: Ce înseamnă faptul că Dumnezeu e Suveran?
Cum Îi poţi arăta lui Dumnezeu că eşti mulţumitor faţă de tot ceea ce a făcut
pentru tine?) Aminteşte-ţi la următoarea întâlnire să consolidezi răspunsurile
la întrebările tale.
•
Ocazional, planifică să adânceşti înţelegerea copiilor asupra valorii
timpului de părtăşie cu Dumnezeu:
•
Împărtăşeşte cu ei versete pentru a le reaminti importanţa timpului lor
cu Dumnezeu.
•
Foloseşte lecţii speciale AMEC despre rugăciune (ex.: seria „Timpul de
părtăşie” sau „Învaţă-ne să ne rugăm”).
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•

Foloseşte cântece sau versete de memorat despre rugăciune.

•
Pregăteşte învăţătură adiţională asupra diferitelor aspecte ale rugăciunii
(după cum am menţionat mai înainte, poţi găsi ajutor în capitolul despre
rugăciune din manualul AMEC „Grupul Vestea Bună“).
•
Încheie orele de grup cu o provocare care să le reamintească copiilor şi
să îi motiveze să continue timpul lor de părtăşie folosind Cartea întrebărilor
cu meditaţii în săptămâna următoare.

CARE SUNT DIFICULTĂŢILE CE POT APĂREA LA
PREZENTAREA TIMPULUI ÎNTREBĂRILOR LA GRUP ŞI CE
SOLUŢII POSIBILE SUNT SUGERATE?
Nevoia de a avea mai multe ajutoare care să corecteze cărţile
•
Poate o persoană mai în vârstă sau un adolescent s-ar bucura să se
alăture echipei tale şi să corecteze cărţile, în timpul desfăşurării programului.
•

Partenerii tăi de rugăciune pot face cu rândul în această lucrare.

•
Ai putea face un „Colţ confortabil”, unde un adult sau doi să stea de
vorbă cu copiii şi să corecteze cărţile lor, la sosire, astfel încât cea mai mare
parte a verificării să se facă înainte ca programul să înceapă. O persoană
poate continua să verifice apoi cărţile celor ce întârzie.
Copiii nemântuiţi
•
După cum am menţionat mai devreme, toţi copiii vor primi o carte.
Acolo vor găsi numeroase referinţe despre mântuire şi locuri în care copiii
sunt încurajaţi să îşi pună încrederea în Hristos, dacă nu au făcut-o până
acum.
•
Unii învăţători îşi fac timp în prima zi să accentueze prezentarea
evanghelistică de pe coperta interioară a cărţii. Copiii pot fi încurajaţi să
citească această pagină singuri acasă. Există chiar un spaţiu în care ei pot
nota data în care au ales să se încreadă în Hristos.
•
Roagă-te ca această unealtă, Cartea întrebărilor cu meditaţii, să fie o
motivare pentru copii să-L primească pe Hristos.
•
Dacă începi un nou Grup Vestea Bună sau majoritatea copiilor din
grupul tău sunt nemântuiţi, ar fi mai bine să aştepţi o perioadă înainte să
introduci Timpul întrebărilor.
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Copii care nu ştiu să citească
Poate ai copii care sunt prea mici pentru a citi sau au probleme de citire.
•
Poţi încuraja copiii să ceară unui părinte, bunic sau frate/soră mai mare,
să le citească.
•
Dacă ai un grup format în mare parte din preşcolari, poate vei dori să
introduci o altfel de Carte a întrebărilor cu meditaţii.
•
Trebuie să încurajezi copiii care au citit chiar şi un singur paragraf
dintr-o meditaţie!
•
Dacă ai copii din familii în care nimeni nu e dispus să citească
meditaţiile pentru ei, va trebui să fii foarte atent să nu îi faci să se simtă
excluşi din Timpul întrebărilor. Scopul nostru final este să-i învăţăm pe copii să
aibă un timp de părtăşie, nu să citească meditaţii! Încurajează-i pe acei copii
să recite un verset de memorat sau să cânte un cântec de la Grupul Vestea
Bună în timpul lor de părtăşie. Întreabă-i pe copii ce i-a învăţat Dumnezeu
prin timpul lor de părtăşie, prin meditaţiile citite.
Copiii care nu îşi aduc cărţile la grup
Uneori, doar 50-65% de copii îşi aduc cărţile cu ei.
•
Aminteşte-ţi, scopul nu e doar ca ei să nu îşi uite cărţile acasă, ci ca ei să
aibă timpul lor de părtăşie cu Dumnezeu!
•
Laudă-i pe cei ce şi-au completat meditaţiile, chiar dacă au uitat cartea
acasă.
•
Dacă copiii au telefon mobil, întreabă-i dacă doresc să li se amintească
printr-un mesaj, în ziua dinaintea întâlnirii, să-ţi aducă cartea.
Participarea copilului
Folosind liniile directoare de mai sus veţi avea metode variate de a-i implica pe
copii, dar o mai puteţi face şi prin mărturii şi întrebări.
Alte idei:
•
Cere primului copil venit la grup să fie un reporter care pune întrebări
celorlalţi, în legătură cu meditaţiile din ultima săptămână. În Timpul
întrebărilor, permite acelui copil să împărtăşească cu toţii rezultatele
interviurilor lui.
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•
Fă un „Colţ al întrebărilor“ şi desemnează un copil mai mare care să aibă
un timp devoţional scurt cu copiii care ajung mai devreme.
__________________________________________________________________
Linda Pongracz, SUA, a dezvoltat o mare parte din aceste informaţii. Adaptat de AMEC Europa cu permisiune.

Cartea întrebărilor cu meditaţii 1
Cât de măreţ este Dumnezeu!
(Anul 1)

Despre ce este vorba în acest volum?
În prima jumătate a primului volum, copiii şi adolescenţii încep să Îl cunoască
pe Dumnezeu aşa cum S-a descoperit El pe Sine, prin creaţie şi prin Biblie. Învaţă
cine este Dumnezeu şi cum este El. Pentru copii e esenţial să cunoască, chiar de
la început, modul în care Biblia îl prezintă pe Dumnezeu, deoarece gândirea lor e
dominată de ceea ce mass-media şi societatea spune despre El. Deseori, Dumnezeu
e prezentat de acestea într-un mod total diferit.
În a doua jumătate este prezentarea biblică despre om. Pe măsură ce ei citesc
meditaţiile, una după cealaltă, vor descoperi cum Dumnezeu a creat omul, cum
a dorit El să fie omul, ce s-a întâmplat cu rasa umană şi care este relaţia actuală a
omului cu Dumnezeu.
Aceasta ne va duce direct la persoana Domnului Isus, El fiind subiectul celei de a
doua părţi a cărţii devoţionale.
Copiii vor medita asupra acestor întrebări: Cine este Isus? De ce a venit El pe
pământ? Care e rolul Lui în relaţia noastră cu Dumnezeu?
Deci, această carte devoţională îi ajută pe copii să se gândească la adevărurile
fundamentale ale Bibliei şi îi invită să Îl cunoască pe Dumnezeu în mod personal.
Cu două săptămâni înainte de a distribui cărţile devoţionale
Peste două săptămâni, fiecare veţi primi un cadou foarte special: o carte care vă
va ajuta să petreceţi timp în fiecare zi cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea într-adevăr
să petreacă în fiecare zi un timp special cu tine! Vei reuşi să Îl cunoşti şi să
descoperi cât de minunat este!
Cum să petreci timp cu Dumnezeu?
Înainte să începi timpul cu Dumnezeu, opreşte-te din activităţile cu care erai
ocupat. Vei avea nevoie de linişte – de aceea numim timpul acesta şi timp de
linişte. Caută un loc unde să nu fii deranjat. Poţi să te gândeşti deja care ar fi
locul potrivit?
Apoi citeşti o meditaţie. În cartea pe care o vei primi peste două săptămâni, vei
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găsi întrebări interesante, de exemplu: Ce vârstă are Dumnezeu? Cât de puternic
este El? Desigur, vei găsi şi răspunsurile la aceste întrebări. Apoi trebuie să te
gândeşti la ceea ce ai citit.
În final, spune-i lui Dumnezeu tot ceea ce te frământă.
În curând, în programul nostru la Grupul Vestea Bună vom avea de fiecare
dată un moment special. Îl vom numi Timpul întrebărilor. În acest timp, ne vom
povesti unii altora despre timpul special pe care l-am avut fiecare cu Dumnezeu.
Cu o săptămână înainte de a distribui cărţile
Doreşti să cunoşti mai multe despre Dumnezeu, despre Persoana Lui şi despre
motivul pentru care El a creat omul? Va mai trece doar o săptămână şi vei primi
darul pe care l-am menţionat data trecută. Vei putea să începi timpul personal
de părtăşie cu Dumnezeu! Îl veţi cunoaşte pe Dumnezeu din zi în zi tot mai mult.
Te-ai gândit deja la locul unde o să petreci timpul de părtăşie? Poate în camera
ta sau la masa din bucătărie?
Când este cel mai bun moment al zilei pentru aceasta? Dimineaţa, imediat după
ce te-ai trezit? Cu siguranţă, acesta este un moment bun. Sau când vii acasă
de la şcoală? Sau seara, înainte să te duci la culcare? Gândeşte-te la aceasta! Fii
pregătit!
Ce vei face în acest timp de linişte? (Lasă copiii să spune ce au reţinut).
Aminteşte-ţi: Dumnezeu doreşte să petreacă timp cu tine în fiecare zi.
Într-adevăr! În fiecare zi din an.

Săptămâna I
(Îţi sugerăm să distribui cărţile numai după această introducere, ca ei să se poată concentra la ceea ce spui).

Prezentare / Motivare
Ziua mult aşteptată a sosit! La sfârşitul lecţiei veţi primi fiecare propria voastră
Carte a întrebărilor cu meditaţii! Veţi citi o meditaţie în fiecare zi.
Cartea aceasta este a voastră să o păstraţi, dar vă rog să o aduceţi cu voi de
fiecare dată la grup. Dorim să vedem ce pagini aţi citit şi veţi primi o mică
recompensă.
V-aţi hotărât unde veţi avea timpul de părtăşie cu Dumnezeu?
Primul pas în timpul vostru de părtăşie se numeşte: STOP! Înainte să petreci timp
cu Dumnezeu, va trebui să te opreşti din orice altă activitate. Ascultai muzică?
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Opreşte-o! Te jucai la calculator? Stinge-l. Vei avea nevoie de linişte totală.
Dumnezeu vrea să îţi vorbească. Orice alt zgomot va trebui să înceteze acum.
Caută apoi un loc unde să nu fii deranjat, să poţi auzi ceea ce Dumnezeu vrea
să îţi spună. Cere-I să te ajute să înţelegi ceea ce o să citeşti. Mărturiseşte-i Lui
păcatele tale, ca nimic să nu împiedice comunicarea dintre tine şi El.
Deschide apoi la prima meditaţie. (Arată-le din carte pagina despre care vorbeşti).
Sub titlu, vei găsi un verset biblic. Citeşte-l fără să te grăbeşti şi încearcă să îl
memorezi. Acelaşi verset îl vei găsi scris pentru mai multe zile la rând, să îl poţi
învăţa. Versetul biblic este cea mai importantă parte a meditaţiei, deoarece e
Cuvântul lui Dumnezeu. După aceea, citeşte meditaţia. Încearcă să o înţelegi.
Acum gândeşte-te la ceea ce ai citit. Gândeşte-te cum să răspunzi la întrebarea
de la sfârşitul paginii. Dacă vei scrie ceea ce gândeşti, îţi vei aminti mai bine ce ai
învăţat.
La sfârşitul timpului tău cu Dumnezeu roagă-te. Vei găsi un model de rugăciune
la finalul fiecărei pagini dar, de asemenea, poţi să îi spui lui Dumnezeu orice e în
inima ta.
Poate că se va întâmpla să uiţi aceşti paşi. Îi vei găsi în carte, înainte de prima
meditaţie. (Arată-le pagina).
Citeşte câte o meditaţie în fiecare zi şi până ne vom întâlni din nou vei citi
meditaţiile 1-7.
(Va fi un mare ajutor pentru copii să faceţi împreună prima meditaţie, chiar atunci. Dacă e posibil,
împarte-i în grupuri mici).

Săptămâna a II-a
Privire retrospectivă
Cum a fost timpul de părtăşie? Aţi descoperit toţi care e cel mai potrivit moment
al zilei pentru voi? A fost uşor să vă opriţi din tot ceea ce făceaţi, pentru a vă
concentra asupra timpului vostru de linişte? (Încearcă să îi ajuţi pe copii în greutăţile pe care
le au cu privire la acest aspect).

Nu a fost minunat să vedeţi cât de măreţ e Dumnezeu? Aţi citit şi despre felul în
care a intrat păcatul în lume şi ce a făcut Dumnezeu cu privire la aceasta?
Prezentare / Motivare
Poate că acum te întrebi cum poate Dumnezeu să te ierte. Mâine vei citi
despre asta în meditaţia ta! Vei mai învăţa multe alte lucruri interesante despre
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Dumnezeu, de ex. cum Dumnezeu are totul în control, chiar şi viaţa ta.
Săptămâna viitoare veţi citi meditaţiile 8-14. Nu uitaţi să luaţi cărţile înapoi
acasă astăzi!

