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ărțile pe care doresc să le aduc de data aceasta în atenția dumneavoastră sunt pentru copii, așadar, dacă sunteți bunici, părinți sau
învățători de școală duminicală, vă încurajez să citiți această prezentare.
Binecunoscutul teolog R. C. Sproul a scris și cărți pentru copii, iar editura
Gramma din Arad a tradus până acum trei dintre ele: „Măgărușul care a purtat
un Rege”, „Preotul cu haine murdare” și „Harta Cavalerului”. Prin aceste povești,
Sproul și-a propus să ilustreze concepte teologice profunde, pe înțelesul celor mici,
și să ofere părinților resurse potrivite pentru a le explica copiilor Evanghelia.
„Măgărușul care a purtat un Rege” ne spune povestea lui Davey, măgărușul care aștepta să i se dea și lui ceva de făcut. Frații lui mereu cărau câte ceva,
iar el rămânea singur, supărat și plictisit pentru că nu primea nici o responsabilitate.
Așteptarea apăsătoare ia sfârșit când Davey este pus să îl ducă pe Isus spre
Ierusalim. Deși nu a înțeles prea bine importanța acelei zile, măgărușul și-a dat
seama repede că Cel pe care îl purta era Cineva tare special. Davey și-a îndeplinit
cu bine misiunea încredințată, dar apoi a început să fie tare nemulțumit când,
după ce a purtat un Rege, a început să care saci cu măsline și să lucreze din greu,
așa cum văzuse că făceau frații lui.
Într-o zi, în timp ce se întorcea dintr-un sat a văzut o mare mulțime de oameni
care păreau mânioși și care strigau la cineva, iar acel Cineva era chiar Isus. Davey
a fost foarte impresionat de această scenă, dar apoi a avut ocazia să învețe o lecție
foarte importantă despre smerenie și slujire.
Citatul care mi-a vorbit mie, adult fiind, este acesta: „Alege să fii mulțumit
cu ceea ce ți se cere să faci pentru că fiecare rol este important. Dacă ești ales să
faci ceva important nu te mândri, iar dacă ți se dă o sarcină care nu pare așa
distractivă, fă-o cât mai bine. Amintește-ți că Dumnezeu Tatăl L-a ales pe Isus
pentru cea mai grea slujbă dintre toate, iar El a împlinit-o de bunăvoie. A ales
să facă voia Tatălui și să-Și salveze poporul”.
Cartea are 38 de pagini, este ilustrată și este potrivită pentru copiii de la 5
ani în sus.
„Preotul cu haine murdare” îi va ajuta pe copii să înțeleagă un concept
important al creștinismului: modul în care suntem acceptați înaintea lui Dumnezeu
prin neprihănirea lui Hristos.
Copiii vor face cunoștință cu tânărul Ionatan, care primise o haină foarte frumoasă cu ocazia ceremoniei de învestire în slujba de preot. La scurt timp după
acest eveniment important, preotul Ionatan a fost invitat să predice în fața Regelui,
așa că s-a îmbrăcat în haina cea nouă și curată și a plecat spre castel. Din nefericire afară ploua foarte tare, iar Ionatan și-a murdărit haina și oricât a încercat
să curețe petele nu a făcut decât să se murdărească mai tare. Cu toate astea,
Ionatan a ales să meargă la castel, iar acolo l-a întâlnit pe Malus, magicianul curții,
un bărbat foarte rău, care a început să îl acuze și să vorbească foarte urât despre
el. Regele l-a văzut pe Ionatan și l-a rugat să plece și să revină data viitoare cu
haine curate. Tânărul preot a fost foarte trist și a încercat să facă tot ce a știut
pentru a-și curăța haina, dar tot ce a reușit a fost să întindă și mai mult petele
de noroi. Singurul care îl putea ajuta pe Ionatan în rezolvarea acestei probleme
era Prințul.
Deși este o poveste mai complexă și poate nu este așa ușor de înțeles pentru
preșcolari, cartea este un punct de pornire foarte bun pentru a avea discuții
despre sfințenia lui Dumnezeu, despre acuzele pe care Satana le spune despre
copiii lui Dumnezeu, despre neprihănirea lui Hristos și cum, prin credința în
jertfa Lui, și noi putem să fim copii ai lui Dumnezeu.
Cartea are 45 de pagini, are la bază textul biblic din Zaharia 3:1-5 și este
potrivită pentru copiii de la 6 ani în sus.

