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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceţi o copie Xerox a scrisorii 1, pag. 9. Puneţi-o într-un plic folosit deja ca şi cum 
ar fi fost primit de departe, deci cu timbre şi o adresă. Dacă nu aveţi, desenaţi dvs. 
un timbru, ca şi cum aţi fi primit plicul prin poştă. ATENŢIE, pe parcursul lecţiei 
vor fi patru asemenea scrisori. Dvs. puteţi folosi de fiecare dată acelaşi plic, dar ar fi 
mai de dorit să aveți patru plicuri. O altă opţiune ar fi ca una sau două scrisori dintre 
cele patru să fie ,,primite’’ printr-un mesaj telefonic sau e-mail.  

 Vorbiţi cu cineva să vină la oră ca să interpreteze rolul unui personaj haios, un călător pe nu-
me dl. Drumescu. Caracteristicile lui şi informaţii despre el, le găsiţi la 
www.kidzromania.com, secţiunea Lecţii, Alte Materiale. 

 

OBIECTIVE: Acest moment are scopul de a arăta copiilor cum cheamă şi  

pregăteşte Dumnezeu un om ca să fie trimis ca misionar.  

ATENŢIE, pe parcursul lecției vor fi 4 scrisori care au rolul de a aduce în 

atenţia copiilor viaţa unui misionar.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Dl. Drumescu intră în clasă. Se aude încă de departe cum vine. E foarte fericit, ţine un bagaj   

într-o mână şi plicul cu prima scrisoare în cealaltă mână. Îi salută pe copii şi le spune că el este 

foarte fericit, deoarece a primit o scrisoare de la prietenul său, Ivan, care doreşte să devină 

misionar. Dl. Drumescu scoate scrisoarea şi o citeşte în faţa copiilor. O citeşte foarte expresiv, se 

tot miră şi, din când în când, face câte un comentariu distractiv precum: Aţi auzit asta? 

Oau! Ce grozav! La final, dl. Drumescu se retrage temporar, dar aşteaptă următorul 

moment. 

2. După ce pleacă dl. Drumescu, vorbiţi dvs. copiilor mai multe despre India: unde se află în 

lume, pe ce continent, ce limbă se vorbește, etc. Dacă aveţi un glob pământesc, puteţi 

arăta şi distanţa dintre România şi India. Apoi vorbiţi puţin despre cum India este mult diferită 

de România prin mai multe aspecte: cultură, religie şi credinţele oamenilor, cum că acolo sunt 

unele animale pe care noi le vedem doar la zoo, sau plante şi pomi pe care noi nu le avem în ţara 

noastră etc. Vorbiţi şi despre faptul că în India se intră doar pe bază de viză, iar aceasta 

reprezintă acceptul ambasadei ţării respective de a merge acolo. Nu se poate merge în India doar 

cu un paşaport, ci, pe lângă paşaport, este nevoie de această aprobare specială dată de ambasadă. 

Viza se obţine uneori foarte greu şi costurile sunt destul de mari. De asemenea, nu poţi merge în 

India spunând că eşti misionar. India nu este o ţară creştină. Indienii nu se închină Dumnezeului 

cel adevărat despre care vorbeşte Biblia. Ei au multe temple şi multe statui la care se închină. Ei 

cred chiar că unele animale sunt zei. Au peste două milioane de zei. De aceea, când este 

solicitată o viză la ambasadă pentru intrarea în India, trebuie să spui neapărat un alt motiv pentru 

care mergi acolo ca să primeşti acceptul şi viza. Spre exemplu, trebuie să spui că mergi ca turist 

sau pentru anumite ocupaţii profesionale, precum profesor etc. Este un proces destul de 

complicat. De aceea, când auzim că un creştin este trimis ca misionar în India, noi trebuie să îl 

înconjurăm cu multă rugăciune încă dinainte de a merge acolo,  

 

MATERIALE: 

 4 Plicuri 

 Copie xerox scrisoare 1, 

pag. 9 

 Cele necesare pentru dl. 