Săptămâna a III-a
Privire retrospectivă
Aţi reuşit cu toţii să găsiţi un loc bun în care să aveţi timpul de părtăşie? Dacă ai
camera ta, poţi pregăti un colţ doar pentru timpul de linişte. Poţi să aşezi acolo
cartea şi un creion.
Îţi este greu să te linişteşti înăuntrul tău, în timpul cu Dumnezeu? (Eşti întrerupt de
vre-un lucru? Sunt în mintea ta gânduri care te deranjează, chiar atunci când doreşti să petreci timp cu
Dumnezeu? Dacă sunt astfel de întreruperi, încearcă să îi ajuţi pe copii şi să le dai sfaturi despre modul
în care ei pot să oprească aceste gânduri. Spune copilului: „Cere-i lui Dumnezeu să alunge din mintea
ta orice alt gând şi să te ajute să înţelegi ceea ce vei citi. Mărturiseşte-i Lui păcatele tale, ca nimic să nu
împiedice relaţia ta cu El.”)
Prezentare / Motivare
În următoarea săptămână vom citi meditaţiile 15-21.
De data asta, veţi descoperi multe lucruri interesante despre dragostea lui
Dumnezeu. E atât de diferită de dragostea pe care o găsim între oameni. Mulţi
adulţi, cât şi copii, tot ce ştiu despre dragoste este „dragostea“ falsă pe care o
văd la televizor. (Poţi da detalii, în măsura în care vârsta copiilor îţi permite.) Ei nu cunosc
dragostea adevărată. Vrei să ştii cât de mult te iubeşte Dumnezeu şi cum poţi
arăta dragoste adevărată celorlalţi? Sau vrei să ştii de ce unii oameni care nu-l
iubesc deloc pe Dumnezeu se bucură totuşi de multe lucruri bune în vieţile
lor? Acestea sunt câteva din multe lucruri pe care le vei afla în următoarea
săptămână. Nu uita data viitoare să aduci cartea cu tine!

Săptămâna a IV-a
Privire retrospectivă
Aţi observat faptul că, uneori, deasupra meditaţiei este acelaşi verset mai multe
zile la rând? Ştii de ce e aşa? (Te va ajuta să ţi-l aminteşti mai uşor.) Am un mic secret
pentru voi: Citiţi versetul cu voce tare, de două ori. Apoi încercaţi să îl spuneţi
fără să vă uitaţi la el. Faceţi la fel şi în următoarea zi! Vei observa că a patra sau a
cincea zi îl ştii pe de rost! Versetele biblice sunt o adevărată comoară, în special
dacă le păstrezi în inima ta. Ele îţi reamintesc cine este Dumnezeu şi te pot păzi
de păcate.
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Prezentare / Motivare
Citeşte meditaţiile 22-28 în săptămâna următoare.
Oricărui om care Îl iubeşte pe Dumnezeu nu trebuie să-i fie niciodată frică
de El. Dar trebuie să ne temem de El. Ştii tu care e diferenţa? Şi cum putem să
ne temem de Dumnezeu fără să ne fie frică de El? Unele din meditaţiile care
urmează îţi vor explica cum e posibil acest lucru.

Săptămâna a V-a
Privire retrospectivă
Ai observat faptul că îţi aminteşti mai uşor meditaţia, dacă te gândeşti la ceea
ce citeşti şi răspunzi la întrebarea dată? Dar întrebările nu sunt întotdeauna
uşoare, nu-i aşa? (Cere câtorva copii să îşi spună experienţa. Încurajează copiii care au probleme

cu răspunsurile, să răspundă la minim o întrebare împreună cu tine. Poate e cineva în familia lor care ar
putea să îi ajute.)

Prezentare / Motivare
Citiţi meditaţiile 29-35 în săptămâna următoare.
După meditaţia 32, veţi găsi o pagină foarte specială. Este pentru cei isteţi. (Aratăle pagina despre care vorbeşti.) Aici găsiţi mai multe întrebări la care cu siguranţă veţi şti
să răspundeţi, dacă aţi citit meditaţiile cu atenţie. Dacă nu ştiţi răspunsul, în josul
paginii veţi găsi indicii despre meditaţia care conţine răspunsul la acea întrebare.
Nu uita să aduci cu tine Cartea întrebărilor cu meditaţii săptămâna viitoare. (Poţi să
promiţi o mică răsplată celor care completează corect această pagină recapitulativă.)

Săptămâna a VI-a
Privire retrospectivă
În săptămânile trecute, am învăţat despre Dumnezeu Tatăl. În săptămânile
viitoare, vom învăţa mai multe lucruri despre Dumnezeu Fiul. Apoi, vom
învăţa despre Dumnezeu... ? (Aşteptă răpunsurile lor.) Vom învăţa în viitor şi despre
Dumnezeu Duhul Sfânt.
Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt – sunt trei Persoane. Dar totuşi, un singur Dumnezeu.
Cum este oare posibil? E un mister! Noi nu putem să-l înţelegem sau să-l
explicăm bine, dar Dumnezeu s-a descoperit astfel pe Sine în Biblie. De aceea
credem, pentru că aşa scrie în Biblie.
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Prezentare / Motivare
În săptămânile următoare, ne vom gândi la Domnul Isus. Vom învăţa de ce a
venit El din ceruri, jos pe pământ, ce urma să facă El printre oameni şi cum s-a
înălţat înapoi la Tatăl Lui din ceruri.
În săptămâna viitoare veţi citi despre un lucru din viaţa Domnului Isus care încă
nu s-a întâmplat! Se va întâmpla în viitor! Nu ştim dacă mâine sau peste câţiva
ani. Dar ştim sigur că se va întâmpa! Iar atunci, toţi cei ce cred în El vor fi foarte
fericiţi! Vrei să ştii ce aşteaptă creştinii atât de mult? Una din meditaţiile 36-42 îţi
va spune acest lucru.
(Acum poţi compara şi aduna rezultatele foii recapitulative, poate organizând un mic joc.)

Săptămâna a VII-a
Privire retrospectivă
Cine a descoperit care este evenimentul ce va avea loc în viitor? (Domnul Isus va
reveni şi va domni ca Împărat.) Pe lângă aceasta, aţi mai auzit un mister despre Domnul
Isus, mister pe care nu îl putem înţelege pe deplin. Ştiţi la ce mă refer? (El a fost cu

adevărat Dumnezeu şi om în acelaşi timp.)

Prezentare / Motivare
Săptămâna viitoare veţi învăţa mai multe lucruri despre Domnul Isus – lucruri
pe care puţini oameni le cunosc! De exemplu: imaginează-ţi-L pe Domnul Isus în
copilărie – cum s-a asemănat El cu tine? Cum a fost El diferit faţă de tine? De ce
Domnul Isus este numit „Cuvântul”? A trebuit să se lupte şi El cu ispita de a face
lucruri rele, la fel ca noi, oamenii?
Citeşte meditaţiile 43-49 şi nu uita să aduci cu tine cartea, data viitoare.
(Acum este timpul să comanzi pentru copii volumul 2 al Cărţii întrebărilor cu meditaţii.)

Săptămâna a VIII-a
Privire retrospectivă
Poate să îmi spună cineva cu ce se terminăm timpul de părtăşie? Exact, cu
rugăciune.
Rugăciunea pe care o găsiţi la sfârşitul fiecărei meditaţii, este un bun început.
Adăugă orice alt lucru pentru care vrei să te rogi, în afară de aceasta. Pentru ce
altceva putem să ne rugăm? (Scrie câteva din răspunsurile lor. Probabil, copiii vor avea multe

cereri cu privire la viaţa lor, sau a celor din jur. În acest moment, gândiţi-vă împreună pentru ce pot să fie
recunoscători lui Dumnezeu şi pentru ce lucruri Îl pot lăuda.)
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Nu uitaţi să îi mulţumiţi lui Dumnezeu şi să Îl lăudaţi, pentru tot ceea ce face El.
Prezentare / Motivare
În meditaţiile pentru săptămâna viitoare, vom începe cu ceva foarte trist, dar vom
termina cu ceva foarte îmbucurător. Veţi fi alături de Domnul Isus, în cea mai grea
călătorie, dar şi pe cea mai frumoasă cale a Sa. Iar în meditaţia ce urmează, veţi
învăţa despre ceva pentru care îi poteţi mulţumi lui Dumnezeu în fiecare zi. De
fapt, ar trebui să Îi mulţumeşti pentru acel lucru în fiecare zi. Vei face asta?
Urmează meditaţiile 50-56.

Săptămâna a IX-a
Privire retrospectivă
Aţi descoperit care e acel lucru pentru care creştinii ar trebui să Îi mulţumească
lui Dumnezeu în fiecare zi? (Pentru că Şi-a trimis Fiul să moară pentru noi pe cruce.) Ţi-ai
amintit şi tu, să Îi mulţumeşti pentru aceasta în fiecare zi?
Ieri am citit despre înălţarea Domnului Isus la cer. Lucrarea Lui aici pe pământ
era terminată. Dar ce face El în ceruri acum? Se odihneşte? Vei fi surprins să
descoperi cât de mult lucrează El acum, doar pentru tine! E adevărat! El are multe
lucrări de făcut.
Prezentare / Motivare
În săptămâna viitoare vom citi meditaţiile 57-60. După ce citeşti ultima
meditaţie, încearcă să răspunzi la întrebările de pe ultima pagină, în ziua
următoare.
Pentru ultimele două zile ale săptămânii, nu vei găsi o meditaţie scrisă în carte.
Asta înseamnă că nu va trebui să ai timpul de părtăşie? Nicidecum. Dumnezeu
vrea să petreacă timp cu tine în fiecare zi. Cel mai important lucru la timpul de
părtăşie e să asculţi Cuvântul Său şi să vorbeşti cu Dumnezeu în rugăciune. Poţi
face asta chiar şi fără Cartea întrebărilor cu meditaţii.
Roagă-te la început, aşa cum ai făcut şi până acum. Apoi, citeşte unul din
versetele scrise deasupra meditaţiilor. Poate vrei să te gândeşti la unul din
versetele care ţi-au devenit dragi, în ultimele săptămâni. O altă posibilitate e
să încerci să memorezi 1 Corinteni 15: 3-4. Acestea sunt versetele pe care le-ai
citit la ultima meditaţie. Gândeşte-te la ceea ce Dumnezeu ţi-a descoperit prin
această carte. Mulţumeşte-i pentru acele lucruri.
Săptămâna viitoare veţi primi o nouă carte devoţională, dar nu uitaţi să o aduceţi şi
pe aceasta cu voi.
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Cartea întrebărilor cu meditaţii 2
Să vorbim despre Dumnezeu!
(Anul 1)

Despre ce este vorba în acest volum?
1. Prima parte a cărţii îi învaţă pe copii despre adevărurile principale ale
Evangheliei. Vor fi apoi în stare să le împărtăşească şi altora. Bineînţeles, cartea
este adresată copiilor mântuiţi, dar meditaţiile pot ajuta şi copiii nemântuiţi să
înţeleagă Evanghelia. Totuşi, trebuie să accentuezi faptul că nu putem fi martori
ai Domnului Isus, decât dacă L-am primit pe El în vieţile noastre.
2. Spune copiilor că a-L mărturisi pe Hristos este un privilegiu, dar nu pune nici
un fel de presiune asupra lor. Nu toţi copiii sunt pregătiţi să spună celor din jur
despre Domnul Isus, imediat ce L-au primit. Responsabilitatea noastră e să îi
ajutăm pe copii să fie martori şi să îi încurajăm, iar Duhul Sfânt va fi acela care va
hotărî unde şi când să se folosească de ei.
Material
În a treia săptămână (meditaţiile 15-23) copiii vor învăţa despre „Cartea fără
cuvinte”. Vor avea ocazia să îşi confecţioneze propria lor carte, ca unealtă de
mărturisire. Poţi folosi şi „Cartea fără cuvinte” care se desface. E o alternativă
interesantă pentru ei.

Săptămâna I
Privire retrospectivă
Exact cu două luni în urmă, am început Timpul întrebărilor. Aţi învăţat deja
multe lucruri despre Dumnezeu, dacă aţi avut de la început o Carte a întrebărilor
cu meditaţii şi aţi avut un timp de părtăşie zilnic. Ştii care e cel mai bun lucru
care s-a întâmplat în acest timp? Tu nu doar ai învăţat despre Dumnezeu, ci
Dumnezeu ţi-a vorbit prin Cuvântul Său. Biblia este Cuvântul Lui.
(Foloseşte câteva din următoarele întrebări, pentru a începe o discuţie cu copiii chiar acum.)


Care din întrebările pe care le-ai avut la început au primit răspuns în
timpul tău de părtăşie?
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Ce întrebări nu au primit încă răspuns? (Acesta nu este momentul de a răspunde

la toate întrebările lor, ci de a-i încuraja să continue să aibă timpul lor de părtăşie. Ar trebui să se
aştepte răspunsuri minunate din Biblie, iar Cartea întrebărilor cu meditaţii (vol. 2) să fie un ajutor
pentru ei.)



Care meditaţie ţi-a plăcut cel mai mult?


Ce lucru descoperit despre Dumnezeu nu l-ai ştiut înainte? Credeai că
Dumnezeu e diferit de modul în care Biblia Îl descrie?


Ce ştii despre Domnul Isus acum?


Cine a reuşit să aibă timpul de părtăşie în fiecare zi sau aproape în
fiecare zi? Nu este întotdeauna uşor să găseşti momente de linişte în care să
fii înaintea lui Dumnezeu şi să te gândeşti doar la El, în mijlocul tuturor altor
lucruri care sunt în mintea noastră. Dar nu te descuraja dacă nu ai reuşit în
fiecare zi să ai acest timp. Începem un nou volum şi poţi încerca din nou. La
sfârşitul întrunirii veţi primi fiecare câte o carte.
Prezentare / Motivare
În volumul doi veţi învăţa cum să spuneţi altora, cât mai simplu cu putinţă, ce
aţi învăţat voi despre Dumnezeu. Veţi fi ajutaţi de o cărticică. Nu are nici măcar
un singur cuvânt scris în ea, dar conţine cea mai frumoasă povestire din lume.
Îţi poţi imagina o astfel de carte neobişnuită? Aşteaptă să descoperi informaţii
despre ea după ce vei citi meditaţiile 1-7 din această săptămână.
Poţi face cu copiii un mic joc recapitulativ cu scopul de a aduna şi compara
răspunsurile lor date pe ultima pagină a primului volum.
Sugestie alternativă: Adună Cartea întrebărilor cu meditaţii ( vol. 1) de la fiecare
copil şi corectează cele două pagini recapitulative acasă. În acest fel vei avea
posibilitatea să cunoşti mai bine cât au înţeles copiii şi ce au învăţat.
La următoarea întâlnire, poţi da o mică recompensă copiilor care au răspuns la toate
întrebările din carte sau celor care au completat cele două pagini recapitulative (sau
ambele).
Nu fii prea sever cu copiii. Nu suntem la şcoală, unde e nevoie să se evalueze
performanţele lor. Dorim să îi motivăm pe copii să continue să aibă timpul de
părtăşie cu Dumnezeu, chiar dacă nu au citit toate meditaţiile din primul volum.
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Săptămâna a II-a
Privire retrospectivă
Poate te-ai gândit adesea cum să spui părinţilor, prietenilor sau profesorilor tăi
ce înseamnă Domnul Isus pentru tine. Săptămâna trecută ai primit deja puţin
ajutor în acest sens.
•

Cum să începi o conversaţie?

