
MIC ÎNDRUMĂTOR 

    Dragi instructori, 
     Mă bucur mult pentru încă un an alături de voi.  Din bucuriile slujirii 
pentru anul acesta, sunt recunoscător pentru a doua Convenție 
Națională a Instructorilor, cât și pentru Camporeea Națională de 
exploratori, acolo unde ne-am strâns conform calculelor din prima zi 
777 de exploratori.  Pentru mine anul acesta a fost mai dificil, însă 
slujirea voastră și dragostea voastră e unul din motivele pentru care 
am ajuns până aici.  
     Vă mulțumesc mult pentru implicarea voastră în programul de 
exploratori, și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi și pentru modul 
în care ați fost gata oricând de slujire. Dumnezeu să vă binecuvânte 
pe voi, și pe cei ce vă sunt dragi. 
     Programul pentru Ziua Exploratorilor de anul acesta, prezintă o 
nouă specializare: Vizitarea Creștină.  Sper din toată inima că ați 
urmat îndrumătorul primit acum câteva săptămâni și că deja ați 
început să faceți vizite împreună cu exploratorii.  Dacă nu, încă nu e 
târziu, dar este necesar. Acesta e și motivul pentru care am această 
specializare.  Cred că vizitarea e necesară Bisericii.  Realizez că 
devenim din ce în ce mai reci, și că ne cunoaștem mai bine.  Cred 
din toată imina că Exploratorii pot redeschide drumurile părtășiei și 
reapropierii față de Dumnezeu.  În cadrul programului  vă rog să 
prezentați din clipurile și fotografiile făcute.  Și dacă doriți să îmi 
faceți o bucurie, trimiteți-mi și mie din cele prezentate, cât și din 
cadrul programului prezentat. Adresa mea de e-mail este: 
romania74@gmail.com. 
     Postați câteva fotografii din timpul programului și pe facebook sau 
instagram (în spațiul public, nu în grupe private) adăugând la 
descrierea fiecărei fotografii și #ZiuaExplo2018. 
Încă odată vă mulțumesc pentru slujire, și Dumnezeu să vă 
binecuvânte în toate activitățile exploratoricești, și nu numai. 


Pentru Domnul… 
Benjamin Stan,

 
Director Exploratori și Licurici - Uniunea de Conferințe România 

P.S. Mulțumesc și instructoare Iordan Rebeca din Biserica AZS Balta 
Albă pentru corectarea și stilizarea textului acestui program.

P.S2 Câștigătorii premiului promis la Ziua Exploratorilor de anul 
trecut este clubul Ilie, din comunitatea Ocnița, BN.  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1. Intrarea în sală și alinierea/aranjarea clubului 
2. 🎼 Deschidere Imn Exploratori (Director de Club) 
Director Club (invită exploratorii să salute) 
Suntem uniţi inimi şi gând,  
Noi pentru Domnul bun suntem gata orişicând!  
Neînfricaţi, suntem exploratori,  
Noi căutăm mereu veşnice comori. 

În adevăr stăm neclintiţi,  
Chiar dacă drumu’i greu, îl străbatem fericiţi;  
Munţi şi câmpii, văi, păduri, râuri, vii,  
Prieteni buni ne sunt, azi şi-n veşnicii. 

Vom fi mereu exploratori,  
Vom spune lumii’ntregi despre ai veciei zori,  
Iar când pe nori Domnul bun va veni,  
Vom explora cu El mii de galaxii. 

3. Rugăciune (un explorator din ultimul an) 

4. Angajament și Legea Exploratorului 
În poziție de drepți, cu îndrumarea instructorului, exploratorii vor reafirma 
angajamentul și legea exploratorilor. (Ar trebui repetată bine de tot 
înainte de program). 
ANGAJAMENTUL ȘI LEGEA 
Prin harul lui Dumnezeu, voi fi un serv al Său, voi iubi pe oameni şi voi 
ocroti natura. Voi respecta legea exploratorului care pentru mine este: 
1. Să studiez şi să mă rog zilnic. 
2. Să îmi îndeplinesc conştiincios datoria. 
3. Să am grijă de corpul meu. 
4. Să îmi păstrez conştiinţa curată. 
5. Să fiu amabil şi ascultător. 
6. Să mă port cuviincios în casa Domnului. 
7. Să am întotdeauna un cântec în inimă. 
8. Să merg oriunde mă trimite Dumnezeu.
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5. 🎼 Cântec (4. Salutul Explo) 

Frumos e să-ntinzi mâna  
Acelui ce aşteaptă  

Salutul nostru: “Pentru Domnul!”  
“Gata oricând!”  