Drumescu 
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OBIECTIVE: Copiii să reţină versetul biblic care ne învaţă că 
noi, creştinii, avem ca poruncă de la Domnul Isus să vorbim şi    
altora despre El.  

Duceţi-vă în  

Duceţi-vă în  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

deoarece pot apărea multe piedici. Apoi, nu trebuie să uităm de costurile financiare, deci atunci când 

ajutăm financiar un misionar, noi facem asta nu pentru el, ci pentru a-l ajuta pe el să ducă vestea 

bună a mântuirii lui Isus celor la care noi nu ajungem. Domnul se bucură când noi suntem darnici 

faţă de misionari. Dumnezeu răsplăteşte lucrarea noastră.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Tăiaţi trei coli de hârtie A4 în trei fâșii fiecare (veți avea nouă 

fâșii). Pe fiecare fâșie scrieţi o parte din versetul biblic, astfel 

împărțit (veți folosi doar șapte fâșii): 

1. Duceţi-vă în  

2. toată lumea  

3. şi propovăduiţi  

4. Evanghelia 

5. la orice  

6. făptură. 

7. Marcu 16:15 

 Faceţi două seturi, dar fiecare set să fie scris pe hârtii de culori diferite, 

ori pe hârtie albă desenată cu carioci de culori diferite.  

 

 

„Duceţi-vă în toată lumea şi 

propovăduiţi (vorbiţi despre) 

Evanghelia la orice făptură.’’

 Marcu 16:15 

MATERIALE: 

 6 Coli A4 de hârtie colorată 

diferit—2 culori. Sau 2 culori 

de carioci  

 2 Scaune 

 Biblii– una de echipă 

 

1. Formaţi două echipe.  

2. Oferiţi fiecărei echipe câte o Biblie. 

3. În două colţuri ale clasei puneţi câte un scaun.  

4. Faceţi să fie răspândite prin clasă hârtii cu părţi din verset la distanţe diferite. Hârtiile 

nu trebuie să aibă scrisul la vedere, iar cele cu referinţa biblică să fie cel mai departe.  

5. Puneţi un copil din fiecare echipă să se aşeze pe câte un scaun. Acel copil nu are voie 

să se ridice sau să mişte scaunul din loc. El va fi primul copil din echipa sa.  

6. Apoi, copiii din fiecare echipă trebuie să formeze un lanţ uman, ţinându-se doar de 

mâini, ca să ajungă la prima hârtie. Când ultimul copil din echipă (acela care se află cel 

mai aproape de hârtie) ia hârtia de jos, acesta se desprinde de șir și duce hârtia la 

colegul care stă pe scaun. Copilul care a dus hârtia se așază acum pe scaun, iar copilul 

ce fusese anterior pe scaun se ridică și va face acum parte din lanțul uman.  

7. Atenţie! Copiii trebuie să ia o singură hârtie o dată.  

8. Se formează un alt şir uman, posibil cu mai mulţi copii, dacă hârtia e mai departe, prin 

care să se ajungă la aceasta. Copiii nu au voie să îşi desprindă mâinile unul de altul şi 

nu e voie ca cel ce stă pe scaun să mişte scaunul din loc.  

9. Copiii vor face la fel pentru a lua fiecare bucată de hârtie în parte. 

10. Ultima hârtie pe care trebuie să o ridice (şi care trebuie să fie cel mai greu de luat) să 

fie cea cu referinţa biblică.  

11. După ce au găsit şi referinţa biblică, o aduc la copilul care stă pe scaun.  

12. Copiii caută versetul în Biblie şi aşază în ordinea corectă hârtiile pe care le-au cules de 

pe jos. 

13. Câștigă echipa care termină prima. 

14. După ce ambele echipe au terminat, copiii vor învăţa împreună versetul biblic.  
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1. Faceţi două echipe.  