•
Cum poţi spune altora despre Dumnezeu, despre Domnul Isus şi despre
noi, oamenii?
•
Ai mai spus altora despre Dumnezeu înainte? Poţi să ne împărtăşeşti
experienţa ta?
Prezentare / Motivare
Pentru noi e mai uşor să vorbim despre orice altceva decât despre Domnul Isus.
Totuşi, acesta este cel mai important lucru din toate: Cum pot să fiu mântuit şi să
fiu eliberat în inima mea de păcat?
Gândeşte-te la prima persoană căreia ţi-ar place să îi spui această veste bună?
Meditaţiile din săptămâna următoare îţi vor da câteva sfaturi, la cine, unde şi
când să mărturiseşti despre Domnul Isus.
În săptămâna viitoare vom citi meditaţiile 8-14. Nu uita să îţi aduci cartea cu
tine data viitoare!

Săptămâna a III-a
Privire retrospectivă

În timpul tău de părtăşie de săptămâna trecută, te-ai gândit la cineva
căruia să îi spui despre Domnul Isus?

Poate ţi-e teamă de modul în care va reacţiona acea persoană. Poţi să
te gândeşti la ceva încurajator? Nu uita niciodată: Înainte să vorbeşti despre
Dumnezeu, vorbeşte cu Dumnezeu!
Prezentare / Motivare
Există o cărticică foarte bună pe care o poţi folosi pentru a explica unui om cum
poate fi mântuit. Ea se adresează atât copiiilor, cât şi adulţilor; celor din închisoare,
cât şi celor ce trăiesc o viaţă morală; celor bogaţi; celor săraci; românilor cât şi celor
ce nu vorbesc româneşte. Cum e posibil? Sunt sigur(ă) că vrei să ştii.
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În timpul săptămânii viitoare veţi învăţa mai multe despre această carte. Cu
siguranţă, ea vă va fi de ajutor atunci când veţi încerca să explicaţi Vestea Bună
despre Domnul Isus prietenilor şi cunoscuţilor voştri. Citiţi meditaţiile 15-21.
Amintiţi-vă să aduceţi cu voi cartea data viitoare.

Săptămâna a IV-a
Privire retrospectivă
Săptămâna trecută aţi auzit despre Cartea fără cuvinte, care este cunoscută în
toată lumea.
•
Ce fel de carte este aceasta, care vorbeşte fără să aibă nici măcar un
cuvânt scris în ea?
(Ia cu tine o Carte fără cuvinte - o poţi comanda de la AMEC - şi cere copiilor să explice semnificaţia
fiecărei pagini. Dacă copiii nu pot să facă aceasta fiindcă sunt prea mici sau începători în umblarea
lor cu Dumnezeu, explică-le mai întâi ce înseamnă fiecare pagină. Apoi vor putea să explice şi ei.) Îi
poţi întreba următoarele lucruri:
•

Ce pot spune despre Dumnezeu la pagina aurie/galbenă?

•

Ce spune pagina neagră despre păcat?

•

Ce pot să spun despre Domnul Isus la pagina roşie?

•
Cum să folosesc pagina albă pentru a explica cuiva cum să se încreadă
în Domnul Isus?
•
La ce te gândeşti când vezi pagina verde? Ce poţi spune cuiva dacă vrei
să îl ajuţi să crească în credinţă?
Dacă copiii nu pot răspunde la aceste întrebări, lasă-i să caute răspunsurile în cărţile
lor cu meditaţii. În acest fel, ei se vor obişnui să caute răspunsuri în aceste resurse,
dacă au uitat ceea ce au citit.
E important să acorzi destul timp acestei învăţături, deoarece ai de a face cu
adevărurile centrale ale Evangheliei. Nu trebuie să tratezi aceste lucruri în două-trei
minute; trebuie să le discuţi detaliat. I-ar ajuta foarte mult pe copii dacă în aceeaşi
oră, vor auzi şi o lecţie despre Cartea fără cuvinte. Ar fi ceva important şi pentru
copiii care nu parcurg meditaţiile. Poate că atunci aud sau înţeleg Evanghelia pentru
prima dată.
Poţi explica tu însuţi întregul mesaj al Cărţii fără cuvinte, pentru toţi copiii. În a
cincea săptămână, puteţi confecţiona împreună lucrul manual. Apoi, copiii vor
explica unii altora Evanghelia, folosind cărticica lor. Alternativ, o pot confecţiona
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acasă. În meditaţia 23, găseşti explicaţii despre cum să faci acest lucru.
Cartea fără cuvinte Flip-Flap e o alternativă interesantă de a învăţa împreună cu
copiii cum să explice Evanghelia. Dacă nu ai timpul sau spaţiul să faci lucru manual
cu copiii, poţi pur şi simplu să comanzi de la Biroul Naţional AMEC, Cartea fără
cuvinte format mic sau Cartea fără cuvinte Flip-Flap.

Săptămâna a V-a
Lucru manual
Astăzi fiecare dintre noi vom confecţiona propria noastră Carte fără cuvinte, ca
unealtă pentru mărturisire.
(Vei găsi explicaţii la meditaţia 23.
Când cărticica este gata, repetă încă o dată semnificaţia fiecărei pagini. După aceasta, cere mai multor
copii să explice fiecare câte o pagină în faţa grupului. Apoi, fiecare poate să explice întreaga carte
copilului care stă lângă el. Este un bun antrenament pentru ei; copiii practică astfel şi scapă de teama că
vor spune ceva greşit.)

Privire retrospectivă
Câteva idei despre modul în care poţi începe o conversaţie:
•

Ce pot spune despre Dumnezeu, arătând pagina aurie?

•

Ce pot spune despre Isus, arătând pagina roşie? (Foloseşte întrebări din

meditaţiile 16-19 şi 21.)

Ai 3 minute să spui celui de lângă tine Vestea Bună despre Domnul Isus. Poate ţi
se va întâmpla să uiţi semnificaţia uneia dintre pagini. Dacă ţi se întâmplă asta,
lasă-l pe celălalt să te ajute. Poţi căuta răspunsul în meditaţiile 16-21. La numărul
23, vei găsi o recapitulare a paginilor la care se află descrierea fiecărei culori.
Acum schimbaţi rolurile. Amintiţivă: dacă deja aţi practicat, va fi mult mai uşor să
spuneţi aceste lucruri şi părinţilor, surorilor, fraţilor şi prietenilor voştri.
Prezentare / Motivare
Are Dumnezeu un plan pentru viaţa ta? Cum arată acest plan? În timpul de
părtăşie pe care îl veţi avea în săptămâna viitoare, veţi afla câteva răspunsuri la
aceste întrebări. Citiţi meditaţiile 29-35.
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Săptămâna a VI-a
Privire retrospectivă
(Dacă ţi-a rămas timp suficient, poţi repeta prezentarea Evangheliei folosind metoda „Mâna“. Îi va
ajuta pe copii să memoreze cele cinci puncte principale ale Evangheliei. Dacă nu timp, începe punând
întrebarea despre planul lui Dumnezeu pentru vieţile noastre.)


Îţi aminteşti cum să spui Evanghelia folosindu-te de una dintre mâinile
tale? Ai uitat? Caută în Cartea întrebărilor cu meditaţii la meditaţia 26. Veţi găsi
acolo răspunsul.


Ce reprezintă degetul arătător?



Ce poţi explica, folosind degetul mijlociu?



Ce „spune” degetul inelar şi cel mic?


Ai avut deja ocazia să împărtăşeşti cuiva Evanghelia, cu ajutorul Cărţii
fără cuvinte sau a mâinii tale?


A fost greu? Ce ţi-a plăcut cel mai mult?


Dumnezeu are un plan pentru fiecare. Am învăţat despre doi oameni în
meditaţiile de săptămâna trecută. Cine erau ei? (Iosif şi Estera)


Ce plan a avut Dumnezeu pentru Iosif? Dar pentru Estera?


El are un plan şi pentru viaţa ta, deşi poate nu înţelegi tot ce se
întâmplă. Care e scopul principal pe care Dumnezeu îl are pentru viaţa ta?
Prezentare / Motivare
Se va întâmpla uneori să fii nedreptăţit sau poate să te îmbolnăveşti. Aşa e viaţa.
Şi te vei întreba: De ce e viaţa mea atât de grea?
Când auzi despre războaie şi catastrofe, te întrebi probabil de ce există atâta
suferinţă în lume? Cum răspunde Biblia la aceste întrebări?
Citeşte meditaţiile 36-42 în săptămâna viitoare. La următoarea noastră întâlnire,
vom vorbi despre răspunsurile pe care le-ai aflat în timpul tău de părtăşie
referitoare la lucrurile de mai sus.
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Săptămâna a VII-a
Privire retrospectivă
Săptămâna trecută, în timpul vostru de părtăşie v-aţi gândit de ce există atâta
suferinţă în lume.
Poate şi tu te confrunţi cu suferinţa. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu e
supărat pe tine şi vrea să te pedepsească! Sunt mulţi adulţi şi chiar copii în
lume care suferă, dar nu din cauza lor. Suferinţa şi moartea sunt consecinţele
păcatului. Dumnezeu nu a dorit niciodată să îi lase pe oameni să sufere. Nu, El
doreşte ca toţi oamenii să fie fericiţi şi să aibă părtăşie cu El. Dar primii oameni,
Adam şi Eva, s-au îndepărtat de Dumnezeu. Aceea a fost ziua în care suferinţa a
intrat în lume. Dumnezeu permite să se întâmple lucruri triste, chiar şi în viaţa ta.

Care ar fi intenţia lui Dumnezeu cu privire la aceasta? (Câteodată
Dumnezeu permite suferinţa în viaţa noastră, ca să devenim tot mai
asemănători cu El sau să ne înveţe răbdarea sau încrederea în El.)
Poţi însă să fii sigur de un lucru: Dumnezeu nu te va lăsa niciodată singur în
suferinţa ta. Dumnezeu este acolo şi doreşte să te ajute într-un mod deosebit. El
spune în Cuvântul Său că doreşte să te mângâie, la fel cum o mamă îşi mângâie
copilul.
(E un moment potrivit să împărtăşeşti copiilor o experienţă din viaţa ta, care ţi-a adus suferinţă. Poate
fi de mare ajutor pentru copii să afle cum te-ai raportat la aceasta şi poate că numai după ce a trecut
suferinţa ai înţeles ce a vrut Dumnezeu să te înveţe prin ea.
Ilustraţia „Urme în nisip” explică clar cum Dumnezeu ne poartă prin suferinţă. O poţi găsi pe internet pe
paginile de resurse creştine.)

Psalmul 23 e foarte încurajator. Îl poţi citi împreună cu copiii.
Ce să faci când vin vremuri dificile?
Prezentare / Motivare
Suferinţa poate avea multe feţe. Poate că suferi din cauză că familia ta nu crede
în Dumnezeu. Sau poate îţi este teamă de mutarea într-o altă localitate. Este
Dumnezeu cu tine şi când trebuie să mergi la spital? Poate El să te ajute când
părinţii tăi se despart? Ne vom gândi la aceste întrebări în meditaţiile 43-49 din
săptămâna viitoare. Nu uitaţi să aduceţi şi cartea cu voi.
Acum este momentul să comanzi Cartea întrebărilor cu meditaţii (vol. 3).
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Săptămâna a VIII-a
Privire retrospectivă
Nimeni nu doreşte să sufere, dar nu este nimeni pe pământ care să fie
întotdeauna fericit. Sunt perioade în care suferinţa vine în viaţa noastră şi dintrodată suntem provocaţi să îi facem faţă. Săptămâna care a trecut, în timpul de
părtăşie, v-aţi concentrat asupra câtorva situaţii dificile.

Eşti acum într-una din problemele descrise sau ai experimentat cândva
una dintre ele?


Ce ajutor ai găsit în Biblie sau în meditaţie?

Prezentare / Motivare
Poate ai în viaţa ta probleme total diferite de cele descrise în acele meditaţii?
Experimentezi violenţă? Îi pasă lui Dumnezeu când unul din părinţi bea prea
mult alcool sau îi ia la bătaie pe ceilalţi membri ai familiei? Ce ar trebui să faci
dacă cineva se poartă nepotrivit cu trupul tău? Oare îi pasă lui Dumnezeu
când nu ai o familie? Când trebuie să locuieşti într-un orfelinat sau cu familia
înghesuiţi într-o locuinţă de sinistraţi/refugiaţi? Sper că vei descoperi problema
ta într-una din meditaţiile de săptămâna viitoare. Poate cunoşti pe cineva care
trece printr-o astfel de problemă.
Următoarele şapte meditaţii te vor ajuta şi‑ţi vor oferi răspunsuri la unele din
întrebările tale. Vei citi câteva pasaje din Biblie foarte importante cu privire la
suferinţă. Citeşte în continuare meditaţiile 50-56.

Săptămâna a IX-a
Privire retrospectivă
În timpul vostru de părtăşie aţi meditat asupra multor situaţii-problemă. Chiar
dacă acestea nu vi se aplică vouă acum, ele sunt o bună pregătire pentru viitor,
pentru a ştii să căutaţi călăuzire în Biblie. Cu aceste lucruri în minte şi cu ajutorul
lui Dumnezeu, veţi putea face faţă problemelor ce vor veni sau îi veţi putea ajuta
pe alţii care vă spun problemele lor.
Care din meditaţiile de săptămâna trecută au fost mai speciale pentru tine?