Frumos e să deschizi, curată, palma dreaptă,  
Şi tot la fel curat să fii în orice gând!  

[:Salutul explo este iubire,  
Prietenie, şi bucurie,  

E unitate-n diversitate,  
E votul nostru: ”Pentru Domnul!” “Gata 

oricând!”:] 
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6. Introducere.  
     Acestea au fost angajamentul și legea Exploratorilor. Manualul 
Bisericii afirmă următoarele: “Clubul Exploratorilor este un program al 
bisericii care oferă cadrul pentru manifestarea spiritului de aventură și 
explorare, în contextul dezvoltării spirituale, pentru copiii cu vârste 
cuprinse între 10 și 15 ani. Activitățile sunt proiectate cu grijă pentru a 
include acțiuni în aer liber, explorarea naturii, dezvoltarea unor 
îndemânări, hobby-uri sau vocații” pentru promovarea dezvoltării 
armonioase din punct de vedere fizic, social, intelectual, moral și 
spiritual a copiilor.  
     Prin aceasta se urmărește împlinirea mesajului lui Ilie, redat în cartea 
biblică Maleahi, în care „inimile părinților sunt întoarse către copii și ale 
copiilor către părinți”. Idealurile și valorile Bisericii Adventiste de Ziua a 
Șaptea sunt prezentate într-un mod atractiv, printr-un program care se 
adresează vârstei.  
     Clubul Exploratorilor a fost cunoscut mai întâi în anul 1911 ca un 
răspuns la programul Scout. Biserica nu se putea asocia cu acest 
program datorită dietei, Sabatului și a altor lucruri care sunt abordate în 
mod diferit. Accentul pe care Biserica Adventistă îl pune pe educația 
religioasă a copiilor a reprezentat o diferență majoră. Dacă până atunci 
funcționa ca un program al Misionarilor Voluntari, în anul 1949 Clubul 
Exploratorilor a fost recunoscut ca un program oficial al Bisericii 
Adventiste. Prima menționare a acestuia în Manualul Bisericii a fost în 
anul 1951. 
      În România programul a fost cunoscut în anul 1992, urmând ca 
primul club să fie înființat în anul 1993 în comunitatea Crinul, București. 
Astăzi în România sunt 184 de cluburi și aproximativ 2000 de 
exploratori. 
      Angajamentul instructorului de exploratori este: “Prin Harul lui 
Dumnezeu îi voi conduce pe copii și tineri pe drumul către împărăția lui 
Dumnezeu”. 
Obiectivele principale ale Clubului Exploratorilor sunt acelea de a reuși 
sa transmită valori si anume: 
• însușirea valorilor morale de bază, cum ar fi: cinstea, respectul, 
altruismul, curajul, ordinea, punctualitatea; 
• cunoașterea și ocrotirea naturii, aceasta fiind creația lui Dumnezeu și 
unul dintre mijloacele prin care omul se poate bucura de iubirea divină; 
• încurajarea descoperirii și dezvoltării în spirit altruist a talentelor și 
capacităților membrilor asociației; 
• dezvoltarea capacităților de a conduce și de a lua decizii; 
• sprijinirea integrării familiale și sociale a membrilor asociației. 
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7. 📸  CLIP de prezentare a evenimentelor Explo (6min) 
Conducătorul de club, să anunțe că va urma un clip care va prezenta un 
rezumat al activităților exploratorilor din ultimul an.  Vor fi prezentate 
toate cele șase conferințe 

8. 🎼 Cântec. (67. Să fii vesel!) 
Să fii vesel, să zâmbeşti mereu,  

Cu toată inima să cânţi,  
Chiar când ploaia bate-n geamul tău  

Sau soarele-i cu dinţi! 

Refren:  
Ascultă cum Domnul  

Îţi spune drumul pas cu pas,  
În şoapta-I divină  

Să-ţi faci plăcut popas! 

Să fii vesel, să zâmbeşti mereu  
Căci ai la rugăciune ton!  

Ea e firul pân’ la Dumnezeu,  
Al vieţii telefon! 