2. Puneţi pe o masă (sau pe o suprafață plană) cele patru seturi cu părţi din versetul 

biblic, de culori diferite, pentru prima echipă.    

3. Puneți pe o altă masă (sau pe o suprafaţă plană) cele patru seturi pentru echipa a 

doua. 

4. ATENȚIE! Să fie o distanţă destul de mare între mese.  

5. Toţi copiii vor primi un pai de băut pe care îl vor păstra până la sfârşitul jocului.  

6. Când spuneţi start, copiii din fiecare echipă merg la bucăţile de hârtie pregătite 

pentru echipa lor, iau cu ajutorul paiului - inspirând adânc aer în piept prin pai - şi 

duc bucata de hârtie la continentul reprezentat prin culoarea respectivă (ex. roşu 

la Africa). Copiii nu au voie să se folosească deloc de mână, ci doar de paiul prin 

care inspiră aer, ca să ducă versetul de colo-colo. 

7. Câştigă echipa care a dus prima toate bucăţile de hârtie la toate continentele și a 

așezat versetul în ordinea corespunzătoare pentru toate cele patru continente. 

8. Toți copiii vor spune apoi împreună versetul biblic de câteva ori. 

 

OPȚIUNE  2 DE JOC: 

  Fiecare echipă poate să ducă la doar două continente, iar împreună cele două 

echipe vor duce lumii întregi. 

 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Scrieţi pe patru coli A4 (de culori diferite) numele câte unui continent.            

Exemplu: Pe o coală galbenă scrieţi Asia; pe o coală roşie—Africa; pe o coală 

portocalie —America, pe o coală albastră—Europa etc. Dacă nu aveţi coli            

colorate, puteţi să le coloraţi dvs. cu creioane colorate.  

 OBSERVAȚIE: După cum știți, există mai multe continente, dar pentru lecția de 

azi vom folosi doar patru dintre ele: Asia, Africa, America, Europa. 

 Lipiţi aceste coli de hârtie cu scotch prin clasă, undeva la vedere, dar răspândite în  
diverse locuri. 

 Faceţi opt seturi a câte şapte bucăţi mici de hârtie pe care veți scrie părți din versetul 

biblic, vezi împărțirea mai jos. Folosiți aceleaşi culori pe care le-aţi folosit şi pentru 

scrierea continentelor (două seturi roșii, două galbene, două portocalii, două albastre). 

 Împărțirea versetului biblic este: Duceţi-vă în / toată lumea / şi propovăduiţi / Evanghelia / 

la orice /  făptură. / Marcu 16:15 

 OBSERVAȚIE: Jocul este format din două echipe. Fiecare echipă va avea patru seturi 

de bilețele, câte un set din fiecare culoare. Faceți în așa fel încât bilețelele echipei 1 să 

fie puțin diferite de cele ale echipei 2. Spre exemplu, puteți să le tăiați colțurile. 

  Pregătiţi paie de băut, unul de copil. (Un pai poate fi tăiat în trei bucăţi.) 

 

Asia 

MATERIALE: 

 Coli de hârtie în 4 

culori diferite 

 Marker 

 Foarfecă 

 

JOCUL este OPȚIONAL 
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceţi o copie Xerox a scrisorii 2, pag. 9, puneţi-o într-un plic folosit deja ca şi cum 
ar fi fost primit de departe, deci cu timbre şi o adresă. Dacă nu aveţi, desenaţi dvs. 
un timbru, ca şi cum aţi fi primit plicul prin poştă. Pe parcursul lecţiei vor fi patru 
asemenea scrisori. Dvs. puteţi folosi de fiecare dată acelaşi plic, dar ar fi mai bine 
să aveţi patru asemenea plicuri. O altă opţiune ar fi ca una sau două scrisori din 
cele patru să fie ,,primite’’ printr-un mesaj telefonic sau e-mail.  

 Vorbiţi cu cineva să vină la oră ca să interpreteze rolul unui personaj haios, un 
călător pe nume dl. Drumescu. Caracteristicile lui, precum şi informaţii despre el, le găsiţi la 
www.kidzromania.com, secţiunea Lecţii, Alte Materiale. 