De ce trebuie să te încrezi în Dumnezeu în ciuda multor probleme?



Cum poţi să te încrezi El?

(Dacă ştii că mai mulţi copii din grupul tău se confruntă cu o anumită problemă, de exemplu au părinţi
alcoolici sau locuiesc în condiţii grele, poţi alege acea meditaţie specifică pe care să o discutaţi împreună.)
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Prezentare / Motivare
Rugăciunea înseamnă să vorbeşti cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat
posibilitatea minunată să vorbim cu El. A promis în Biblie că ne va asculta, dacă
într-adevăr căutăm îndrumarea Lui. Dar îţi rezolvă Dumnezeu toate problemele,
atunci când te rogi? Ne vom gândi la aceasta în săptămâna următoare. Citeşte
meditaţiile 57-60. În următoarea zi, încearcă să răspunzi la întrebările de pe
ultima pagină a cărţii.
Pentru ultimele două zile ale săptămânii nu sunt scrise meditaţii. Aceasta
înseamnă că nu trebuie să aveţi timp de părtăşie în acele zile? Bineînţeles că nu.
Dumnezeu doreşte să petreacă timp cu tine în fiecare zi. Cel mai important lucru
în timpul tău de linişte cu Dumnezeu e să Îi asculţi Cuvântul şi să vorbeşti cu El în
rugăciune. Poţi oricând să faci asta, chiar şi fără cartea de meditaţii.
Roagă-te mai întâi, aşa cum faci de obicei. Apoi citeşte din nou unul din
versetele scrise deasupra meditaţiilor. Poate că este un verset care a devenit
foarte important pentru tine în ultimele săptămâni, fiindcă Dumnezeu ţi-a arătat
ceva prin el. Sau poţi încerca să înveţi Ieremia 29:11 pe de rost. Este versetul
de la ultima meditaţie. Dacă îl cunoşti deja, poţi întotdeauna să îţi aminteşti
promisiunea lui Dumnezeu când ai probleme. Te va încuraja mult.
Gândeşte-te la ceea ce te-a învăţat Dumnezeu prin această carte. Mulţumeşte-i
pentru lucrurile învăţate.
Săptămâna viitoare veţi primi o nouă Carte a întrebărilor cu meditaţii, dar nu
uitaţi să o aduceţi şi pe aceasta cu voi.
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Cartea întrebărilor cu meditaţii 3
Puternic prin Duhul Sfânt
(Anul 1)

		

Despre ce este vorba în acest volum?

Cartea întrebărilor cu meditaţii (vol. 3) este despre Duhul Sfânt. Copiii sunt
învăţaţi despre El ca persoană, ce face El, care sunt roadele pe care El le produce şi
care sunt darurile Sale.
În cea de-a doua parte, copiii şi adolescenţii învaţă despre armura lui Dumnezeu,
armele de apărare şi cum să le folosească. Exemplele unor oameni din Biblie care
sunt menţionaţi la sfârşitul cărţii, ne arată cum au folosit ei armura lui Dumnezeu. Ei
ne motivează să facem şi noi la fel.
Aceste meditaţii se referă la întrebări care se pun rar de către copiii din bisericile
noastre sau care primesc rar răspunsuri la nivelul copiilor. Sunt deosebit de
interesante şi folositoare, dar va trebui să încerci să afli dacă într-adevăr copiii au
înţeles ceea ce au citit.

Săptămâna I
Privire retrospectivă
Nu e nevoie să fii adult pentru a spune prietenilor tăi despre Dumnezeu. O poţi
face acum. În volumul doi ai învăţat două moduri diferite de a explica cuiva
Evanghelia foarte simplu.

Îţi aminteşti cele două metode pe care le-am învăţat? (Cartea fără
cuvinte şi metoda mâinii).


Ce culori are Cartea fără cuvinte? Ce înseamnă fiecare?

Chiar dacă te-ai încrezut în Domnul Isus şi Îl urmezi pe El, viaţa ta nu va fi scutită
de probleme. Domnul Isus nu a promis niciodată ucenicilor Lui că vor avea o
viaţă fără probleme, ci a promis că va fi întotdeauna cu noi şi ne va ajuta în orice
situaţie. Acesta este motivul pentru care te poţi încrede pe deplin în Dumnezeu.

Ai completat ultima pagină recapitulativă din volumul 2? Ce răspunsuri
ai dat?
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Poţi organiza un mic joc recapitulativ pentru a aduna şi compara răspunsurile pe
care copiii le-au dat pe ultima pagină a Cărţii întrebărilor cu meditaţii (vol. 2).
Idee alternativă: Adună toate cărţile şi corectează paginile recapitulative acasă.
Astfel vei observa mai clar ce au învăţat şi ce lucruri nu au înţeles copiii.
Data viitoare când vă întâlniţi, poţi oferi o mică recompensă celor care au răspuns la
toate întrebările din carte sau de pe cele două pagini recapitulative (sau ambele).
Nu fii prea sever cu copiii. Nu uita că ei nu sunt la şcoală, unde li se evaluează
performanţele. Dorinţa noastră e să îi motivăm pe copii să continue să-şi aibă
timpul de părtăşie, chiar dacă nu au citit toate meditaţiile din carte.
Prezentare / Motivare
La sfârşitul programului veţi primi noua Carte a întrebărilor cu meditaţii (vol.3).
60 de meditaţii interesante aşteptă să fie citite de tine! În aceste meditaţii vei
învăţa cum să fii tare în credinţă, prin Duhul Sfânt. Şi mai mult: vei afla care este
costumul de protecţie invizibil pe care Dumnezeu doreşte să ţi-l dea. Acesta te
va ajuta să câştigi în lupta împotriva lui Satan şi împotriva păcatului.
Există multe cărţi şi filme despre duhuri care prin apariţia lor îi sperie pe oameni.
Dar cine este Duhul Sfânt? Vei învăţa despre El în primele şapte meditaţii. Citeşte
în această săptămână meditaţiile 1-7.

Săptămâna a II-a
Privire retrospectivă


Ce ai învăţat despre Duhul Sfânt săptămâna trecută? (trei lucruri...)



Care este lucrarea Duhului Sfânt?



Cum lucrează Duhul Sfânt în viaţa ta?

Prezentare / Motivare
Înainte să se întoarcă la Tatăl Său în ceruri, Domnul Isus a promis ucenicilor că-L
va trimite pe Duhul Sfânt. El le va călăuzi vieţile şi îi va mângâia când vor fi trişti.
Mai mult îi va ajuta să înţeleagă adevărul, pentru a nu se îndepărta de calea lui
Dumnezeu. Duhul Sfânt e un dar foarte special dat creştinilor. Ei primesc acest
dar în momentul în care sunt mântuiţi. Săptămâna viitoare ne vom gândi la
modul în care poţi să îţi dai seama că Duhul Sfânt te conduce şi ce Îl împiedică
să lucreze în viaţa ta. Ca să afli toate acestea, citeşte meditaţiile 8-14.
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Săptămâna a III-a
Privire retrospectivă


Cum te călăuzeşte Duhul Sfânt?



Ce îl împiedică pe Duhul Sfânt să lucreze în viaţa ta?


Dacă asculţi de Duhul Sfânt, viaţa ta va fi schimbată. Acest lucru e
extraordinar! Îţi vei da seama ce mare impact are credinţa pe care o ai asupra
vieţii tale. Caracteristicile produse de Duhul Sfânt sunt numite de Biblie:
„Roadele Duhului Sfânt“.


Care din roadele Duhului Sfânt există în viaţa ta?

Prezentare / Motivare
Doreşti să ştii cum poate Duhul Sfânt să creeze toate aceste caracteristici în viaţa
ta? Citeşte atunci meditaţiile 15-21. Vei învăţa mai mult despre câte o roadă a
Duhului Sfânt în fiecare zi.

Săptămâna a IV-a
Privire retrospectivă

Săptămâna trecută aţi învăţat despre primele şapte din cele nouă roade
ale Duhului Sfânt. Mai ştiţi care sunt acestea?


Aţi descoperit vreunele dintre ele şi în viaţa voastră?



Care roadă vi se pare cel mai greu să o aveţi?


Sunt două roade ale Duhului Sfânt despre care nu am citit încă. Ştii cum
se numesc ele?
Prezentare / Motivare
Vei citi despre ultimele două roade minunate ale Duhului săptămâna viitoare.
Poate câteodată te simţi nefolositor, nepriceput sau nepregătit din cauză că eşti
prea mic sau nu ai daruri deosebite. Atunci trebuie să ştii că Duhul Sfânt îi dă
fiecărui copil al lui Dumnezeu ceva de făcut. Împreună cu sarcina dată, El îţi va da
şi abilităţile, puterea sau talentul necesar. În meditaţiile 22-28 vei învăţa despre
unele daruri şi sarcini pe care le dă Duhul.
Doreşte Dumnezeu să-ţi dea şi ţie o sarcină? Care poate fi aceasta? Dacă nu ştii,
nu uita să îi ceri lui Dumnezeu să îţi arate ce ai de făcut. Cere-i acest lucru în
timpul tău de părtăşie şi gândeşte-te la el.
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Săptămâna a V-a
Privire retrospectivă

Îşi aminteşte cineva ultimele două roade ale Duhului la care aţi meditat
săptămâna trecută?


Ce înseamnă „blândeţe”?


Ce înseamnă „înfrânarea poftelor” şi cum mă poate ajuta Duhul Sfânt să
am acest rod?


De ce Duhul Sfânt dă fiecărui credincios ceva de făcut?


În meditaţiile de săptămâna trecută au fost enumerate trei sarcini. Care
sunt acestea?


Tu ştii deja ce ai de făcut?



Cum poţi afla?

Prezentare / Motivare
Veţi învăţa mai multe despre cum să faceţi ceea ce Dumnezeu doreşte să faceţi,
în săptămâna viitoare. După meditaţia 31 aveţi o nouă pagină recapitulativă.
Completaţi-o şi vă veţi da seama cât de multe lucruri aţi învăţat despre Duhul
Sfânt în această lună. Nu uitaţi să aduceţi cărţile cu voi săptămâna viitoare, ca să
comparăm răspunsurile.
După acea pagină, ne vom gândi la această întrebare foarte interesantă: Cine
este Satan? Există el cu adevărat? Cum arată el? Află în următoarele şapte zile, în
timpul tău de părtăşie, citind meditaţiile 29-35.

Săptămâna a VI-a
Privire retrospectivă


Care sunt cele două sarcini despre care ai învăţat săptămâna trecută?



Unde şi cum poţi să împlineşti ceea ce ai primit să faci?


Ai găsit cele nouă cuvinte în rebusul de pe pagina recapitulativă? Spune
cuvintele găsite.
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Care sunt răspunsurile tale la întrebările despre Duhul Sfânt?



Ce ai învăţat despre Satan, în timpul tău de linişte?

Prezentare / Motivare
Satan este marele duşman al lui Dumnezeu. El vrea să distrugă tot ce a făcut
Dumnezeu. El foloseşte diferite trucuri să te prindă. Totuşi, de ce-i permite
Dumnezeu lui Satan să facă asta? Ai vreo şansă să câştigi bătălia cu Satan? Ne
vom ocupa de aceste întrebări importante în meditaţiile 36-42. Continuă
timpul tău de linişte! Te va ajuta să fii tot mai puternic în credinţă şi să te
împotriveşti ispitelor.
(Poţi evalua şi compara răspunsurile de pe pagina recapitulativă aici, făcând un joc împreună cu copiii.)

Săptămâna a VII-a
Privire retrospectivă

Săptămâna trecută v-aţi gândit la diferitele ispite şi trucuri pe care le are
Satan. Cum încearcă el să îi ispitească pe oameni?

Cum a încercat Satan să te ispitească pe tine săptămâna trecută? Ai
recunoscut unele din trucurile lui?

De ce-i permite Dumnezeu lui Satan să încerce să te ispitească să faci
ceva rău?

Dumnezeu îi permite lui Satan să te încerce, dar El îţi vine în ajutor în
multe feluri. Dacă le foloseşti, vei fi în stare să descoperi tentativele lui Satan
şi să stai ferm împotriva lui. Ce fel de ajutor îţi oferă Dumnezeu?
Prezentare / Motivare
Cu multe secole în urmă, războinicii se protejau purtând o armură. Imaginea
aceasta a armurii e folosită în Biblie ca noi să înţelegem cum putem să ne
apărăm de atacurile viclene ale diavolului. Vrei să ştii care este armura lui
Dumnezeu şi cum să o foloseşti? Citeşte meditaţiile 43-49 în săptămâna
următoare. Tot atunci vei învăţa şi cum să te îmbraci cu această armură.
Ţine minte să îţi aduci întotdeauna cu tine cartea de meditaţii, ca să vorbim
împreună despre timpul de părtăşie.
Comandă acum Cartea întrebărilor cu meditaţii (vol. 4).
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Săptămâna a VIII-a
Privire retrospectivă


Care este armura lui Dumnezeu?



Numeşte părţile ei componente.

(Îţi recomandăm să aduci o imagine cu un soldat roman, ca ajutor vizual pentru copii. Astfel, ei vor fi în
stare să îşi amintească mai bine armura. Arată-le părţile ei componente cât şi funcţionalitatea lor în lupta
spirituală.)

Prezentare / Motivare
Săptămâna trecută ai învăţat din Biblie că Dumnezeu nu te lasă singur în ispite.
Eşti copilul Lui şi El îţi oferă o armură care să te protejeze bine. Dar cum poţi să
îmbraci această armură a lui Dumnezeu? Şi ce se va întâmpla dacă vei uita să o
porţi? Acestea sunt subiectele meditaţiilor 50-56.
Pe lângă aceasta, vei citi despre modul în care doi oameni din Biblie au
reacţionat în faţa ispitelor. Cu siguranţă, vei învăţa mult din exemplul lor. De
aceea este bine să îţi faci timp în fiecare zi să ai părtăşie cu Dumnezeu – fă acest
lucru!