Să fii vesel, să zâmbeşti mereu  
Când vin torente de-ncercări,  
Te salvează Dumnezeul Tău  

Din orice încercări! 
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9. Citat - Ce este Vizitarea creștină? 
     Știați că în momentul acesta, pentru dezvoltarea exploratorilor, 
programa Conferinței Generale cuprinde 424 de specializări? Prin 
aceste specializări exploratorii capătă, de fapt, deprinderi sau fac 
cunoștință cu anumite îndemânări. Acestea pot să le modeleze viața de 
zi cu zi și ,poate mai târziu, viața profesională, dar mai ales pot influența 
viața spirituală a exploratorilor.  
     Bineînțeles că un explorator nu are cum să treacă prin toate 
specializările în cei patru ani ai copilăriei. Există însă un interes din 
partea Bisericii și din partea noastră, a instructorilor, în alegerea acelor 
specializări care să îi învețe pe copii să fie și activi în viața Bisericii. 
Anul acesta, cu ocazia Zilei Exploratorului, am ales nu doar să 
completăm cerințele unei specializări, ci împreună să predăm aceste 
cerințe. Specializarea se numește: “Vizitarea Creștină”. 
     Deși nu credem, e posibil ca pentru dumneavoastră, programul de 
azi să fie doar o introducere. Dacă este așa sperăm ca după acest 
program, împreună să devenim o biserică care vizitează și pentru care 
părtășia contează.  Dacă sunteți deja experți în arta vizitării creștine, vă 
rugăm să ne chemați și pe noi împreună cu dumneavoastră în câteva 
vizite, pentru că suntem siguri că mai avem de învățat. 
     Pentru noi, exploratorii, programul de azi nu este o introducere, ci o 
încununare a mai multor activități de vizitare care au avut loc în ultima 
vreme. Astăzi am vrea să vă povestim despre ele și chiar să vă arătăm 
câteva imagini (sau clipuri) din timpul acțiunilor noastre. 
     Poate vă întrebați de ce am ales această specializare. De ce 
vizitarea creștină? 
Împreună, instructori și exploratori, am ajuns la concluzia că vizitarea 
creștină este exprimarea dragostei lui Isus și că această dragoste este 
simțită atât de cei care sunt vizitați, cât și de cei care vizitează.   
     Există un real pericol ca timp de mai mulți ani să venim împreună la 
Biserică și să participăm la serviciile divine, fără a ne cunoaște personal. 
Iar atunci când nu ne cunoaștem, nici nu ne pasă unii de alții atât de 
mult. Noi credem că Dumnezeu, a cărui dragoste față de noi ne-a fost 
arătată prin jertfa mântuitoarea a Fiului Său, Isus Hristos, ne-a iubit pe 
când eram noi încă păcătoși pentru că în ochii Săi avem valoare. Ar fi 
frumos ca atât în cei care fac parte din această Biserică, copii, tineri, 
părinți, și bunici, cât și în cei care au făcut parte vreodată din această 
Biserică, sau în oricare dintre semenii noștri să vedem aceeași valoare. 
Vizitarea creștină îi ajută pe cei din jurul nostru să știe că ne pasă. 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10.Poezie - Iubirea ta, Isuse (de E. Frențescu) 
A Ta iubire, Doamne-i, mare, 
Întinsă-i peste țări și mări; 
E leac alinător în stare 
Să vindece orice dureri. 

Iubirea Ta nu cată-n față, 
Ci-n inimă la fiecare; 
Vestește pacea-n orice casă 
Și-i necuprinsă de hotare. 

Iubirea Ta este bogată;  
A dat mereu și va tot da; 
Jerfește totul, fără plată, 
În orice loc ea s-ar afla. 

Cu cât a fost ma alungată 
De pe-al pământului cuprins, 
A Ta iubire minunată, 
Cu atât mai tare s-a întins. 

Iubirea Ta-i fermecătoare; 
O lume-ntreagă a cucerit. 
Și prin iubirea-Ți jertfitoare, 
La Tine și eu am venit. 

