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Proiect social?
Nu greşesc să afirm că, nu e doar un simplu „Proiect social” ci e cu mult mai mult; e un plan
măreţ de lucrare, al Creatorului nostru prin care, a dăruit câtorva copii, un viitor şi o nădejde.
În decursul acestor ani, de când am fost chemată de Domnul, implicată în lucrarea de creştere, de
formare şi educare, am fost părtaşă la necazurile şi bucuriile acestor copii. Am ajuns, puţin câte puţin, să
pătrund în sufletul lor şi să privesc îndeaproape luptele lor, temerile lor, aici în căminul şcolii dar şi în zona
de unde provin. Mi s-a dat un har de la Domnul, să cunosc nevoia din toate punctele de vedere, în ceea ce
privesc lucrurile fireşti dar şi lucrurile duhovniceşti.

Vreau să întăresc faptul că sunteţi cu adevărat o binecuvântare pentru aceşti copii. Dumnezeu v-a
folosit şi încă vă foloseşte într-un mod deosebit, precum odinioară pe Estera. Cuvintele lui Mardoheu,
adresate Esterei, parcă răsună şi astăzi: „... dacă vei tăcea acum, ajutorul şi izbăvirea vor veni din altă
parte. Şi cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta... ?”. Mă întreb...oare nu pentru o astfel de lucrare v-a
binecuvântat Domnul şi v-a făcut cunoscută nevoia care este?
Cu siguranţă, acest proiect este un plan al Domnului şi negreşit izbăvirea va veni. Dumnezeu se
foloseşte de fiecare din noi, de fiecare bănuţ pus deoparte şi dăruit cu bucurie, depinde de noi cât de mult
ne lăsăm folosiţi de El.

Personal cred că, Dumnezeu vă foloseşte ca pe acel băieţel care avea cinci pâini şi doi peşti. Nu
mult pentru cei peste cinci mii de oameni dar suficient pentru ca Isus să fie proslăvit.
Cuvintele pălesc întotdeauna, în faţa faptelor care vorbesc cu mult mai mult. Înţelegând chemarea
şi locul unde v-a aşezat Dumnezeu, sunteţi incluşi în implinirea cuvântului vestit mai dinainte, purtând de
grijă celor în nevoi. „...pe săraci îi veţi avea totdeauna printre voi...”; „Întotdeauna vor fi săraci în ţară;
de aceea îţi dau porunca aceasta: Să-ţi deschizi mâna faţă de fratele tău, faţă de sărac şi faţă de cel lipsit
din ţara ta.” Deut.15:11.
Dărnicia, pe lângă faptul că este o virtute creştină prin care ne arătăm compasiunea faţă de cei mai
săraci decât noi, este un privilegiu, prin faptul că avem de unde da. Este un har şi un dar tot ce avem de la
Dumnezeu. El ne dă sănătate ca să ne putem câştiga existenţa. El ne dă puterea şi înţelepciunea de care
avem nevoie. El ne-a asigurat un loc de muncă. "El dă sămânţă semănătorului". Dar tot El dă şi ploaie
pentru ca, sămânţa să poată creşte şi aduce rod. Noi dăm pentru că, El ne-a dat mai întâi. Să nu uităm nici
faptul că:
"Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul şi El îi va răsplăti binefacerea.”. Proverbe 19.17

Poporul Tău este plin de înflăcărare, când Îţi aduni oştirea; cu podoabe sfinte, ca din
sânul zorilor, vine tineretul Tău la Tine, ca roua. Psalm 110:3

Tu asculţi rugăciunea,
de aceea toţi oamenii
vor veni la Tine.
Psalm 65:2

„Toate lucrările Tale
Te vor lăuda,
Doamne!
Şi credincioşii Tăi
Te vor binecuvânta.”
Psalm 145:10

Cuvintele noastre pălesc, în faţa măreţiei lucrării a lui Dumnezeu şi zic: „Cum să nu te Laud, Doamne?”

Printre cei ce şi-au predat viaţa Domnului Isus, au fost şi două fete din Vaslui. Crescute într-un centru de plasament, îndrumate şi
educate nu de mama şi tata, cum ar fi normal, ci de mentori. Au găsit în Domnul, sprijin şi ajutor şi au ales să se adăpostească la umbra
aripilor Lui. Dumnezeu a fost cel care le-a atins inima, le-a schimbat viaţa, le-a dăruit un viitor şi o nădejde. Numele Lui să fie Slăvit!

„Mă numesc Daniela Baciu, am 18 ani, sunt din Bîrlad,
Vaslui. M-am hotărât să-L urmez pe Dumnezeu. Doresc
să-L urmez şi să-I slujesc indiferent de care va fi preţul pe
care trebuie să îl plătesc.”

„Mă numesc Ionela Gruieţi, am 18 ani, sunt din Bîrlad, Vaslui. Vreau să
mulţumesc Domnului căci, prin dragostea Lui pot să fiu aici şi că pot
lua această hotărâre. Am ales să-L urmez pe Domnul. Este singura
cale de a ajunge în cer, cea mai bună decizie pe care o pot lua şi mă
rog ca Domnul să mă ajute să-L urmez până la sfârşitul vieţii.”