Săptămâna a IX-a
Privire retrospectivă


Cum să foloseşti armura lui Dumnezeu în viaţa de fiecare zi?



De ce ai nevoie de ea zilnic? Ce se întâmplă dacă uiţi să o porţi?



Rugăciunea e şi ea parte a protecţiei tale. De ce?


Care sunt cei doi oameni din Biblie despre care aţi citit săptămâna
trecută?


Care sunt ispitele cu care s-au confruntat Iosif şi Daniel?



Cum au făcut faţă acestor ispite?

Prezentare / Motivare
În Biblie nu găsim numai eroi ai credinţei care au avut parte doar de biruinţă.
Biblia spune adevărul şi de aceea ne spune şi despre oameni, bărbaţi şi femei,
care au falimentat. În meditaţiile 57-60 vei citi despre unii din ei. Cum au făcut
ei faţă falimentului? Şi cum a reacţionat Dumnezeu? Pentru a afla mai multe
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despre aceste lucruri, caută să ai timpul tău de linişte cu Dumnezeu în fiecare zi.
După meditaţia 60 vei găsi o nouă pagină recapitulativă. Această pagină te
va ajuta să vezi cât ai învăţat în timpul tău de părtăşie în ultima lună. Poţi să
răspunzi la toate întrebările? Dacă răspunsul este da, atunci ai reuşit să înveţi
multe lucruri despre Satan, despre trucurile lui, cât şi despre protecţia oferită
de Dumnezeu. Dacă ai uitat ceva, caută răspunsul în meditaţia indicată. Vezi
ultimele două rânduri cu scris mic din josul paginii.
Pentru ultimele două zile ale săptămânii viitoare nu veţi avea o meditaţie
scrisă. Asta nu înseamnă că nu va trebui să aveţi timp de părtăşie în acele zile.
Dumnezeu aşteaptă să petreacă timp cu tine în fiecare zi. Cel mai important
lucru în timpul tău de părtăşie este să asculţi Cuvântul lui Dumnezeu şi să
vorbeşti cu Dumnezeu în rugăciune. Poţi face asta oricând şi fără cartea ta de
meditaţii.
Roagă-te mai întâi, ca de obicei. Apoi citeşte din nou unul din versetele scrise
deasupra meditaţiilor. Poate că unul din versete a devenit foarte important
pentru tine în timpul ultimelor săptămâni, deoarece Dumnezeu ţi-a vorbit prin
el. Sau ai putea memora Iacov 4:7. Este versetul de la ultima meditaţie. El îţi va
reaminti întotdeauna să porţi şi să foloseşti armura lui Dumnezeu, ca să fii în
siguranţă. Purtând-o, vei învinge în lupta împotriva lui Satan, care caută mereu
să te facă să păcătuieşti.
Gândeşte-te la lucrurile pe care Dumnezeu ţi le-a clarificat în minte, citind
această carte. Mulţumeşte-i pentru aceasta.
Săptămâna viitoare veţi primi un nou număr al Cărţii întrebărilor cu meditaţii. Dar
nu uitaţi să o aduceţi şi pe cea veche.

31

Cartea întrebărilor cu meditaţii 4
Petrece timp cu Dumnezeu
(Anul 1)

		

Despre ce este vorba în acest volum?

În meditaţiile anterioare, am învăţat despre Dumnezeu şi am practicat cu
credincioşie timpul de linişte cu El. În Cartea întrebărilor cu meditaţii (vol. 4),
timpul de părtăşie este subiectul principal.
Copiii şi adolescenţii vor învăţa mai întâi câteva lucruri despre Biblie. Li se va spune
de ce este important pentru ei să citească Biblia şi cum pot să facă aceasta cât mai
eficient. Următoarele meditaţii vor prezenta diferite tipuri de rugăciune.
Un aspect foarte important al rugăciunii este închinarea înaintea lui Dumnezeu. Va
fi subiectul asupra căruia vom medita în următoarea carte devoţională. Dorim ca
adolescenţii şi copiii să-L laude pe Dumnezeu cu bucurie. Ca şi completare a acestei
cărţi, sunt adăugate câteva meditaţii despre ce înseamnă să aparţii trupului lui
Hristos şi să ai părtăşie cu alţi credincioşi.

Săptămâna I
Privire retrospectivă
Poate că admiri sau priveşti cu mare respect oamenii din Bibliei. Mulţi dintre ei
au avut o credinţă puternică, iar Dumnezeu a făcut lucruri măreţe prin ei.


Îţi aminteşti numele câtorva bărbaţi şi femei ai credinţei, din Biblie?


Dumnezeu vrea ca tu să devii din ce în ce mai puternic în credinţă,
dar nu poţi face acest lucru de unul singur. Dumnezeu ştie că noi suntem în
totalitate dependenţi de ajutorul Lui.

Îţi aminteşti care este ajutorul pe care ţi-L oferă Dumnezeu? (Duhul
Sfânt, armura, rugăciunea.)
(Dacă ai suficient timp, poţi recapitula componentele armăturii lui Dumnezeu folosindu-te de o
imagine a unui soldat roman.)


Chiar şi cei mai renumiţi eroi ai Bibliei, au avut eşecuri în viaţa lor. Ce
ispită l-a făcut pe David să păcătuiască? Când a avut Petru o mare cădere?
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Cum şi-au reparat relaţia lor cu Dumnezeu?

După căderea lor, aceşti doi oameni au experimentat multe lucruri bune
împreună cu Dumnezeu. De aceea e important ca niciodată să nu renunţi.
Doresc să te încurajez ca în fiecare zi să ai timpul tău de părtăşie, chiar dacă
nu reuşeşti întotdeauna să pui în practică ceea ce ai învăţat. La fel ca şi aceşti
oameni ai lui Dumnezeu, ai întotdeauna şansa să te reîmpaci cu Dumnezeu.
Ai completat pagina recapitulativă de săptămâna trecută? Poţi să îmi spui care
au fost răspunsurile?
Pentru a aduna şi compara răspunsurile de pe pagina recapitulativă a Cărţii
întrebărilor cu meditaţii (vol. 3), organizează un joc împreună cu copiii.
Sugestie alternativă: Adună cărţile de la copii şi evaluează-le acasă. În felul acesta
vei avea oportunitatea să vezi ce au învăţat şi ce au înţeles copiii.
La următoarea întâlnire, poţi oferi o mică recompensă copiilor care au răspuns
la toate întrebările din carte şi/sau celor care au completat cele două pagini
recapitulative.
Nu fi prea sever cu copiii. Nu eşti la şcoală, unde e evaluată performanţa fiecăruia.
Dorinţa noastră este să motivăm copiii să aibă în continuare un timp de părtăşie,
chiar dacă nu au citit toate meditaţiile din ultima carte.
Prezentare / Motivare
La sfârşitul programului veţi primi cu toţii noua carte devoţională! În volumul 4
vă aşteaptă 60 de meditaţii foarte interesante!
Vrei să ştii de unde vine Biblia şi dacă e adevărată? Poate te întrebi: De ce
trebuie să mă rog? Oare îmi răspunde Dumnezeu întotdeauna la rugăciuni? Vei
citi despre toate acestea în prima parte a noului volum.
Cântăreţii, actorii şi mulţi alţi oameni renumiţi sunt admiraţi de copiii şi de adulţii
din toată lumea. În fond, ei sunt oameni obişnuiţi, cu temerile şi eşecurile lor. Şi
ei îmbătrânesc, la fel ca şi ceilalţi oameni şi de cele mai multe ori, sunt uitaţi la fel
de repede cum au devenit renumiţi.
Dar Dumnezeu este cu adevărat măreţ, puternic şi înţelept! El merită să fie
admirat. Dacă faţă de un star îţi arăţi admiraţia punându-i posterul pe perete,
nu acesta este modul în care îţi arăţi admiraţia faţă de Dumnezeu. Dar cum poţi
să-L admiri şi să I te închini lui Dumnezeu? Există o cale prin care să‑I arăţi lui
Dumnezeu că Îl preţuieşti. Vei învăţa despre aceasta în a doua parte a cărţii.
De-abia aştepţi să începi? Te gândeşti deja la lucrurile noi pe care le vei
descoperi în cea mai importantă carte din lume? Începe de azi, iar în această
săptămână citeşte meditaţiile 1-7.
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Săptămâna a II-a
Privire retrospectivă

Biblia este cea mai veche carte care a fost tradusă în cele mai multe
limbi şi este răspândită în lume mai mult decât oricare altă carte. De ce e
Biblia o carte atât de renumită?


De ce este Biblia atât de diferită de celelalte cărţi din lume?



Biblia este formată din două părţi. Îţi aminteşti care sunt acestea?



De ce este Biblia formată din două părţi?

(Dacă ai un grup de copii care ştiu multe lucruri despre Biblie, memorează împreună cu ei cărţile Bibliei.
Dacă însă copiii nu ştiu prea multe, mulţumeşte-te cu a le explica că în Noul Testament găsesc povestiri
despre Domnul Isus, iar în Vechiul Testament povestiri despre Israel, poporul lui Dumnezeu.)

Prezentare / Motivare
De ce ne-a dăruit Dumnezeu Biblia? De ce este comparată Biblia cu o sabie? Află
aceste răspunsuri în meditaţiile 8-14.

Săptămâna a III-a
Privire retrospectivă

Săptămâna trecută ai aflat mai multe detalii despre Noul Testament.
Poţi spune care sunt acestea?


În ce fel este Noul Testament un ajutor pentru tine?



De ce este comparată Biblia cu o sabie?

E important să cunoşti bine Biblia. Altfel, nu vei putea rezista atacurilor lui Satan.
Prezentare / Motivare
Biblia este o carte foarte specială, deoarece Dumnezeu ne vorbeşte prin ea.
Cum poţi afla ce doreşte Dumnezeu să te înveţe prin Biblie? De unde ar trebui
să începi să citeşti această carte atâtâ de mare? Vei găsi răspunsurile la aceste
întrebări dacă vei citi meditaţiile 15-21. Şi mai mult, vei ajunge să cunoşti
minunata posibilitate pe care o avem, de a vorbi cu Creatorul întregului univers.
Nici măcar n-ai nevoie de telefon mobil pentru asta!
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Săptămâna a IV-a
Privire retrospectivă

De unde este cel mai bine să începi să citeşti o carte atât de mare cum e
Biblia, în timpul tău de părtăşie?

Dumnezeu vrea cu siguranţă să te înveţe anumite lucruri, în timp ce
citeşti Cuvântul Lui. Îţi aminteşti cele trei întrebări care te pot ajuta să înţelegi
ce doreşte Dumnezeu să îţi spună?

Dumnezeu îţi vorbeşte prin Biblie. Dar El ţi-a dat şi posibilitatea să
Îi vorbeşti. Imaginează-ţi: ai permisiunea să vorbeşti cu Creatorul lumii,
Dumnezeul cel Sfânt! Biblia o numeşte rugăciune. Unde şi când poţi să te rogi?


Ce posibilităţi mari ai prin rugăciune?

Prezentare / Motivare
Săptămâna viitoare veţi învăţa pentru ce puteţi să vă rugaţi. Veţi învăţa şi ce
este în fond rugăciunea. Poate că te-ai rugat ca bunica ta să nu moară, dar ea
totuşi a murit. Acum nu mai eşti aşa sigur că Dumnezeu a ascultat cu adevărat
rugăciunile tale, atunci când ai avut probleme. Sau poate te gândeşti că nu te-ai
rugat bine. Vei afla răspunsuri la acest fel de întrebări în meditaţiile săptămânii
viitoare.

Săptămâna a V-a
Privire retrospectivă

Faptul că ni se permite să vorbim cu Dumnezeu e un dar minunat. Care
dintre voi s-a rugat şi înainte?


Răspunde Dumnezeu la fiecare rugăciune?



Ce i-ai cerut lui Dumnezeu şi cum ţi-a răspuns?



Pentru copii: Ce îţi amintesc cele cinci degete, atunci când te rogi?

Prezentare / Motivare
Poţi obţine multe prin rugăciune. Beneficiezi de ajutor şi de putere de la
Dumnezeu. Cere-I să te ajute în nevoile pe care le ai sau să ţi le îndepărteze.
El va asculta întotdeauna o rugăciune sinceră. Dar e bine să te rogi şi pentru
tine însuţi? Cum să te rogi pentru alţii, într-un mod în care ei să fie ajutaţi cu
adevărat? Cum să Îi arăţi lui Dumnezeu dragostea ta? Acestea sunt subiectele
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meditaţiilor 29-35. După meditaţia 30, veţi avea o nouă pagină recapitulativă.
Nu uitaţi să o completaţi.

Săptămâna a VI-a
Privire retrospectivă

Ai meditat asupra rugăciunii, săptămâna trecută. Te-ai gândit la trei
persoane pentru care să te rogi frecvent, în viitor? Poţi scrie numele fiecăruia,
pe un cartonaş. Poţi nota nevoile sau cererile lor de rugăciune, pe care le ştii
de la ei sau crezi că ar avea nevoie. Dacă o rugăciune a primit răspuns, scrie
data pe spatele cartonaşului. Un lucru pe care nu trebuie niciodată să îl uiţi,
este să scrii pe cartonaş pentru ce îi mulţumeşti lui Dumnezeu atunci când te
gândeşti la acea persoană.


De ce doreşte Dumnezeu să te rogi şi pentru nevoile tale?



De ce trebuie să Îi spui lui Dumnezeu în rugăciune că Îl preţuieşti?

Prezentare / Motivare
E important să Îl cunoşti pe Dumnezeu, dacă vrei să Îi arăţi cu adevărat
aprecierea ta. În ce alt mod Îi poţi spune că Îl iubeşti, Îl respecţi şi Îl apreciezi?
De aceea, vei avea şansa să te gândeşti mai mult la El, în săptămâna ce va urma.
Vei medita asupra următoarelor întrebări: Cât cunoaşte Dumnezeu? Cât de mult
poate El să facă? De ce doreşte Dumnezeu să primească închinare?
Sper că veţi fi foarte bucuroşi citind meditaţiile 36-42 şi abia aştept să aud ce
lucruri noi aţi aflat despre Dumnezeu!
(Poţi evalua acum pagina recapitulativă făcând un joc, pentru a compara răspunsurile copiilor.)