Și-acum atât mă-nveselește, 
Parcă-s purtat pe-aripi de nori! 
Iar dorul după Tine-mi crește; 
Te-aștept Isuse, să cobori.  
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11.Citat - Ce este Vizitarea creștină? 
     Chiar la începutul Bibliei, descoperim că Dumnezeu îi vizita pe Adam 
și Eva, atât înainte de căderea în păcat, cât și după.  În Geneza 3:8,9 
descoperim că deși omul a păcătuit, totuși Dumnezeu a dorit părtășia cu 
el, strigându-l pe nume. În părtășia aceea de după săvârșirea păcatului, 
omul a aflat că Dumnezeu nu îl va lăsa singur, ci va continua să îl 
viziteze. Ceea ce s-a și întâmplat. Martor al vizitei a fost și Avraam sub 
stejarii lui Mamre, și Moise, Iosua, Ghedeon, David, Solomon, Daniel 
sau chiar și Zacheu căruia Isus i-a spus într-o zi… Zachee, trebuie să 
rămân în casa ta. Da, atât de mult ne iubește Dumnezeu, că a dorit nu 
doar să ne viziteze, ci chiar să și locuiască împreună cu noi. “Și 
Cuvântul S-a făcut trup, și a locuit printre noi, plin de har, și de 
adevăr.” (Ioan 1:14)  Pentru ca noi toți să putem avea din nou ocazia 
într-o zi să putem sta de vorbă cu Dumnezeu față în față.  “Dumnezeu, 
în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea 
să fie mântuită prin El.” (Ioan 3:17) 
     Probabil că nimic nu caracterizează mai mult viața și lucrarea 
Domnului Isus ca faptul că s-a identificat și a simțit împreună cu omul, în 
mod special cu cei uitați, lepădați sau etichetați de societate ca păcătoși. 
Amintind uitucilor că “și ei sunt fii/fiicele lui Avraam”, Isus i-a vizitat în 
casele lor, a ascultat nevoile lor, a șters lacrimile lor, a mâncat împreună 
cu ei și a împlinit nevoile lor. Ellen White ne spune că “Mântuitorul nostru 
a mers din casă în casă vindecând bolnavii, mângâindu-i pe cei triști, 
alinându-i pe suferinzi și proclamând pacea celor nefericiți. El i-a luat pe 
copilași în brațe și i-a binecuvântat, iar mamelor epuizate le-a spus 
cuvinte de speranță și mângâiere. El a întâmpinat fiecare formă a durerii 
și nenorocirii omenești cu o gingășie și blândețe statornică. Nu a lucrat 
pentru Sine, ci pentru alții. A fost slujitorul tuturor. Hrana și băutura Lui 
erau de a aduce speranță și tărie tuturor celor cu care venea în contact.” 
(Lucrarea de Binefacere 59).   
     Vizitarea Creștină e mai mult decât o vizită obișnuită, pentru că nu 
este doar o ocazie de cunoaștere și de întărire a relațiilor, ci și o ocazie 
în care cei implicați au ocazia să se bucure de părtășia cu Dumnezeu, 
să audă despre dragostea lui Dumnezeu, să simtă această dragoste din 
partea membrilor Bisericii și oferă o ocazie de apropiere de Dumnezeu. 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12.🎼 Cântec (66. Viață și Cântec) 

Viaţă şi cântec şi zâmbet şi pace  
Mereu pentru oameni eu aş vrea să fiu!  

Să-ntind mâna celor care mângâiere, vindecare,  
Vor să afle până nu e prea târziu. 

Cine să meargă solia cerească  
La toţi să vestească: “Vine iar Isus!”?  