Să le amintim în rugăciunile noastre! Au nevoie de tot sprijinul şi ajutorul Domnului. Domnul lucrează prin oameni. La noi, în România e o
problemă cu copiii crescuţi în orfelinate, după ce aceştia împlinesc 18 ani. Ne rugăm ca El să le poarte de grijă şi să rânduiască în dreptul
fiecareia, un loc de muncă, un loc în care să-şi găsească odihnă pentru a fi fericite, aşa cum dorea Naomi pentru nora sa Rut-Moabita.

ZI DE SĂRBĂTOARE
Pentru că am avut oaspeţi, mentorii fetelor din
centul de plasament „Betania” –Bîrlad, care au venit pentru a fi
martori, la botezul lor, am oferit o masă atât invitaţilor cât şi
tuturor elevilor internişti.
Copiii s-au bucurat mult de bucatele oferite, a fost o
zi de sărbătoare, de obicei duminica primeau pachet (hrană

rece).
Fetele s-au mobilizat şi ca adevărate gospodine au
trebăluit ca la ele acasă şi s-au ocupat de tot ce a fost nevoie, de
la aşezarea meselor, platourilor cu mâncare, până la curăţenia
finală, astfel încât la venirea bucătăreselor la serviciu, nici nu
s-a cunoscut că a umblat cineva prin cantină.
Mulţumim şi pe această cale domnilor directori care
ne-au facilitat o astfel de părtăşie dar şi bucurie în acelaşi timp.

CONCURS BIBLIC – PERSONAJELE BIBLIEI
Pentru că în acest an calendaristic, Biserica Filadelfia a ales ca
împreună, să citească Biblia şi să studieze personajele ei, am dorit ca şi
aceşti copii să fie captaţi şi dornici de a descoperi cât mai mulţi „eroi” ai
credinţei care prin ascultare şi răbdare şi-au mântuit sufletele dar şi oameni
care prin împietrirea şi necredinţa inimii lor au pierdut făgăduinţele.
Săptămânal ne întâlneam, şi după o scurtă recapitulare a personajelor
studiate, discutam câteva aplicaţii practice sustrase din textele citite, apoi
urma testarea scrisă.
Şi câte lucruri frumoase nu am descoperit!
M-am bucurat mult să văd dorinţa lor de a continua studiu dar şi
testările, nu pentru premiu ci pentru a fi motivaţi să aprofundeze mai bine
cele citite.

CONCURS BIBLIC - FAMILIILE BIBLIEI
Timp de o lună şi jumătate, la fiecare întâlnire săptămânală, la capelă am studiat câte o familie din biblie, atât din Noul cât şi din
Vechiul Testament. Am prezentat pe rând, planul Domnului cu privire la fiecare dintre ele, dar şi latura umană a fiecăreia.

1. Isaac şi Rebeca: doi credincioşi obişnuiţi, totuşi mari credincioşi
- Isaac - am văzut călăuzirea Domnului în căsătorie.
- a transmis mai departe învăţăturile şi binecuvântările.
- ca latură umană vedem în Isaac slăbiciuni, favoritisme.
Isaac a fost un om bogat dar care se temea de Domnul.
- Rebeca - o fată dintr-o familie bună;
- avea legături bune cu părinţii;
- avea un caracter ales: bunătate, dărnicie, hărnicie;
- deşi a avut o bună călăuzire printr-o faptă premeditată a
produs ruptură în familie.
2. Iacov, Rahela şi Lea - o familie numeroasă cu multe probleme.
- Iacov – în momente speciale a avut mesaje de la Domnul;
– un păcătos mântuit;
- Rahela – soţia iubită, frumoasă dar capricioasă şi idolatră
3. Iosif şi Maria - Familia Mântuitorului
- Iosif – a fost călăuzit de Dumnezeu, în toate evenimentele vieţii;
– a ascultat întotdeauna de ceea ce Domnul i-a spus.
- Maria – o fată cinstită, smerită, evlavioasă;
– cunoştea Scripturile şi aştepta împlinirea lor;
– trăia o viaţă de închinare şi laudă.
Au învăţat că deşi nimeni nu e perfect nu au dreptul să-şi judece părinţii ci dimpotrivă să şi-i respecte. De asemenea au mai aflat că
binecuvântarea Domnului este condiţionată de ascultarea de părinţi.

CONCURS BIBLIC - FAMILIILE BIBLIEI

4. Zaharia şi Elisabeta - Familia în neprihănire
- Zaharia - a trăit în vremuri critice dar a rămas neprihănit
în timp ce alţii slujeau doar înaintea oamenilor.
- Elisabeta - familia lor era unită la neprihănire;
- o binecuvântare între rude şi vecini.

5. Anania şi Safira – o familie crescută într-o biserică sănătoasă dar
orbită din dorinţa de faimă;
- au păcătuit cu voia, premeditând minciuna;
- o familie unită şi la bine şi la rău, având un sfârşit tragic.
6. Acuila şi Priscila -Familia celor doi era unită, au fost convertiţi
deodată şi erau împreună în lucrare, trăiau în neprihănire,
- şi-au pus casa, serviciul, abilităţile spirituale şi chiar capul
în joc pentru lucrarea şi lucrătorii lui Dumnezeu;
- au fost un ajutor în formarea şi creşterea lucrătorilor în via
Domnului (Apolo).