Săptămâna a VII-a
Privire retrospectivă


Ce aţi învăţat despre Dumnezeu, săptămâna trecută?



De ce doreşte Dumnezeu să primească închinarea ta?

Prezentare / Motivare
În săptămâna următoare, veţi primi mai multe răspunsuri din Biblie, Cuvântul
lui Dumnezeu, la cele mai importante întrebări despre viaţă. Unele din întrebări
sună astfel: Poţi vorbi cu Dumnezeu aşa cum vorbeşti cu un prieten bun? Sau
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doar tu vorbeşti, în timp ce Dumnezeu trebuie să tacă şi să asculte?
Ce părere are Dumnezeu despre destindere şi fericire? E Dumnezeu întotdeauna
doar serios şi solemn? De unde ştii care e adevărul, când cineva îţi spune ceva
total diferit? Citeşte meditaţiile 43-49.
E timpul să comanzi Cartea întrebărilor cu meditaţii (vol. 5).

Săptămâna a VIII-a
Privire retrospectivă

Poate uneori simţi că rugăciunea ta nu se duce mai sus de tavan. Pur şi
simplu nu primeşti nici un răspuns. Ce ai învăţat săptămâna trecută despre
rugăciune?

Unii oameni Îi întorc spatele lui Dumnezeu fiindcă se gândesc că
Dumnezeu nu cunoaşte ce e destinderea şi nici nu vrea ca noi să fim fericiţi.
Dar ce spune Biblia cu privire la aceasta? Ce părere are Dumnezeu despre
veselie şi fericire?

La şcoală poate înveţi că lumea a apărut dintr-un accident. Mulţi oameni
cred asta, dar Biblia ne spune că Dumnezeu a creat lumea. Confuzie! Acum,
de unde ştii care este adevărul?
Prezentare / Motivare
Multor oameni le place muzica. Te-ai întrebat vreodată dacă şi lui Dumnezeu îi
place muzica? Vei afla răspunsul în prima meditaţie de săptămâna viitoare!
După aceasta, vei medita la întrebarea: Este Dumnezeu întotdeauna cu mine?
Câteodată Îl simţi ca fiind departe, foarte departe. Ai simţit şi tu asta? Dumnezeu
ne cunoaşte perfect. De aceea, El s-a gândit la ceva ce ne-ar face foarte bine.
Menirea e ca noi să Îl simţim aproape într-un mod foarte special. Află despre ce
este vorba în meditaţiile 50-56.

Săptămâna a IX-a
Privire retrospectivă


De ce ni se pare uneori că Dumnezeu este atât de departe?


Ai aflat care e acel lucru la care s-a gândit Dumnezeu pentru noi,
oamenii, pentru a ne oferi ajutor în viaţa creştină?


De ce e necesar pentru noi să aparţinem unei biserici?
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Prezentare / Motivare
Te-ai gândit până acum că Dumnezeu te-a făcut o persoană unică? Nicăieri
în lume nu mai există cineva ca tine. Când Dumnezeu te-a făcut aşa unic, s-a
gândit la altceva. Lui îi place ceea ce tu poţi să faci şi doreşte să îţi foloseşti
darurile pentru El. Săptămâna viitoare vă veţi gândi la ce talente şi daruri v-a dat
Dumnezeu şi cum să le folosiţi în biserică.
După meditaţia 60 vei găsi o nouă pagină recapitulativă. Această pagină te va
ajuta să afli câte lucruri ţi-au rămas în memorie, după ce ai parcurs meditaţiile
din ultima lună. Ştii să răspunzi la toate întrebările? Atunci ai reuşit să afli multe
despre cum să Îi arăţi sau să Îi spui lui Dumnezeu că Îl iubeşti. Dacă ai uitat ceva,
caută răspunsurile într-una din meditaţii. Vezi în josul paginii numărul meditaţiei
corespunzătoare fiecărui răspuns.
Pentru ultimele două zile ale săptămânii viitoare, nu sunt scrise meditaţii.
Ce înseamnă asta? Că nu va mai trebui să ai timp de părtăşie în acele zile?
Nicidecum. Dumnezeu doreşte să petreacă timp cu tine în fiecare zi. Cel mai
important lucru din timpul tău de părtăşie este să asculţi Cuvântul lui Dumnezeu
şi să vorbeşti cu Dumnezeu în rugăciune. Poţi să faci acestea oricând şi fără
cartea ta de meditaţii.
Roagă-te mai întâi, aşa cum faci de obicei. Citeşte apoi unul din versetele scrise
deasupra meditaţiilor. Poate că unul dintre versete ţi-a devenit foarte important,
fiindcă Dumnezeu ţi-a vorbit prin el. Sau încearcă să înveţi versetele pe de rost.
Spune-le în mintea ta, ori de câte ori ai o problemă. Cu siguranţă vei fi încurajat
de ceea ce Dumnezeu îţi promite în Cuvântul Său.
Gândeşte-te la ceea ce Dumnezeu ţi-a clarificat în timp ce ai meditat cu ajutorul
acestei cărţi. Mulţumeşte-I pentru aceasta.
Săptămâna viitoare veţi primi un nou volum al Cărţii întrebărilor cu meditaţii.
Dar nu uitaţi să o aduceţi şi pe aceasta cu voi.
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Cartea întrebărilor cu meditaţii 5
Alegeri plăcute lui Dumnezeu
(Anul 1)

Despre ce este vorba în acest volum?
În Cartea întrebărilor cu meditaţii (vol. 5), copiii şi adolescenţii vor medita asupra
modului în care doreşte Dumnezeu ca ei să-şi trăiască viaţa în fiecare zi. Chiar şi
copiii se gândesc cum le-ar place să îşi trăiască viaţa. Foarte devreme, ei doresc ca
viaţa lor să aibă un scop şi să-şi împlinească dorinţele. Această carte devoţională le
descoperă principii foarte importante care derivă din cele Zece Porunci.
Cele Zece Porunci nu vorbesc despre un timp în viitor, când copiii vor creşte mari, ci
ele trebuie respectate la orice vârstă şi foarte practic. Aceste principii de viaţă le vor
fi clarificate prin folosirea exemplelor din viaţa lor zilnică sau a personajelor biblice.
Acestea pot fi aplicate foarte uşor în viaţa lor.
În ultima întrebare sau activitate din Cartea întrebărilor cu meditaţii, copiii sunt
provocaţi să acţioneze şi ei conform acestor principii. În acest fel, cartea va deveni
o provocare pentru copiii care şi-au pierdut punctul de convergenţă în această
societate multiculturală. Ei au nevoie de un fundament biblic pe care să îşi zidească
viaţa şi să îşi traseze calea, înainte să o ia în direcţia greşită.
Prima meditaţie are scopul de a-i provoca pe copii să se gândească la întrebarea
fundamentală: Cine e autoritatea supremă? Cine are dreptul să dea legi pe care
noi trebuie să le respectăm? Ulterior, copiii vor învăţa despre consecinţele ascultării
sau neascultării. Vor afla cum să primească sfatul lui Dumnezeu pentru anumite
întrebări pe care le au. Următoarele meditaţii tratează pe rând cele zece porunci. Mai
întâi vor fi explicate. Apoi, vor observa cum acestea au fost puse în practică în viaţa
oamenilor din Biblie sau în exemple legate de experienţa lor.

Săptămâna I
Privire retrospectivă
În ultimele două luni aţi învăţat multe lucruri despre cea mai importantă şi cea
mai renumită carte din lume. Majoritatea oamenilor ştiu că Biblia există, dar n-au
încercat să o cunoască. Acum tu eşti cu mult înaintea lor!


Care este diferenţa dintre Biblie şi celelalte cărţi din lume?
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Care sunt cele două părţi ale Bibliei şi despre ce este vorba în fiecare
dintre ele?


De ce e important pentru noi să citim Biblia în fiecare zi?



Dumnezeu îţi vorbeşte prin Biblie. Cum Îi poţi vorbi tu lui Dumnezeu?



Cum poate să-ţi răspundă Dumnezeu la rugăciune?


Ce alt ajutor îţi oferă Dumnezeu, pentru a primi sfaturi înţelepte şi a
experimenta părtăşia cu alţi credincioşi?


Ai completat pagina recapitulativă? Ce răspunsuri ai dat?

(Poţi să faci un joc recapitulativ cu copiii pentru a aduna răspunsurile, a le compara şi a evalua paginile
recapitulative sau poţi să aduni cărţile şi să le corectezi acasă. Astfel vei avea posibilitatea să fii mai bine
informat cu privire la ceea ce ei au învăţat şi au înţeles.)

Data viitoare, poţi oferi o mică recompensă celor ce au răspuns la toate întrebările
din carte sau doar întrebărilor de pe paginile recapitulative (sau ambele).
Nu fii prea sever cu copiii. Nu suntem la şcoală, unde se evaluează performanţa
lor. Dorinţa noastră e să motivăm copiii să continue să aibă timp de părtăşie cu
Dumnezeu, chiar dacă nu au citit toate meditaţiile din carte.
Prezentare / Motivare
La sfârşitul programului, veţi primi volumul 5 al Cărţii întrebărilor cu meditaţii. Din
nou, vă aşteaptă alte 60 de meditaţii foarte interesante!
Poate că deja v-aţi gândit ce vreţi să deveniţi în viitor sau cum să vă trăiţi viaţa,
ca să fiţi fericiţi. Nu este aşa de uşor şi mulţi oameni nu ştiu cum să ia deciziile
corecte.
Dumnezeu, care ne-a făcut, cunoaşte cel mai bine cum ar trebui să trăim în aşa
fel încât cele mai adânci nevoi ale noastre să ne fie împlinite şi să fim cu adevărat
fericiţi. În Biblie găsim multe sfaturi practice în acest sens.
Nu-i aşa că de-abia aştepţi să descoperi din cea mai importantă carte din lume,
cum să ai o viaţă cu adevărat împlinită? Începe azi, citind meditaţiile 1-7.

Săptămâna a II-a
Privire retrospectivă

Săptămâna trecută aţi învăţat multe despre subiectul ascultare.
Dumnezeu vrea ca tu să asculţi. Dar de Cine trebuie să asculţi?
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Dumnezeu e Cel ce ne-a creat. El ştie cel mai bine ce este potrivit pentru

vieţile noastre. De aceea, El ne-a dat instrucţiuni în Cuvântul Lui, Biblia. Ce
porunci cunoşti?


Cum poţi să respecţi poruncile lui Dumnezeu în viaţa ta?


Care sunt beneficiile ascultării şi consecinţele neascultării poruncilor lui
Dumnezeu?
Prezentare / Motivare
Îl cunoaştem pe leu ca rege al animalelor, fiindcă este mare şi puternic, iar
când îl auzim, răcnetul lui are un mare impact asupra noastră. Suntem uimiţi
de ghepardul ce fuge cu 110 km/oră şi ne minunăm de îndemânarea păsărilor
în a-şi construi cuiburile. Dar Biblia vorbeşte de o insectă foarte mică, ce trece
aproape neobservată, dar care are abilităţi uimitoare. Despre ce insectă e vorba?
Şi cine ar trebui să îi urmeze exemplul? Află toate acestea în meditaţiile 8-14.

Săptămâna a III-a
Privire retrospectivă

Aţi aflat care este acea insectă atât de mică încât nimeni nu o bagă în
seamă şi totuşi este folosită ca exemplu pentru noi, oamenii?


Ce fel de oameni ar trebui să îi urmeze exemplul? De ce?



De ce doreşte Dumnezeu ca tu să fii harnic?


Ne place ca oamenii să ne privească, atunci când avem o haină nouă sau
avem note bune la şcoală. Dar de ce este greşit să ne lăudăm cu privire la ceea ce
avem sau ceea ce putem face bine?
Prezentare / Motivare
Se spune că un sfat bun e foarte preţios. Fiindcă mulţi oameni au nevoie de
sfaturi bune pentru a lua decizii corecte, ei sunt gata să plătească mult pentru el.
Nu primeşti sfaturi de la doctor fără ca cineva să plătească pentru ele; sfaturile
specializate, pentru căutarea unui loc de muncă sau a alegerii carierei potrivite,
pot costa foarte mult. Dar cine îţi poate da siguranţa că ceea ce ţi s-a spus e cel
mai bine pentru tine? Cum poţi evita să iei decizii greşite? Vei găsi răspunsurile la
aceste întrebări în meditaţiile 15-21.
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Săptămâna a IV-a
Privire retrospectivă

Cu cât creşti mai mare, cu atât mai multe decizii va trebui să iei singur.
De ce este important să iei deciziile corecte?


Cum poţi evita să iei decizii greşite?


Ce aştepţi să se întâmple când în mod intenţionat sau din greşeală iei
decizii greşite?

Cui îi poţi cere sfatul, când ai de luat o hotărâre importantă şi eşti
nesigur pe tine?


Cum poţi distinge un sfat bun de unul rău?


Mulţi oameni se plâng de vreme rea, de serviciul lor, de familiile lor … .
E greu să crezi că ei sunt de fapt foarte bine. De ce spune Biblia că este păcat
să te plângi?
Prezentare / Motivare
Omul a reuşit să îmblânzească unele dintre cele mai sălbatice animale. Dresorul
îşi pune capul între fălcile leului său, delfinii joacă fotbal în apă iar elefanţii,
dintr-odată, stau într-un picior. Un lucru n-a reuşit omul să îmblânzească şi acela
este limba sa. E esenţial ca tu să-ţi ai vorbirea sub control, deoarece cuvintele
au un impact extraordinar; cuvintele sunt foarte puternice. Prin cuvintele
tale îţi poţi răni prietenul atât de tare încât îl pierzi sau îţi devine duşman. Dar
de asemenea, îţi poţi folosi cuvintele pentru a-ţi încuraja un coleg care trece
printr-un necaz. Poţi să-l ajuţi să nu rămână repetent.
De aceea, Biblia spune multe despre cuvintele noastre. Cu siguranţă, îţi va
fi de ajutor să înveţi să-ţi foloseşti puterea limbii în direcţia corectă. Citeşte
meditaţiile 22-28.