Ne vom duce toţi cei care mângâiere, vindecare,  
Am găsit la Domnul nostru scump, Isus. 
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13.Citat - Responsabilitatea de a vizita 
     Cât de frumos va fi atunci când “Împăratul va zice celor de la dreapta 
Lui: “Veniți binecuvântații Tatălui Meu de moșteniți Împărăția, care v-a 
fost pregătită de la întemeierea lumii.  Căci am fost flămând, și Mi-ați dat 
de mâncat; Mi-a fost sete, și Mi-ați dat de băut; am fost străin, și M-ați 
primit; am fost gol, și M-ați îmbrăcat; am fost bolnav, și ați venit să Mă 
vedeți; am fost în temniță, și ați venit pe la Mine”. (Matei 25:34-36) 
     Un cuvânt care trebuie să descrie familia Bisericii este PĂRTĂȘIA. 
Însă mai mult decât părtășia socială, responsabilitatea noastră este de a 
fi părtași evangheliei și harului prezentat de aceasta.  Botezul și 
întinderea mâinii drepte, ocazie în care spunem bun venit noilor membri, 
înseamnă și asumarea rolului de a lucra împreună cu Dumnezeu și 
Biserica Sa pentru mântuirea celor din jur. E momentul în care alegi să 
faci parte din această FAMILIE.   
     “Metafora familiei descoperă o biserică ce poartă de grijă, unde 
oamenii sunt iubiți, respectați și recunoscuți ca fiind cineva. Un loc în 
care oamenii recunosc că au nevoie unul de altul.  Această metaforă 
implică, de asemenea, responsabilitate, implică respect pentru 
îndrumătorii spirituali și o  grijă față de frați și surori. În final, ea 
înseamnă că fiecare va manifesta față de fiecare dintre ceilalți membri o 
iubire ce dă naștere la o profundă credincioșie ce strânge și întărește. 
Calitatea de membru în familia bisericii face posibil ca persoane ce se 
deosebesc foarte mult în natura, firea sau dispoziția lor, să se bucure și 
să se susțină unele pe altele. (Adventiștii de Ziua a Șaptea cred… pag 
141) 
“Atunci cei neprihăniți Îi vor răspunde: “Doamne, când Te-am văzut noi 
flămând, și Ți-am dat să mănânci? Sau fiindu-Ți sete, și Ți-am dat de ai 
băut? Când Te-am văzut noi străin, și Te-am primit? Sau gol, și Te-am 
îmbrăcat? Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniță, și am venit pe la 
Tine?” Drept răspuns, Împăratul le va zice: “Adevărat vă spun că, ori de 
câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frați ai 
Mei, Mie mi le-ați făcut.” (Mate 25:37-40)  
     Deseori citind versetele acestea ne gândim că trebuie să facem 
aceste lucruri cu atâta dăruire încât ele să devină naturale pentru noi. 
Nu trebuie să uităm însă, că accentul se pune pe practică, nu pe teorie. 
Isus spune: “ați venit pe la Mine, m-ați vizitat, mi-ați oferit”. Dar toate 
acestea  implică vizitarea și deschiderea ușii casei tale. Citirea atentă a 
pasajului arată că vizitarea e atât de importantă încât a fost menționată 
ca unul din  lucrurile care vor determina așezarea noastră, la dreapta 
sau la stânga, în momentele finale ale istoriei. 
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14. Poezie - E vremea (de Daniel Chirileanu) 
E vremea să pornești din nou Samaritean milos; 
Ia-ți de povară și te du la Ierihon! 
Ridică din țărână pe lovit, pe păcătos 
Și toarnă untdelemn pe rana fiecărui om, 
Sau urcă-l în mașină dacă e căzut pe jos! 

E timpul să pornești la drum, Samaritean absent, 
Plătind spitalizări și tratamente la drumeți, 
Iar limuzina ta munictă scump în occident 
S-o faci trăsura celor mai săraci, bolnavi, răzleți, 
Oricât de mult s-ar fi scumpit benzina în prezent. 

E vremea iară să te-ntorci la vechea meserie, 
Aceea de Samaritean milos, disprețuit, 
Pe ulițele vremii bântuite de hoție 
Și iarăși să colinzi persecutat și hărțuit, 
Printre creștini cu diplome de sfinți pe veșnicie. 

Eu zic să te întorci așa cum ești; bătrân, străine, 
Mai treci pe la bolnavi purtându-ți bunătatea-n palmă 
Tu, vestitorule de sănătate și de bine, 
Întoarce-te cu haina ta, decolorată, albă 
Și să te-apleci, te rog! Apleacă-te la orișicine! 

Îți spun o taină, bun străin, rămâne între noi; 
Deși promiți pe la hangii că vei plăti la-ntors, 
Să știi că n-ai s-o faci; nu vei mai trece înapoi, 
Nu mai e timp, în urma ta va reveni Hristos 
Și va plăti depln la toți, hangii mai vechi sau noi. 

E timpul iară să te-ntorci Samaritean milos 
E vremea să ne-nveți încă o dată mila; 
Să plângă iar pe drumuri brațul tău vânjos, 
Să nu te plângi că s-a scumpit ovăzul și benzina; 
Măcar acum să ne trezească gestul tău frumos. 