 

OBIECTIVE: Acest moment are scopul de a arăta copiilor cum cheamă şi  
pregăteşte Dumnezeu un om ca să fie trimis ca misionar.  
ATENŢIE, pe parcursul lecției vor fi 4 scrisori care au rolul de a aduce în 
atenţia copiilor viaţa unui misionar.  

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 

 4 Plicuri 

 Copie xerox scrisoare 

2, pag. 9 

 Cele necesare pentru 

dl. Drumescu 

Dl. Drumescu intră în clasă. Se aude încă de departe cum vine. E foarte fericit, ţine un bagaj într-o 
mână şi plicul cu a doua scrisoare în cealaltă mână. Îi salută pe copii şi le spune că el este foarte 
fericit, deoarece a primit încă o scrisoare de la prietenul său, Ivan. Dl. Drumescu scoate scrisoarea şi 
o citeşte în faţa copiilor. O citeşte foarte expresiv, se tot miră şi, din când în când, face câte un 
comentariu distractiv precum: Aţi auzit asta? Oau! Ce grozav! La final, dl. Drumescu se retrage, dar 
aşteaptă următorul moment. 

 

OBIECTIVE: Copiii să aibă ocazia să guste dintr-o                                         

mâncare din India.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Porţii : 8 bucăţi 
 Timp pregătire: 30 minute 
 Timp total: 55 minute 
 

CUM SE FACE? 
 
Amestecaţi făina şi sarea într-un castron mare. Adăugaţi o lingură de ulei şi 
amestecaţi până se fac fărâmituri. Treptat, adăugaţi apă până se leagă aluatul. Dacă 
aluatul nu se leagă repede, puteţi adăuga încă două linguri de apă. Frământaţi pe o 
suprafaţă plană dată cu făină, aproximativ două minute, până ce aluatul nu se mai 
lipeşte de degete. Acoperiţi aluatul cu un prosop umed şi lăsaţi-l la crescut între 15-
30 minute. Împărţiţi aluatul în opt părţi egale şi acoperiţi-le pe toate cu prosopul 
umed. Daţi cu făină pe un sucitor şi pe suprafaţa pe care lucraţi. Întindeţi o parte din 
aluat (foarte subţire, cam 10 cm în diametru) şi rulaţi-l pe sucitor ca să-l luaţi de pe 
masă. Puneţi-l pe o tavă tapetată cu făină şi acoperiţi-l cu folie de plastic sau cu un 
prosop. Repetaţi cu celelalte bucăţi de aluat, lăsând spaţii în tavă, între pâini, ca să nu 
se atingă. Încălziţi o tigaie groasă, teflon sau fontă, la temperatură medie. Puneţi una 
dintre pâini şi lăsaţi-o pe partea pe care aţi pus-o cam 30 secunde sau 1 minut, până 
începe să apară mici umflături. Întorceţi-o pe cealaltă parte şi ungeţi cu ulei, cu pen-
sula, partea de sus. Lăsaţi-o încă 30 de secunde până la un minut. Când e gata, puneţi
-o pe o farfurie şi acoperiţi-o cu folie de aluminiu ca să o păstraţi caldă. Repetaţi pro-
cedura cu toate celelalte bucăţi şi ţineţi-le sub folie ca să rămână flexibile.   
 
 

INGREDIENTE 

•1 1/2 Căni făină de grâu 

cernută, plus o cană  

pentru întins 

•1/2 Linguriţă sare 

•2 Linguri ulei de 

măsline extra-virgin 

împărţit în două 

•1/4 Căni plus 1 lingură 

apă, plus mai mult la 

nevoie 
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceţi o copie xerox a scrisorii 3, pag. 10 şi a pozelor, pag. 11-12. Puneţi-le 
într-un plic folosit deja ca şi cum ar fi fost primit de departe, deci cu  tim-
bre şi o adresă. Dacă nu aveţi, desenaţi dvs. un timbru, ca şi cum aţi fi 
primit plicul prin poştă.   