Nu vă înspăimântați!
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ăzboi lângă granițele României! Scenariul ireal care nimeni nu credea
că o să se întâmple în zilele noastre se desfășoară implacabil în
imediata apropiere a granițelor țării noastre! Distrugeri inimaginabile,
morți, răniți și peste 6 milioane de refugiați*, dintre care 980.000 au ajuns în
România, pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă.
Atât autoritățile române, cât și societatea civilă s-au mobilizat și au primit cu
brațele deschise refugiații care au fugit din calea războiului, în marea lor majoritate femei și copii, bărbații rămânând să își apere țara împotriva invadatorilor.
Urmând îndemnurile lăsate pe paginile Sfintei Scripturi prin Apostolul
Pavel („Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Fiți primitori de oaspeți.” Romani 12:13; „Așadar, cât avem prilej, să facem bine la toți, și mai ales
fraților în credință.” - Galateni 6:10), cât și pe cel al conducerii CCP-BDAR,
și credincioșii penticostali, atât prin biserici și asociații, cât și individual, s-au
implicat cu dăruire în primirea, transportarea, cazarea și hrănirea celor care
și-au lăsat în urmă agoniseala de o viață, fără să știe dacă vor mai găsi ceva când
(și dacă) se vor mai întoarce vreodată în locurile pe care le-au numit acasă...
În multe cazuri, au făcut tot posibilul ca cei care aveau rude sau cunoștințe în
alte state din Europa să poată ajunge cu bine la cei dragi.
Eforturile continuă cu strângerea și trimiterea de ajutoare: haine, alimente,
medicamente, în diferite zone din Ucraina, îndreptate spre cei care nu au
putut să fugă de ororile războiului, din cauza lipsei posibilităților materiale,
a vârstei sau a neputințelor, și a celor care au rămas să ajute la efortul de
apărare.
Dumnezeu să răsplătească tuturor așa cum numai El știe să o facă și, mai
presus de toate, să facă ca acest conflict să înceteze cât mai repede, fără să mai fie
implicate și alte țări.
Dincolo de toate acestea, nici românii, credincioși sau nu, alături de
milioanele de oameni din țările învecinate care privesc la atrocitățile care se
întâmplă în țara vecină, nu pot să nu se gândească cu îngrijorare la ce va aduce
viitorul. Acesta este știut doar de Dumnezeu, și El are un îndemn, pentru cei credincioși Lui, pregătit nu de acum, ci cu aproape două mii de ani în urmă: „Veți auzi de
războaie și vești de războaie: vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste
lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci.” (Matei 24:6).
Am precizat că acest îndemn este pregătit de Dumnezeu pentru copiii
Săi, fiindcă este valabil DOAR pentru ei, orice s-ar întâmpla. Dumnezeu are
puterea să scape pe copiii Săi din orice primejdie, uneori miraculos, folosindu-se
de alți copii ai Săi sau de oameni necredincioși. În același timp, însă, știm că, dacă
viața noastră pământească se sfârșește, ne mutăm să fim cu Hristos - unde este
„mult mai bine” cum afirmă apostolul Pavel (Filipeni 1:23). Acest lucru este
valabil însă DOAR dacă suntem copii ai lui Dumnezeu - de aceea trebuie să
ne asigurăm că asta este situația reală în orice moment al vieții noastre.
Noi nu ne înspăimântăm, chiar dacă analiștii politici și economici preconizează pentru următoarea perioadă o criză multiplă - alimentară, energetică,
imobiliară, a locurilor de muncă etc. Nu ne înspăimântăm nici de amenințările
oamenilor, Însuși Domnul Isus le spunea ucenicilor: „Nu vă temeți de cei ce
ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeți-vă mai degrabă de Cel
ce poate să piardă și sufletul și trupul în gheenă.” (Matei 10.28).
Închei cu rugăciunea apostolului Pavel, pentru copiii Domnului de pretutindeni: „Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin; și duhul vostru, sufletul
vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului
nostru Isus Hristos.” (1 Tesaloniceni 5:23).
* La data finalizării revistei, după 100 de zile de război, aproximativ 7,6
milioane de oameni au fugit de invazia rusă în Ucraina, dintre care peste 5,8
milioane sunt cetățeni ucraineni care au fugit în UE. Până acum, peste 2,3 milioane dintre ei s-au întors deja în Ucraina (romania.europalibera.org).
„Veți auzi de războaie și vești de războaie: vedeți să nu vă înspăimântați,
căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci.”
(Matei 24.6)

DANIEL PURDEL,
Redactor - șef

Din Ucraina, către alte țări
Cu bagajele, în grabă, toate făcute,
Plecăm spre țări străine, necunoscute
Ce ne așteaptă acolo, noi nu știm...
Dar un lucru trebuie să facem, să fugim!
Să fugim de bombe, gloanțe și război!
Ne rugăm, Dumnezeu să fie cu noi!
Luăm în grabă ce apucăm, iar restul lăsăm
Nu mai contează ce am adunat, plecăm!
Fie casă sau mașină, sau o curte cu grădină
Toate astea-s pământești și n-avem vină
Poate nu le-ai fi lăsat, pentru ele ai muncit
Dar așa a fost să fie, n-ai avut de ales și-ai fugit!
Am luat copiii și ce a încăput în geamantan
Ce multe s-au întâmplat de la început de an
În suflet e teamă de necunoscut, nu știm
Ce o să mâncăm, sau unde o să stăm...

Ne gândim mai mult la copilași și la bătrâni...
Noi, cei tineri, mai răbdăm, măcar pentru copii
Fiecare a apucat unde a putut merge
Noi am mers către România, se poate trece!
La graniță sau prin gări ne-au așteptat
Cu pături, vorbe bune, apă și ceva de mâncat,
Ne-au primit cu voie bună și căldură,
Dându-ne putere, să răbdăm prin furtună!
Am fost distribuiți prin centre amenajate,
Unii ne-au primit să stăm la ei în case,
Au arătat milă și compasiune, ne-au îngrijit
Și, tot ce au avut, cu dragoste ne-au oferit!
ELENA SUFLEȚEL
(continuare în pag. 10)