Vizitarea Creștină Program de Ziua Exploratorilor - UCBAZS Pagina �  of �11 20



15.Citat - Cum se face o vizită creștină? 
     Dacă urmăm recomandările Mântuitorului, vizitarea creștină se face 
în grupe de cel puțin două persoane. Pentru exploratori, cel mai frumos 
este să se realizeze vizita împreună cu grupa. Nu e bine să mergem 
singuri într-o vizită. Trăim într-o lume în care Satana știe că mai are 
puțină vreme și el vă căuta să strice orice plan bun. 
     Poate, de aceea, cel mai important aspect al vizitei creștine are loc 
înainte de a porni la drum și, de ce nu, chiar înainte de a te întâlni cu 
grupa. E momentul în care stai personal de vorbă cu Dumnezeu despre 
vizita pe care urmează să o faci. Dacă știi că se va merge la o persoană 
bolnavă, roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să oferi cuvinte de 
încurajare. Dacă știi că se va merge la o familie nevoiașă, roagă-L pe 
Dumnezeu să te îndrume pentru a putea fi de un real folos 
acolo. Fiecare vizită necesită o pregătire spirituală aparte.  
     Odată ajunși, trebuie să nu uităm că îl reprezentăm pe Dumnezeu. 
Vizitele au rolul de a ne ajuta să ne apropiem unii de ceilalți și de 
Dumnezeu. Fiecare ocazie de întâlnire trebuie să fie și o ocazie de 
creștere personală și spirituală.   
     Un alt aspect important este ca vizita să nu fie unică.  Nu poți crește 
într-o singură ocazie.  Nu poți demonstra iubirea într-o singură vizită.  
Păstrând legătura, oricare ar fi deznodământul unei singure vizite, vom 
ajunge să ne pese mai mult de cei vizitați, iar ei vor descoperi lucrul 
acesta și vor înțelege că sunt iubiți și apreciați. 
     Dacă am început cu rugăciune, o vizită trebuie și încheiată cu 
rugăciune. Nu doar la plecare, ci și odată ajunși acasă. Cu siguranță, 
dacă nu prea știai pentru ce să te rogi la început, la întoarcere lucrurile 
vor fi mult mai clare.  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16. Pe cine vizităm? 
Dialog între exploratori: Împărțiți rolurile cum doriți și la câți explo doriți, 
important este să fie câț mai mulți implicați. Totodată, puteți face 
schimbări și personalizări la dialog pentru a-l face și mai actual pentru 
Biserică.  

Explo :  Am înțeles, după toate învățăturile acestea despre vizitare, că 
există cel puțin o lege a exploratorilor care ne îndeamnă să vizităm? 
Explo : Care? 
Explo : Dacă vizitarea e o responsabilitate creștină, atunci e legea a 
doua: Să îmi îndeplinesc conștiincios datoria. 
Explo : Cred că este și legea a 8-a: Să merg oriunde mă trimite 
Dumnezeu. 
Explo : Dacă mă gândesc bine cred că e și legea a 5-a: Să fiu amabil și 
ascultător. 
Explo : Și dacă stau bine și mă gândesc...nu ai cum să mergi într-o vizită 
cu exploratorii fără să cânți măcar o cântare. Cred că și legea a 7-a se 
aplica aici: Să am întotdeauna un cântec în inimă. 
Explo : Dacă ne gândim bine, o să vedem că în specializarea asta, se 
împlinesc toate. 
Explo : E clar, trebuie să mergem în vizită. Dar ce vizite putem face? 
Explo : Eu aș vrea să facem vizită misionară, la unul din colegii mei de 
clasă. E clar că dacă l-aș invita la explo, nu ar veni, dar dacă am merge 
noi la el, ar vedea ce super e, și cine știe… 
Explo : Am putea merge și la spital. Am înțeles că e o soră internată și 
sigur s-ar bucura dacă am trece pe la dumneaei vreo 15 minute.  
Explo : Dacă tot vorbim de bolnavi... parcă cineva a lipsit sâmbătă că a 
fost bolnav. Cred că ar fi frumos să mergem la el sâmbătă dimineața și 
să facem studiul biblic împreună. 
Explo : Putem merge și la fr. … care e în vârstă și se deplasează greu la 
Biserică. 
Explo : Ar fi frumos să mergem și la familia aceea care tocmai s-a mutat 
la noi la Biserică. Ne-ar oferi ocazia să îi cunoaștem pe copii mai bine.  
Explo : Poate mergem și pe la membrii bisericii pe care nu i-am mai 
văzut de ceva vreme. Sunt sigur că dacă am trece pe la ei și i-am invita, 
ar veni.  
Explo : E clar că avem unde să mergem, dar mai concret unde? De 
unde putem afla pe cine trebuie să vizităm?” 
Explo : Păi de unde, de la fratele pastor.  Cred că ne putem întreba 
părinții.. 
Explo : Cred că și de la membrii din comitet, de la fratele prezbiter, sau 
de la diaconie. 
Explo toți: (către sală) pe cine mai putem întreba? 
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17. 🎼 Cântec (98. Fii bun exemplu) 
Învaţă de la mica floricică  

Să răspândeşti mereu plăcut parfum,  
Când au nevoie cei din jur de tine,  
Să fii un pom la margine de drum!  

Nimic să nu te-oprească din cântare,  
Fii greier şi la bine şi la greu,  
Priveşte la furnica truditoare, 

Lucrând, ea laudă pe Dumnezeu! 