 

OBIECTIVE: Acest moment are drept scop a arăta copiilor cât de greu este 

uneori pe câmpul de misiune şi ce mult înseamnă o rugăciune şi o încurajare  

pentru un misionar.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

Dl. Drumescu intră din nou în clasă. E foarte fericit, ţine bagajul într-o mână şi 

plicul în cealaltă mână. Le spune copiilor că a primit încă o scrisoare de la Ivan 

din India. Deschide plicul şi citeşte. Din când în când se opreşte, caută în plic 

ceva şi scoate câte o fotografie pe care o arată copiilor, vezi pag. 11-12. 

Vorbeşte puţin despre fotografie, apoi o dă şi copiilor să o vadă. Aceştia dau 

fotografiile din mână în mână ca să le vadă pe rând. La final pleacă, luându-şi 

la revedere de la copii.  

Iese în timp ce dvs. va trebui să subliniaţi faptul că nu este uşor să fii misionar. 

De aceea misionarii au nevoie de toată susţinerea noastră prin rugăciune, 

încurajare, sau chiar financiar.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

 Faceţi o copie xerox a scrisorii 4, pag. 10 şi scrieţi-o în telefon ca să o 
aveţi la    momentul potrivit. Dacă nu se poate asta, puneţi scrisoarea din 
nou într-un plic.  

 

OBIECTIVE: Această scrisoare are drept scop de a arăta copiilor cât de      

importantă este rugăciunea pentru misionari.   

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Dl. Drumescu intră iarăşi şi spune că tocmai a mai primit o scrisoare de la 

Ivan.  

2. O citeşte copiilor, de pe telefon sau de pe hârtie, dar într-un mod cât mai 

haios, făcând din când în când câte un comentariu distractiv precum: ,,Aţi 

auzit asta? Oau! Ce grozav!” etc.  

3. La final pleacă, dar înainte spune: ,,La revedere!” 

4. Propuneţi copiilor să aveţi un moment de rugăciune. 

MATERIALE: 

 4 Plicuri 

 Copie xerox 

scrisoare 4, pag. 10 

 Cele necesare pentru 

dl. Drumescu 

 1 Telefon 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 

 4 Plicuri 

 Copie xerox scrisoare 3, 

pag. 10 

 Cele necesare pentru dl. 

Drumescu 

 Imagini, pag. 11-12 

 Dacă aveţi mai mulţi copii la clasă, tăiaţi lipiile pâine în părţi egale aşa încât să îi puteţi servi pe 
copii cu câte o bucată, ca să guste şi ei această pâine indiană. 
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1. Aduceţi copiii într-un moment de rugăciune.  
2. Dacă aveţi în biserică misionari sau cunoaşteţi din alte biserici, fie dvs., 

fie copiii, scrieţi-le numele undeva la vedere, pe o tablă sau pe o coală mare de 
hârtie, şi faceţi momente de rugăciune pentru aceştia cu motive specifice şi 
concrete. Ar fi de dorit să aveţi deja pregătite câteva motive specifice oferite de 
misionarii pe care îi cunoaşteţi.  

3. Dacă aveţi mai mulţi misionari pentru care să vă rugaţi, puteţi solicita câte un 
copil diferit să se roage pentru fiecare misionar în parte, pentru nevoile lui de 
sănătate, de adaptare, de putere şi curaj, financiare şi materiale etc.  

 

OBIECTIVE: Acest moment are drept scop de a încuraja copiii la          

rugăciune într-un mod practic, acum că ei au aflat cât de greu este 

pentru un misionar să plece departe. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 

 Nu sunt. 