La finalul celor 6 săptămâni de studiu, au fost împărţiţi pe echipe şi provocaţi să prezinte şi ei la rândul lor, câte o
familie din biblie. Cu siguranţă, au simţit greutatea responsabilităţii de a fi părinte dar şi greutatea prezentării lecţiei.

COLECTARE DE FONDURI
Viaţa e presărată cu bucuriile, necazurile şi neajunsurile ei. Dacă nu ar fi astfel colorată, ar fi prea monotonă.
Nici noi nu am fost scutiţi de greutăţi.
Am avut copii bolnavi care au necesitat tratament cu medicamente. Una dintre fete a fost operată la ambele
picioare, din nou, pe lângă greutatea şi durerea suportată, au fost cheltuieli. O altă fată avea probleme cu vederea, a
fost necesar un consult de specialitate şi procurarea de ochelari. Prin toate acestea am fost puşi la încercare, dar
mulţumim Domnului care ne-a scos mai mult decât biruitori.
Toate aceste nevoi, dar şi altele, ne-au determinat să ne mobilizăm, să ne implicăm şi să găsim soluţii.
Lucrul cel mai la îndemână, cel mai accesibil a fost să preparăm şi să vindem brioşe şi limonadă.

S-au mobilizat uşor şi alături de ei, dându-ne exemplu, i-am îndrumat, ajutat şi astfel totul a ieşit bine.

COLECTARE DE FONDURI
Am înţeles cât de important este să
dăruieşti atunci când este o nevoie şi cât de
binecuvântat eşti când dăruieşti nu din
prisos ci ultimii bănuţi.
Nu trebuie să aşteptăm să avem mult
pentru a face milostenie. Domnul vrea să fim
binecuvântări pentru cei de lângă noi prin
ceea ce avem. Tot ceea ce avem primim de la
Domnul.

Munca te binedispune. A fost o plăcere să lucrăm împreună, curăţind şi storcând cele două sute de kilograme de
portocale, dar şi mai mare a fost plăcerea degustării limonadei şi a numărării fondurilor adunate.
Nu s-a adunat prea mult, cei drept dar, măcar am încercat.
Totuşi..., ne-am scos investiţia.

TEMELE

Încercăm să aprofundăm cunoştinţele asimilate.

Se vede că se munceşte, nu? E drept, pentru unii e o greutate, dar dacă trebuie... Trebuie!

VOLUNTARIAT – CURĂŢENIE ÎN PARCUL ŞIPOTE
O parte din elevii de la Filadlefia, din proiect dar şi copiii din America s-au oferit voluntari, activităţii
de ecologizare a parcului Şipote dar şi în imprejurimile şcolii (curte, sală sport).

Colegul meu, domnul Narcis Georgescu a fost cel care i-a mobilizat şi s-a implicat alături de ei, fiindu-le exemplu.

La Filadelfia, toţi muncesc, inclusiv directorii. Domnul Nicu Cotleţ s-a dat pe sine pildă, întărind afirmaţia care spune că:
„Munca înnobilează”.

VOLUNTARIAT

DUPĂ FAPTĂ ŞI RĂSPLATĂ
Ca o bucurie, după munca depusă, sau mai bine
zis după timpul relaxant petrecut prin parcul
Şipote, ni s-a oferit o ieşire la ferma din Stroieşti.
Aici, cu bunăvoinţa gazdei, ni s-a permis să
încercăm caii fermei. Cu siguranţă, călăritul a fost
o experienţă plăcută.

„Oare nu pentru o vreme ca aceasta...?”

Prin Estera, Domnul a dat o mare izbăvire iudeilor. Prin curajul ei a izbăvit un popor de la moartea ce le era
hotărâtă. Voi, dragi sponsori, asemeni ei, prin ajutorul şi dărnicia de care daţi dovadă, izbăviţi aceşti copii de la o
viaţă de robire, fără speranţă şi viitor.
Şi, cum Estera în urma izbăvirii primite de la Domnul, a decretat o sărbătoare pentru iudei, tot aşa şi la
Filadelfia va rămâne ca o piatră de aducere aminte: fiecare copil izbăvit, mântuit, fiecare destin schimbat. Şi nu doar
la Filadelfia, ci şi în cărţile ce sunt scrise în ceruri.
Totuşi, fapta voastră are un ecou mult mai mare. Înalţă strigăte de mulţumire către Dumnezeu, şi Dumnezeu
care ştie să răsplătească, va face pentru voi, mult mai mult decât vă aşteptaţi, pe lângă binecuvântările acestea
trecătoare va dărui viaţa veşnică tututor celor ce se-ncred în El.

Vă mulţumesc din inimă pentru tot ce faceţi pentru aceşti copii şi pentru lucrarea de la Filadelfia,
vă sunt recunoscătoare şi vă binecuvânt în Numele Domnului nostru Isus Hristos!
Cu respect,

Daniela Calujac