Refren:  În orice faci sau spui, fii bun exemplu,  
O pildă orişicui, Dă bun exemplu,  

Chiar dacă alţii-s răi, Tu fii exemplu,  
Căci Domnu-a fost ca tine  
Şi exemplul Său ţi-a dat!  

Căci Domnu-a fost ca tine  
Şi exemplul Său ţi-a dat! 

Priveşte căprioara cea sfioasă,  
Cum caută doar apă de izvor,  

Păianjenu-l îţi poate-ntinde-o plasă,  
Dar nu uita că ai un Salvator!  

De-i gerul greu în iarna pământeană,  
Credinţa ta de foc te va-ncălzi,  
Şi primăvara-i gata să apară  

Şi-atunci un Soare nou va răsări! 
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18.Discuție cu grupa  
Dacă este loc la amvon să se așeze grupa într-un semicerc ca și cum ar 
fi o întâlnire de grupă. Dacă sunt prea mulți copii, pot fi selectați o parte 
din ei.  Dacă e posibil, versetele spuse de instructor să fie scrise pe o 
planșă sau proiectate/proiectate pe videoproiector. Pentru exploratori, nu 
am numerotat cine va spune ce anume, neștiind numărul celor din față. 
Totodată, dialogul copiilor merge și “spontaneizat” 

Instructorul: Înainte de a face planuri concrete despre vizitare, cred că ar 
fi bine să vedem ce ne învață Biblia despre acest lucru. Am pregătit niște 
versete pentru voi. După ce le voi citi, vă rog să îmi spuneți ce credeți că 
înseamnă. Primul verset este cel din Matei 25:36 
“Am fost gol, și M-ați îmbrăcat; am fost bolnav, și ați venit să Mă vedeți; 
am fost în temniță, și ați venit pe la Mine.” 
Explo : Cred că Isus ne învață să facem bine celor care au nevoie de 
ajutor. 
Explo : Și că ar trebui să-i vizităm pe cei bolnavi. 
Explo : Și nu ar trebui să îi neglijăm nici pe cei de la închisoare. 
Instructorul: Bun. Următorul verset este cel din Iacov 5:13-15 
Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage! Este vreunul cu inimă 
bună? Să cânte cântări de laudă! Este vreunul printre voi bolnav? Să 
cheme pe prezbiterii Bisericii; și să se roage pentru el, după ce-l vor 
unge cu untdelemn în Numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință 
va mântui pe cel bolnav, și Domnul îl va însănătoșa; și dacă a făcut 
păcate, îi vor fi iertate. 
Explo :  Încă odată ni se spune să îi vizităm pe cei bolnavi. 
Explo :  Cred că aici este vorba mai ales de cei foarte bolnavi 
Explo :  Da, că trebuie să îi luăm cu noi și pe prezbiteri. Cred că și pe 
fratele pastor. 
Explo :  Ar fi super să vedem cu se vindecă cineva pe loc, dar trebuie 
credință, nu glumă. 
INSTRUCTOR:  Galateni 5:14 Căci toată Legea se cuprinde într-o 
singură poruncă: “Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți”. 
Explo :  Acest verset e mai greu, că vorbește de Lege. 
Explo :  Nu e chiar așa. Spune să îi iubești pe cei de lângă tine. Poate 
pe vecini.. 
Explo :  Deci, să îți vizitezi vecinii? 
INSTRUCTOR: Bun. Hai că merge… Următorul verset 1 Ioan 3:17  Dar 
cine are bogățiile lumii acesteia, și vede pe fratele său în nevoie, și își 
închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? 
Explo :  Dacă ești bogat să mă ajuți pe mine… :) 
Explo :  Păi dacă te vizităm pe tine, ne dăm seama că nu ești sărac. 
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Explo :  Atunci înseamnă că trebuie să vizităm pe frații noștri pentru a 
vedea dacă au nevoie de ceva. 
INSTRUCTOR: Bravo. Iacov 1:27 Religiunea curată și neîntinată, 
înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe 
văduve în necazurile lor, și să ne păzim neîntinați de lume. 
Explo :  Asta e ușor. Să vizităm pe orfani și să avem grijă de văduve.   
INSTRUCTOR:  Și ultimul verset pentru astăzi. Filipeni 2:4 Fiecare din 
voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. 
Explo :  Că trebuie să avem grijă mai întâi de noi. 
Explo :  Nu așa. Spune să ai grijă de foloasele altora. 
Explo :  Da, dar nu poți avea grijă doar de alții dacă nu ai și de tine. 
INSTRUCTOR: Mai am o întrebare pentru voi. Ce credeți că ar trebui să 
facem atunci când mergem în vizită la cineva? 
Explo :  Să ne rugăm.  
Explo :  Să vorbim mai puțin, eventual să punem întrebări, și să 
ascultăm mai mult. 
Explo :  Să citim din Biblie 
Explo :  Să cântăm 
Explo :  Să ajutăm cu ceva dacă este nevoie. 
Explo :  Poate e bine să și ducem ceva, de exemplu dacă mergem la 
cineva la spital, poate niște flori.  
INSTRUCTOR: Văd că suntem pregătiți, haideți să mergem în vizită. 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19. 📸  CLIPURI SAU FOTOGRAFII DIN VIZITE  
Aici vă rog să introduceți în program clipurile filmate sau fotografii din 
timpul vizitelor făcute în luna Septembrie și Octombrie.  Ar fi bine ca 
acest moment să dureze maxim 5 minute. 