MATERIALE: 

 Farfurii ca pentru 
ceştile de cafea, una 
la 3-4 copii  

Hârtie glasată sau 
folie de aluminiu  

 Foarfeci 

Copii xerox pag. 8 

Lipici 

Creioane 

Jumătăţi de coli de 

hârtie A4, una de 

copil 

Mai jos, vă oferim și câteva materiale opționale pe care să le 

folosiți la clasă în limita timpului disponibil și în funcție de ceea 

ce remarcați că place mai mult copiilor sau este nevoie. 

 LUCRU MANUAL 

OBIECTIVE: Copiii să realizeze un obiect care să le amintească despre 

misiunea din India.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Faceţi copii xerox pag. 8, o pagină la doi copii.  
 Decupaţi toate piesele și dați un set fiecărui copil (un set conține 

două urechi, o trompă, doi ochi albi, un batic roșu; pag. 8 conține 
două astfel de seturi). 

 Pentru a obține capul elefantului, veți avea nevoie de o farfurie de 
mărimea celor pentru ceşti de cafea. Pe foi albe (sau gri), desenați 
conturul farfuriei, apoi decupaţi.  

 Din hârtie glasată de diferite culori, decupaţi dvs. înainte de lecţie 
câteva bucăţi mici pe care copiii le vor folosi pentru decorat.  

1. Copiii vor colora cercul (capul elefantului) cu gri.  

2. Copiii vor lipi urechile, trompa, ochii şi băsmăluţa 

elefantului, vezi modelul alăturat. 

3. Copiii vor decora băsmăluţa elefantului cu bucăţile de 

hârtie creponată, pregătite de dvs. înainte de lecţie. 

  
 



                                                                                                     VIAȚA UNUI MISIONAR, 1. Despre viața de misionar, Școlari    8  

www.KIDZROMANIA.com 

VIZUALE  

LUCRU MANUAL 



                                                                                                     VIAȚA UNUI MISIONAR, 1. Despre viața de misionar, Școlari    9  

www.KIDZROMANIA.com 

SCRISOARE 1 

Dragă prietene Drumescu,  

Îţi scriu pe scurt pentru că ştiu că eşti tot timpul pe drumuri şi nu ai prea mult timp, dar sunt foarte 

fericit și vreau să împărtăşesc ceva cu tine. Tocmai am încheiat cursurile de la Şcoala de Misiune de 

doi ani, unde am învăţat multe despre lucrarea de misiune şi chemarea Domnului de a-L face 

cunoscut peste tot în lume. A fost un timp minunat. În vara asta, am fost invitat de prietenii noştri 

comuni de la Kidz România într-o tabără pentru copii şi una pentru adolescenţi. A fost încântâtor. 

Acolo Domnul mi-a vorbit personal şi m-a chemat să merg în India. M-am întâlnit cu cineva care a 

fost mult timp în India şi mi-a povestit despre nevoile de acolo. M-am rugat Domnului să nu fie doar 

un gând al meu, iar El mi-a confirmat că, da, trebuie să merg în India. Dar e foarte greu. Acum 

trebuie să merg prin biserici să împărtăşesc acest lucru şi altor credincioşi. Tu ştii că unii oameni nu 

primesc cu bucurie când le spui despre anumite nevoi cum ar fi cele materiale şi financiare. Dar ştiu 

că Domnul mă va ajuta să găsesc sponsori darnici şi cu dragoste de Dumnezeu şi de semeni. Roagă-

te şi tu pentru mine, te rog. Mai am nevoie şi de o viză. Tu ştii că această viză este foarte importantă, 

pentru că fără ea nu poţi intra în India, dar această viză se obţine uneori foarte greu. Roagă-te, 

aşadar, ca Domnul să mă ajute şi în privinţa asta. Ştiu că nu va fi uşor, că se vor schimba multe în 

viaţa mea, că trebuie să mă despart de ţara şi de familia mea pentru un timp, dar vreau să merg unde 

mă trimite Domnul.  