Săptămâna a V-a
Privire retrospectivă

Există acea zicală veche: „Vorbirea e argint, tăcerea e de aur.“ Ce spune
Biblia despre acest subiect?
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Ce e bârfa şi ce efect are asupra ta şi a altora?



Numeşte o situaţie în care Numele lui Dumnezeu e luat în deşert.



De ce vrea Dumnezeu să nu-I luăm în deşert Numele?



Care din versetele menţionate în meditaţia 34 îţi plac cel mai mult?

Prezentare / Motivare
Cei mai mulţi dintre noi dorim să avem un prieten care e loial, care este
întotdeauna de partea noastră, indiferent ce s-ar întâmpla. Te-ai gândit deja la
tine? Cum îţi arăţi tu credincioşia faţă de prietenul tău sau faţă de Dumnezeu?
Vom citi despre aceasta în meditaţiile 29-35 de săptămâna viitoare. Apoi, veţi
citi care este părerea lui Dumnezeu despre viaţă. Veţi completa o nouă pagină
recapitulativă după meditaţia 30. Nu uitaţi să completaţi spaţiile libere.

Săptămâna a VI-a
Privire retrospectivă


Cum îţi poţi arăta credincioşia faţă de un prieten?


Dumnezeu este credincios. El ne-a promis aceasta în Biblie. Cum poţi să
îţi arăţi credincioşia faţă de Dumnezeu?

Dumnezeu ne-a creat după chipul Său. De aceea, fiecare fiinţă e
importantă şi preţioasă în ochii Lui. Tu eşti foarte special pentru Dumnezeu.
Cum Îi poţi arăta că respecţi viaţa?


Ce spune Biblia despre bebeluşii care încă nu sunt născuţi?


Din acest motiv, nimeni nu are permisiunea să avorteze copii. Doar
Dumnezeu are dreptul să dea şi să ia viaţa!

Dumnezeu vrea ca tu să respecţi oamenii care sunt responsabili de tine.
Cine este responsabil de tine?

Cum arăţi respect acestor persoane? În timp ce faci aceasta, aminteşte-ţi
ce a făcut David.
Prezentare / Motivare
Nu banii, bogăţiile şi succesul îi satisfac cu adevărat pe oameni. Dovada o găsim
în magazine, în ziare sau la televizor. Cupluri renumite divorţează, fotomodele se
îmbolnăvesc de anorexie şi câteodată actori renumiţi se sinucid. Nu sunt fericiţi
şi nu au reuşit să dea un sens vieţii lor.
E bine că împlinirea nu e ceva ce poţi cumpăra. O persoană împlinită e cea mai
fericită persoană de pe pământ. Dacă atât de multe lucruri depind de împlinirea
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pe care o avem, atunci ar trebui să te gândeşti cum poţi să devi şi tu o persoană
împlinită. Dumnezeu îţi arată în Biblie cum poţi să trăieşti o viaţă plină de
mulţumire şi satisfacţie. Acestea sunt unele dintre subiectele săptămânii viitoare.
Mă rog ca Domnul să vă dea multă bucurie în timp ce citiţi meditaţiile 36-42
şi de-abia aştept săptămâna viitoare să aflu ce aţi descoperit despre viaţa de
împlinire pe care o oferă Dumnezeu.
(Poţi face un joc recapitulativ pentru a aduna şi compara răspunsurile pe care ei le-au dat pe pagina
recapitulativă, prima din acest volum.)

Săptămâna a VII-a
Privire retrospectivă


Ce spune 1 Timotei 6:6 despre a fi împlinit?



Cum poţi deveni împlinit şi fericit?


A fi lacom e opusul împlinirii şi mulţumirii. Cum afectează lăcomia ta pe
cei din jurul tău? Aminteşte-ţi de Acan.


Cum poţi să te păzeşti să nu devii lacom?

Prezentare / Motivare
Cunoşti acest sentiment? Ai aşteptat ceva ce ţi-ai dorit de mult timp. Poate te-ai
şi rugat pentru acel lucru şi eşti dezamăgit că Dumnezeu nu ţi-a împlinit cererea.
A aştepta şi a avea răbdare nu este uşor – oricine îţi va spune asta. În meditaţiile
43-49 vei citi despre un om foarte bogat care a trebuit să facă faţă multor
necazuri, dar totuşi a rămas răbdător. Vei citi şi cum poţi să devii şi tu răbdător.
E timpul să comanzi Cartea întrebărilor cu meditaţii (vol. 6).

Săptămâna a VIII-a
Privire retrospectivă


Cum a reacţionat Iov când necazurile au venit unul după celălalt?



Cum i-a răsplătit Dumnezeu răbdarea?


Cum ar trebui să reacţionezi dacă Dumnezeu nu îţi dăruieşte imediat
ceea ce vrei?
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Ce spune Dumnezeu despre mânie?



Ce înseamnă stăpânirea de sine şi cum o poţi învăţa?

Prezentare / Motivare
Din nefericire, în relaţia noastră cu ceilalţi oameni, de multe ori se va întâmpla
să ne rănim unii pe alţii. De cele mai multe ori nici măcar nu observăm că l-am
rănit pe cel de lângă noi, dar pur şi simplu nu putem să uităm ce ne-au făcut alţii.
Simţi şi tu la fel? Eşti şi acum supărat că profesoara ta ţi-a dat o notă mică, în timp
ce tu credeai că tema ta nu a fost rea deloc? Sau poate eşti supărat că mama ta
nu te-a lăsat să mergi acasă la prietenul tău, să rămâi peste noapte? Cum poţi
să faci faţă acestor feluri de gânduri? Cum să le tratezi? Biblia oferă răspunsuri
acestor întrebări. Află mai multe în meditaţiile 50-56. În aceste meditaţii vei afla
şi ce gândeşte Dumnezeu cu privire la onestitate.

Săptămâna a IX-a
Privire retrospectivă

Cum poţi scăpa de gânduri şi sentimente de amărăciune împotriva altor
oameni?


Iertarea este posibilă! Dar ce înseamnă ea?


De ce ne cere Dumnezeu să ne iertăm unii pe alţii, chiar şi pe duşmanii
noştri?


Cum vrea El să ierţi tu? Aminteşte-ţi de Iosif!


Dumnezeu vrea ca tu să fii prietenos cu cei din jur. Gândeşte-te la unul
din membri familiei tale, la un coleg, la un profesor. Cum poţi să fii prietenos
faţă de ei?
Prezentare / Motivare
Frica nu e un sentiment bun. Toţi ştiu asta. Pulsul ţi se accelerează, începi să
transpiri, genunchii îţi tremură, şi toţi îţi pot vedea frica în ochi. Sunt atât de
multe lucruri în lume care produc frică: teama de o notă rea, teama ca părinţii să
nu divorţeze, frica de moarte, frica de război, frica de a fi ales ultimul în echipa de
fotbal... . Săptămâna viitoare vei citi câteva versete biblice care te vor ajuta să faci
faţă fricii aşa cum trebuie. Citeşte meditaţiile 57-60.
După meditaţia 60 veţi găsi o nouă pagină recapitulativă. Această pagină te va
ajuta să vezi cât de multe lucruri îţi mai aminteşti din ceea ce ai învăţat în timpul
tău de părtăşie din ultima lună. Ştii să răspunzi la toate întrebările? Atunci ai
învăţat mult despre cum să trăieşti o viaţă împlinită, ce nu-şi ratează scopul. Te va
face fericit atât pe tine, cât şi pe cei din jurul tău.
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Poate că ai uitat ceva. Caută din nou răspunsul în meditaţia a cărui număr este
dat în partea de jos a paginii, pentru fiecare dintre întrebări.
Pentru ultimele două zile ale săptămânii viitoare, nu sunt scrise meditaţii. Dar
deja ştim ce nu înseamnă asta: nu înseamnă că nu va mai trebui să ai timp de
părtăşie în acele zile! Dumnezeu doreşte să petreacă în fiecare zi timp cu tine.
Cel mai important lucru din timpul tău de părtăşie e să asculţi Cuvântul lui
Dumnezeu şi să vorbeşti cu Dumnezeu în rugăciune. Poţi oricând să faci acestea
şi fără cartea ta de meditaţii.
Roagă-te mai întâi, aşa cum faci de obicei. Citeşte apoi unul din versetele scrise
deasupra meditaţiilor. Poate că unul dintre versete ţi-a devenit foarte important,
fiindcă Dumnezeu ţi-a arătat ceva prin el. Sau încearcă să înveţi versetele pe de rost.
Spune-le în mintea ta, ori de câte ori ai o problemă. Cu siguranţă vei fi încurajat
de ceea ce Dumnezeu îţi promite în Cuvântul Său.
Gândeşte-te la ceea ce Dumnezeu ţi-a clarificat în timp ce ai meditat cu ajutorul
acestei cărţi. Mulţumeşte-I pentru aceasta.
Săptămâna viitoare veţi primi un nou volum al Cărţii întrebărilor cu meditaţii. Dar
nu uitaţi să o aduceţi şi pe aceasta cu voi.
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Cartea întrebărilor cu meditaţii 6
Rămâi lângă Dumnezeu!
(Anul 1)

Despre ce este vorba în acest volum?
Cartea întrebărilor cu meditaţii (vol. 6) are două teme principale. Ea doreşte să
încurajeze copiii şi adolescenţii să aibă propria lor poziţie cu privire la Dumnezeu,
om şi Biblie şi să fie în stare să o apere, împotriva opiniilor majorităţii. Opinia
cititorului trebuie să fie bazată pe Biblie.
Cartea devoţională oferă tinerilor ajutor în orientare. Idealurile astrologiei şi
ale curentului New Age cu care ei sunt confruntaţi în fiecare zi, sunt tratate şi
ele. Această carte învaţă copiii să identifice minciunile lui Satan şi să găsească
adevărurile lui Dumnezeu cu care să le contracareze.
În a doua parte a cărţii, copiii şi adolescenţii se vor ocupa de câte o bază a credinţei
în fiecare zi. Meditând la unele dintre cele mai importante versete biblice, în mintea
lor se va clarifica ce trebuie să creadă cu privire la Dumnezeu, mântuire, biserică,
misiune şi viitor. Astfel vor fi întăriţi şi vor creşte în credinţă.

Săptămâna I
Privire retrospectivă
În ultimele două luni, aţi învăţat multe lucruri despre cum să trăiţi pentru
Dumnezeu. El vrea ca tu să asculţi de Cuvântul Său, Biblia. De aceea este esenţial
pentru tine să citeşti Biblia şi să te gândeşti la Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare
zi. Pentru că numai cunoscând voia lui Dumnezeu, o poţi îndeplini.


De ce trebuie să ascultăm de Dumnezeu?


De ce îi pasă lui Dumnezeu dacă suntem harnici sau leneşi? Gândeşte-te
la consecinţele fiecăreia dintre cele două aspecte, în viaţa ta.

Câteodată nu este uşor să iei decizii înţelepte. Ce este bine şi ce este
rău? Cine sau ce te poate ajuta să găseşti răspunsul la aceste întrebări?

Putem face mult rău prin cuvintele noastre. Dar putem face şi mult
bine. Din această cauză, Dumnezeu are multe de spus cu privire la vorbirea
noastră. Îţi aduci aminte? Ce spune Biblia să faci cu vorbirea ta?
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Cum ar trebui să te porţi faţă de oamenii care au autoritate asupra ta?
Gândeşte-te la David!

Ia! Ia! Ia! Întotdeauna vrem mai mult şi reclamele pot face ca dorinţa
să fie şi mai puternică! Dar ce spune Biblia despre această atitudine? Ce
consecinţe negative poate avea lăcomia? Le poţi vedea cu uşurinţă în viaţa
lui Acan.

De ce răbdarea este o caracteristică importantă pe care trebuie să o
învăţăm?

Nici o prietenire nu poate să dureze dacă nu există iertare adevărată.
Dorim să avem prieteni, dar pe de altă parte, avem probleme atunci când e
vorba să-i iertăm pe ceilalţi. Cum a tratat Iosif problema pe care o avea cu
fraţii săi?

Biblia îţi oferă sfaturi pentru tratarea temerilor tale. Despre ce sfaturi
este vorba?

Ai completat a doua pagina recapitulativă a volumului 5? Ce
răspunsuri ai dat?
(Poţi face un joc recapitulativ cu copiii pentru a verifica răspunsurile şi a evalua
paginile recapitulative sau poţi corecta cărţile acasă. Astfel vei avea posibilitatea să
fii mai bine informat cu privire la ceea ce ei au învăţat şi au înţeles.
Data viitoare, poţi o feri o mică recompensă celor ce au răspuns la toate întrebările
din carte sau doar întrebărilor de pe paginile recapitulative (sau ambele).
Nu fi prea sever cu copiii. Nu suntem la şcoală, unde se evaluează performanţa lor.
Dorinţa noastră e să motivăm copiii să continue să aibă un timp de părtăşie cu
Dumnezeu, chiar dacă nu au citit toate meditaţiile din carte.)
Prezentare / Motivare
Ar dori oare colega ta să minţi, ca nimeni să nu afle că ea a făcut ceva rău?
Cum ar trebui să reacţionezi tu, ca un copil al lui Dumnezeu? Pe de-o parte,
n-ai vrea să fii un papă-lapte şi să pierzi simpatia colegei. Pe de altă parte, vrei
să asculţi de Cuvântul lui Dumnezeu şi să spui adevărul. Acum eşti provocat
să rămâni ferm în ceea ce crezi. Acesta este şi subiectul volumului 6 al Cărţii
întrebărilor cu meditaţii. Veţi primi fiecare această carte, la sfârşitul programului.
60 de meditaţii foarte interesante, abia aşteaptă să le citeşti!
Vrei să descoperi noi lucruri din Biblie? Începe chiar astăzi citind meditaţiile 1-7.
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Săptămâna a II-a
Privire retrospectivă

Unii oameni spun că nu există diferenţă între bine şi rău. Ei spun că
nu e important deloc cum trăim, atât timp cât nu-i deranjăm pe ceilalţi. Care e
părerea lui Dumnezeu în această privinţă?