20.Dialog cu copiii 
Aici instructorul pune întrebări copiilor despre cum a fost în vizită și ce 
au învățat.  Nu puneți întrebări la care să poată răspunde doar cu DA și 
NU.  Dacă aveți curajul faceți această parte a programului fără o 
“instruire” în prealabil.  Nu trebuie întrebați toți copiii, dar cei care ați 
observat în timpul vizitelor că au fost mai activi/interesați, pot fi 
nominalizați cu întrebările. 
Tipuri de întrebări: 
1. Ce ți-a plăcut cel mai mult în vizită? 
2. Care vizită ți-a plăcut cel mai mult? De ce? 
3. De ce crezi că e bine să viziteze pe cei bolnavi, bătrâni, din spital, 

copiii, etc? 
4. Ce ai învățat despre tine făcând aceste vizite? 
5. Ai descoperit ceva nou despre persoana xyz în vizită? 
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21.Concluzie (dacă e pastorul prezent, poate fi înlocuită) 

    Multe aspecte ale lucrării Bisericii sunt importante, însă dintre acestea 
nu ar trebui să lipsească vizitarea creștină.  Răceala timpului pe care îl 
trăim poate fi estompată dacă ne întoarcem și la acest aspect al lucrării 
lui Isus.   
     Un citat inspirat spune că “unor familii nu li se va putea prezenta 
niciodată adevărul Cuvântului lui Dumnezeu, dacă slujitorii lui 
Dumnezeu nu le vor vizita acasă.” (Ev. 435) 
     Un alt pasaj spune că “nimic nu ne va da o mai mare putere spirituală 
și o mai mare creștere a zelului și a stării de spirit, decât vizitând și 
slujind celor bolnavi și celor descurajați, ajutându-i să vadă lumina și să-
și întărească credința în Isus.” (4M75) 
     Noi spunem că suntem gata să mergem oriunde ne trimite 
Dumnezeu. Pentru a câștiga suflete, “Hristos a luat asupra Sa neplăcuta 
sarcină de a veni din locuința curăției și a neîntrecutei glorii, să locuiască 
printre oameni, într-o lume veștejită și înnegrită de crimă, violență și 
fărădelege.” (4M75) 
     Am putea vorbi multe despre vizitarea creștină, însă noi exploratorii 
vă propunem să trecem la acțiune. Și vă invităm să facem cel puțin din 
anul acesta care ne stă înainte un an al vizitării creștine.   
     Noi, exploratorii, suntem gata să ne continuăm lucrarea. Suntem doar 
o grupă, nu ați vrea să fim implicați și mai mulți?  Iar dacă vreți ca în una 
din vizitele dumneavoastră să venim și noi cu vocile noastre, pentru 
Domnul…suntem...GATA ORICÂND. 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22. 🎼 Imn Închidere - Imnul Explo Internațional (Imnul 2) 
Suntem vrednici exploratori,  

Pe Domnul vrem să-L urmăm,  
Datoria ne-mplinim, 

În ogorul Său lucrăm!  
Mesaj către lume purtăm,  

Iubire şi adevăr,  
Că Domnul revine în curând triumfător! 

Doar Lui vom servi zi de zi,  
Suntem ai Săi vestitori,  
Azi în prag de veşnicii  
Adunăm în cer comori! 

 Veniţi într-un spirit şi-un gând,  
Stindardul vom înălţa 

Că Domnul revine în curând, Aleluia!  

23.Rugăciune - (pastor/prezbiter) 
24. Exploratorii părăsesc sala 
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