Mulţumesc că m-ai ascultat şi mulţumesc pentru rugăciuni, 

 

 Ivan 

SCRISOARE 2 

Dragul meu prieten Drumescu,  

Îţi scriu din nou ca să-ţi mulţumesc pentru rugăciuni. Domnul m-a ajutat. Am obţinut viza şi am 

ajuns în sfârşit cu bine în India. Aici totul este atât de diferit de cum e acasă!!! Este foarte cald şi nu 

este deloc iarnă. Totul este diferit. E frumos dar şi greu. E o ţară interesantă cu bune şi rele, ca peste 

tot, dar e foarte greu să fii departe de ai tăi. Sunt multe fructe şi legume noi aici, nici nu știu ce sunt 

sau cum să le mănânc. Oraşul în care stau eu are 10 milioane de locuitori. Aproape jumătate din 

populaţia României se află într-un singur oraş.  Eu am venit aici ca antrenor de fotbal la o şcoală 

foarte săracă. Tu ştii că nu poţi spune că vii aici ca misionar, dar ca antrenor m-au acceptat. Totuşi, 

lucrez cu mai mulţi misionari într-o zonă foarte săracă. Acum am început să învăţ limba. Mi se pare 

tare grea. Şi e atât de diferită! Am şi făcut deja câteva greşeli când am vrut să spun ceva şi a ieşit 

altceva. Copiii au râs de mine şi mi-au spus că nu e frumos ce am zis. Nu mi-a picat prea bine, dar 

încă învăţ. Apoi cu mâncarea. Am fost la o petrecere. Aproape toată mâncarea  în India este foarte 

picantă.  La petrecere ne-au servit cu ceva, nu ştiu ce era, dar nu mi-a plăcut. Din fericire, s-a oprit 

curentul câteva minute şi am renunţat la farfuria mea ca să nu mă vadă cineva şi să jignesc. Dar îmi 

place mult pâinea de aici. Nu seamănă deloc cu pâinea din România. Acasă pâinea e moale şi 

pufoasă. Aici e diferită. Nici nu ştiu cum să o descriu. Seamănă mai degrabă cu o lipie mai groasă—

nici moale, nici tare. Dar e bună. Îţi trimit acum şi ţie reţeta de la pâine dacă vrei s-o încerci. Mi-au 

dat-o nişte prieteni indieni. Am încercat s-o fac şi eu. Mi-a reuşit, dar sigur că nu a fost exact ca cea 

de la petrecere. Dar o să perseverez şi ştiu că o să îmi iasă perfect într-o bună zi. Nu e uşor să 

schimbi totul într-un timp atât de scurt, dar sunt bine. Văd că Domnul lucrează şi mă vrea aici.   

Ţinem legătura, prietene. 

 

Al tău,  

 

Ivan 

 

SCRISORI 
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SCRISOARE 3 

Dragă prietene,   

Mă bucur aşa de mult că pot să îţi scriu din nou. Am mare nevoie de prieteni care să mă înţeleagă. 

Nu e uşor aici. Totul e diferit, dar sunt fericit să văd cum Domnul lucrează. Ți-am trimis şi câteva 

poze. Îţi trimit poza unui prieten indian cu familia lui (imag. 1). Vezi? Aşa se îmbracă ei aici. Am 

primit şi eu cadou haine de-astea. Le port în semn de preţuire. Aici oamenii cred în mulţi zei. 

Chiar şi lucruri obişnuite sau anumite animale sunt venerate, cinstite, ca fiind divine. Au temple mari 

iar zeii lor, reprezentaţi de tot felul de statui şi statuete, au un aspect foarte ciudat (imag. 2 a şi b). Ei 

nu cred în Dumnezeul adevărat. E aşa de ciudat pentru mine. Dar am găsit aici şi câţiva creştini 

adevăraţi. Nu sunt mulţi, dar sunt câţiva. Ieri am predicat, spre exemplu, timp de trei minute într-o 

bisericuţă creştină; o casă mică şi foarte sărăcăcioasă (imag. 3). A fost cea mai scurtă predică a mea. 