Deoarece mulţi oameni trăiesc aşa cum le place, va fi întotdeauna ceva
neobişnuit pentru alţii, dacă vei trăi după planul lui Dumnezeu. Din când în când
poţi avea probleme serioase din cauza aceasta. Cum ar trebui să reacţionezi,
când prietenul tău vrea să minţi, pentru a-i ascunde faptele lui greşite?

Ai trecut şi tu printr-o situaţie asemănătoare, când ţi-a fost greu să
trăieşti după poruncile lui Dumnezeu? Spune-ne.

De ce ar trebui să asculţi de Dumnezeu, chiar dacă alţii fac intenţionat
lucrurile greşite şi nu par a fi pedepsiţi pentru asta?
Prezentare / Motivare
Satan este duşmanul lui Dumnezeu. El întotdeauna vrea opusul a ceea ce
doreşte Dumnezeu. Dumnezeu e adevărul în persoană şi tot ceea ce spune El în
Biblie este adevărat. Dar Satan e un mincinos. El încearcă să-i aibă pe oameni de
partea lui, cu minciunile-i pline de viclenie. Nu vrea ca noi să credem adevărul.
De aceea, ţinta lui e să ne ţină departe de a citi din Biblie şi de a crede în
totalitate Cuvântul lui Dumnezeu.
În România, Satan şi-a atins scopul cu majoritatea oamenilor. Sunt puţini cei
care citesc Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este foarte trist. Din această cauză,
oamenii nu cunosc mai nimic despre Dumnezeu şi Domnul Isus. Ei nu cunosc
caracterul lui Dumnezeu şi că Isus a murit pentru păcatele lor, ca ei să poată fi
împăcaţi cu Dumnezeu Tatăl. În schimb, Satan încearcă să îi facă pe toţi să creadă
că omul e bun şi nu are nevoie de Domnul Isus. Veţi studia despre acestea şi alte
minciuni pe care ni le spune Satan, săptămâna viitoare.
Descoperă minciunile lui Satan, citind meditaţiile 8-14.

Săptămâna a III-a
Privire retrospectivă

E important să ştii care sunt minciunile lui Satan, pentru a te împotrivi
lor folosind Cuvântul lui Dumnezeu.


Ce minciuni spune Satan despre Dumnezeu?
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Care este minciuna lui Satan referitoare la Domnul Isus?



Ce minciuni spune Satan, cu privire la relaţia noastră cu Dumnezeu?



Care e minciuna lui Satan despre noi, oamenii?

Prezentare / Motivare
Cum a luat fiinţă lumea? Prin Creaţie sau prin Evoluţie? Pot stelele să ne spună
viitorul? De ce se face atâta caz de horoscop? Acestea sunt câteva domenii în
care Satan încearcă să ne influenţeze folosindu-şi minciunile.
În meditaţiile 15-21 veţi descoperi alte minciuni, pe care Satan vrea să le credem.

Săptămâna a IV-a
Privire retrospectivă
Săptămâna trecută aţi aflat mai multe despre minciunile spuse de Satan. Aţi
căutat răspunsuri la acestea în Biblie.


Care este minciuna lui Satan cu privire la Biblie?



De ce nu vrea Satan să crezi în Creaţie?


Prin natura noastră umană, suntem foarte curioşi. Vrem să ştim ce se va
întâmpla în viitor. Câteodată oamenii caută informaţii despre viitor pentru a
lua decizia corectă. Ai vreun motiv ca să nu asculţi prezicătoarele sau să nu
citeşti horoscoapele?


Unde poţi găsi răspunsuri la întrebările ce te privesc în viaţă?



Ce spune Biblia despre viitorul tău?

Prezentare / Motivare
Dacă ai avea o singură dorinţă, care ar fi aceasta? Ai dori să ai putere, renume,
fericire, bucurie sau bani? Săptămâna următoare veţi citi despre renumitul
împărat Solomon şi despre dorinţa lui. Nu doar împăratului Solomon i s-a permis
să aibă dorinţe pe care să i le spună lui Dumnezeu. Şi tu ai aceeaşi posibilitate să
Îi spui lui Dumnezeu ce doreşti cu adevărat. Există o rugăciune la care Dumnezeu
va răspunde întotdeauna pozitiv. Care este aceasta şi de ce îi răspunde El? Unde
poţi găsi răspunsuri la lucrurile pe care nu le înţelegi? Te vei gândi la acestea în
timp ce vei citi meditaţiile 22-28.
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Dumnezeu nu doreşte doar să te asculte – vrea să îţi şi vorbească. Are multe
lucruri importante pe care să ţi le spună. Cum îţi vorbeşte Dumnezeu? Vei citi şi
despre aceste lucruri în meditaţiile viitoare.

Săptămâna a V-a
Privire retrospectivă

Ce şi-a dorit Solomon când a avut ocazia să îşi spună dorinţa înaintea
Domnului?


Ce rugăciune e întotdeauna ascultată de Dumnezeu? De ce?



Cum trebuie să tratezi lucrurile pe care nu le înţelegi?


Dumnezeul Atotputernic, care a creat totul, vrea să îţi vorbească. Care
sunt cele trei modalităţi prin care ne vorbeşte Dumnezeu?
Prezentare / Motivare
Te-ai întrebat vreodată cine este Dumnezeu? Nu eşti singura persoană! De când
primii doi oameni, Adam şi Eva, au întors spatele lui Dumnezeu, relaţia dintre
Dumnezeu şi om s-a rupt. Acum oamenii continuă să se gândească la Dumnezeu
– se întreabă dacă El există cu adevărat, cum este El, cum arată şi ce face. Unii
oameni au încercat să sculpteze un chip de dumnezeu, neputându-şi imagina
cum să creadă într-un Dumnezeu pe care nu-l pot vedea.
În România, oamenii vorbesc mult despre Dumnezeu, dar puţin Îl cunosc cu
adevărat. Oricine doreşte să Îl cunoască, poate citi despre El în Biblie. Dumnezeu
ne arată în Biblie cum este El. Acolo putem citi cum a lucrat El în vieţile multor
oameni şi naţiuni. Acolo găsim caracterul Lui. În multe locuri din Biblie, El se
descrie pe Sine. De aceea, doresc să vă încurajez să citiţi Biblia, pentru a-L
cunoaşte pe Dumnezeu.
În meditaţiile 29-35, veţi studia unele din caracteristicile de bază ale lui
Dumnezeu, precum şi alte lucruri. Doreşti să Îl cunoşti pe Dumnezeu? Începe
astăzi! Mă voi bucura să aud ce aţi aflat despre El! După meditaţia 30 veţi găsi o
nouă pagină recapitulativă. Nu uitaţi să aduceţi cartea cu voi!

Săptămâna a VI-a
Privire retrospectivă


Ce ai aflat despre Dumnezeu în săptămâna trecută?



Numeşte cinci caracteristici ale lui Dumnezeu!



Aţi meditat şi asupra harului lui Dumnezeu, în săptămâna trecută.



Cum poţi vedea harul lui Dumnezeu în viaţa ta?



Cum poţi trăi prin harul lui Dumnezeu în fiecare zi?
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Prezentare / Motivare
Săptămâna trecută aţi învăţat multe lucruri despre Dumnezeu. În săptămâna
următoare veţi învăţa încă două caracteristici ale lui Dumnezeu. La care mă refer?
Află-le, apoi spune prietenilor şi familiei tale ce ai descoperit despre Dumnezeu.
Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu care e departe, deloc interesat de viaţa
ta. Nu! El ţi-a dat un dar preţios şi extraordinar de frumos. Vrei să ştii mai multe
despre acest dar? Citeşte meditaţiile 36-42.
Sper că veţi avea multă bucurie în ceea ce veţi citi şi aştept cu nerăbdare să aud
ce aţi descoperit.
(Poţi corecta acum pagina recapitulativă împreună cu copiii, organizând un joc.)

Săptămâna a VII-a
Privire retrospectivă

Care sunt cele două caracteristici ale lui Dumnezeu despre care ai citit
săptămâna trecută?


Cum poţi arăta dragostea lui Dumnezeu altei persoane?



Ce dar minunat a pregătit Dumnezeu pentru fiecare om?



Cum poţi primi acest dar minunat?

Prezentare / Motivare
Cu siguranţă aţi observat că adesea copiii seamănă cu părinţii lor şi acţionează
ca ei? Dacă ai devenit un copil al lui Dumnezeu, atunci gândirea, cât şi
comportamentul tău vor deveni într-un fel asemănătoare cu ale lui Dumnezeu.
Familia, prietenii şi colegii tăi vor observa imediat asemnănarea. Aceasta se
întâmplă deoarece, în situaţii similare, tu vei reacţiona altfel decât înainte.
În meditaţiile 43-49 vei citi despre ceea ce vor vedea alţii în viaţa ta şi care le va
spune că tu eşti un copil al lui Dumnezeu. Dumnezeu îţi va oferi ajutor practic în
fiecare zi. Poţi şi să citeşti despre asta.
E timpul să comanzi volumul 7 al Cărţii întrebărilor cu meditaţii.
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Săptămâna a VIII-a
Privire retrospectivă

Cum pot vedea alţii că tu eşti un copil al lui Dumnezeu, că gândeşti şi te
comporţi ca El?

Care sunt ajutoarele practice pe care Dumnezeu ţi le oferă în fiecare
zi, ca să poţi trăi după voia Lui? Numeşte trei dintre ele! (Armătura lui
Dumnezeu, rugăciunea, biserica.)
Prezentare / Motivare
Poate că deja ai auzit de misionari renumiţi care au mers în ţări îndepărtate
pentru a vesti altor popoare Cuvântul lui Dumnezeu. Săptămâna viitoare vei citi
despre ce spune Dumnezeu în Biblie. Vei citi despre primii misionari care au fost
vreodată pe pământ. Au avut necazuri, chiar au fost în pericolul de a-şi pierde
viaţa. Dar au văzut din nou şi din nou cum Dumnezeu i-a ajutat. Aceasta i-a
încurajat să continue. Biblia îţi dă răspunsuri cu privire la cine este un misionar
şi unde doreşte Dumnezeu ca el să spună altora despre El. Află acestea în
meditaţiile 50-56.
În ultima meditaţie din săptămâna aceasta vei citi despre un loc foarte frumos.
Ca oameni, nu ne putem imagina cât de frumos e acel loc. Biblia îl numeşte Cer.
Vrei să ştii mai multe despre acest loc? Fă-ţi timp să citeşti Biblia. Meditaţia te va
ajuta să găseşti versetele potrivite.

Săptămâna a IX-a
Privire retrospectivă

În ultimele meditaţii aţi citit în mod special despre misionari. Ce fel de
persoană e un misionar?


Numeşte primii doi bărbaţi care au plecat ca şi misionari în ţări străine.



De ce este misiunea atât de importantă?


Dacă nu ar fi existat Cerul, misiunea ar fi fost un lucru fără sens. Cerul
e ţinta pe care toţi cei ce se încred în Domnul Isus vor să o atingă. Dar cum
putem fi siguri că Cerul există cu adevărat?


Cum e descris Cerul în Biblie?



Cine va intra în Cer?



Ce te aşteaptă acolo, dacă te-ai încrezut în Isus ca Domn şi Mântuitor al tău?
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Prezentare / Motivare
Într-o zi, în lume va avea loc un eveniment deosebit de important. După înviere,
înainte ca Domnul Isus să se înalţe la Tatăl Său, a promis prietenilor Săi ceva
special. De atunci, cu peste 2.000 de ani în urmă, creştinii aşteaptă cu nerăbdare
să se întâmple acel lucru.
Citeşte meditaţiile 57-60 pentru a afla ce a promis Domnul Isus tuturor celor
ce L-au primit ca Mântuitor. Ai devenit curios? Atunci începe să citeşti prima
meditaţie chiar astăzi când ajungi acasă.
După meditaţia 60 vei găsi o nouă pagină recapitulativă. Cu ajutorul acestei
pagini vei vedea cât de multe lucruri îţi mai aminteşti din timpul tău de părtăşie
din ultima lună. Dacă răspunzi corect la toate aceste întrebări, înseamnă că ai
învăţat multe lucuri despre cum să recunoşti un copil al lui Dumnezeu şi cum
poţi să devii şi tu unul. Cunoşti diferitele feluri de ajutoare pe care ni le oferă
Dumnezeu pentru viaţa de zi cu zi şi la ce te poţi aştepta în viitor.
Dacă ai uitat ceva, caută răspunsul la întrebare în meditaţia a cărui număr este
dat în partea de jos a paginii.
Pentru ultimele două zile ale săptămânii viitoare, nu sunt scrise meditaţii. Asta
înseamnă că nu va mai trebui să ai timp de părtăşie în acele zile? Nicidecum.
Dumnezeu doreşte în fiecare zi să petreacă timp cu tine. Cel mai important lucru
din timpul tău de părtăşie e să asculţi Cuvântul lui Dumnezeu şi să vorbeşti cu
Dumnezeu în rugăciune. Poţi oricând să faci acestea şi fără cartea ta de meditaţii.
Roagă-te mai întâi, aşa cum faci de obicei. Citeşte apoi unul din versetele scrise
deasupra meditaţiilor. Poate că unul dintre versete ţi-a devenit foarte important,
fiindcă Dumnezeu ţi-a arătat ceva prin el. Sau încearcă să înveţi versetele pe de rost.
Le poţi spune în mintea ta, ori de câte ori ai o problemă. Cu siguranţă vei fi
încurajat de promisiunile pe care Dumnezeu ţi le dă în Cuvântul Său. Acestea te
vor încuraja foarte mult.
Gândeşte-te la ceea ce Dumnezeu ţi-a clarificat prin această carte. Mulţumeşte-I
pentru aceasta.
Săptămâna viitoare veţi primi un nou volum al Cărţii întrebărilor cu meditaţii. Dar
nu uitaţi să o aduceţi şi pe aceasta cu voi.
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