Dar am vorbit pentru prima dată în limba oamenilor de aici. A fost greu, însă am reuşit. La final 

oamenii m-au încurajat. Mi-au spus că vorbesc destul de bine limba lor. Eu i-am întrebat ce anume 

din predică le-a plăcut, ca să fiu sigur că au înţeles bine mesajul. Ei mi-au spus exact ce am vrut să le 

transmit. Slavă Domnului! El mă ajută. A, ceva interesant aici este să vezi elefanţi pe stradă. Aici 

unii sunt folosiţi chiar ca mijloc de transport. Încă nu m-am urcat pe spinarea niciunuia, dar îi văd 

peste tot. E ceva normal aici. Am început şi antrenamentele de fotbal cu copiii (imag. 4). Vreau să îi 

învăţ cât mai multe lucruri despre fotbalul nostru, dar şi mai multe despre Dumnezeu. Au venit doar 

cinci băieţi. E un început. După antrenament, am avut o lecţie biblică cu ei (imag. 5). Sunt atât de 

deschişi la Cuvântul Domnului. Îţi dai seama că mulţi nu au auzit nimic despre Isus Hristos? E mult 

de lucru aici, dar copiii învaţă repede şi sunt foarte bucuroşi. Au promis că îşi vor aduce şi alţi 

prieteni. Sunt tot mai entuzasmat de ce face Domnul. Într-o zi, o femeie m-a rugat să merg în casa ei 

să mă rog pentru copilaşul ei bolnav (imag. 6).  Auzise ea că Dumnezeul creştinilor face minuni.   

M-am rugat şi i-am vorbit despre Domnul Isus. L-a primit şi ea în viaţa ei pe Isus şi a devenit 

creştină  (imag. 7). Dumnezeu face minuni prin ea. Acum merg în fiecare săptămână în casa ei 

unde ne rugăm, cântăm şi stăm de vorbă. Vin acolo toată familia ei şi vecini sau prieteni. Oau, ne 

serveşte cu mâncare pe frunze în loc de farfurie (imag. 8). E ceva obişnuit aici. Sunt încântat de ce 

face Dumnezeu aici. Ţinem legătura şi mulţumesc mult pentru rugăciuni. 

 Ivan 

SCRISOARE 4 

 

Dragul meu prieten drag,  

 

Îţi scriu din nou. A trecut deja un an de când sunt în India. Mărturisesc că mi-e atât de dor de familie, 

că uneori îmi vine să plâng. Ştiu că în România vin sărbătorile şi-mi amintesc cum era anul trecut la 

sărbătoarea Naşterii Domnului. Aici nu există Crăciun. Unii au mai auzit despre Isus pe care îl 

numesc un profet ca oricare altul, dar nu-L cunosc personal. Îmi este tare dor de tot de casă: de 

sărbători, de cozonaci, de sarmale. Chiar şi de mămăliga noastră, deşi mie nu îmi prea place. Am fost 

bolnav destul de rău. Am mâncat ceva ce nu mi-a făcut bine. Am crezut că mor, dar Domnul m-a 

ridicat. Oamenii aici sunt foarte religioşi, se închină la orice, nici nu îţi vine să crezi. Însă nu Îl 

cunosc pe Domnul cel adevărat. Am nevoie de multă rugăciune, prietene. Nu e deloc uşor. Uneori 

sunt descurajat şi singurul lucru care îmi dă putere este că ştiu că Domnul m-a trimis aici. Şi că El 

mă ajută. Aşa că nu renunţ. Uneori ajung să mă bucur de lucruri mici pe care altădată nici nu le 

observam, precum curcubeul pe care l-am zărit într-un strop de ploaie. Acum am mai mulţi copii la 

fotbal. Sunt cam zece băieţi. Am şi două fete. După antrenamente luăm masa împreună. Sunt foarte 

săraci, iar masa asta înseamnă mult pentru ei. Domnul lucrează.  

 

Îţi mulţumesc, prietene, pentru rugăciunile tale,   

 

Ivan 
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