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TRĂIEȘTE-ȚI 
VIAȚA CU FOLOS, 

NU O LĂSA SĂ 
RUGINEASCĂ

Viața este condiționată de lumină și apă, 
de aceea psalmistul spune: ,,Căci la Tine este 
izvorul vieții, prin lumina Ta vedem lumina” 
(Psalmul 36:9).

În vremurile în care trăim, vremuri foarte 
complicate, urmașii lui Hristos sunt chemați 
zilnic ca să se adape din izvorul sigur, Isus 
Hristos. De asemenea, suntem chemați să 
urmăm, în toate lucrurile, modelul Domnului 
Isus. 

Fiind lucrători cu copiii, căutăm tot felul 
de surse de inspirație pentru lucrarea pe 
care o facem. Sugestia mea este să căutăm 
direct la ,,izvor” sau, dacă folosim apă din 
alte surse, neapărat să o filtrăm prin cel mai 
sigur filtru, BIBLIA. Grijă mare, suntem direct 
responsabili cu ce ne adăpăm și ce apă dăm 
copiilor și învățătorilor pe care-i slujim!

Sunt multe decizii pe care trebuie să le 
luăm și de multe ori trebuie să acționăm rapid. 
Ne confruntăm cu situații pe care înaintașii 
noștri nu le-au întâlnit și se naște întrebarea: 
Ce decizie să iau ? Ca să fii sigur că nu dai greș, 
te rog caută lumina la ,,izvorul de lumină”, care 
este chiar Domnul Isus Hristos. El a spus: ,,Eu 
sunt Lumina Lumii; cine Mă urmează pe Mine 
nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina 
vieții” (Ioan 8:12).

Dacă nu ești cumva sigur sau ți se pare că 
totuși nu este prea bine să procedezi într-un 
anumit fel, ține, te rog, cont de principiul aflat 
în 1Tesaloniceni 5:12, care ne avertizează: 
,,Feriți-vă de orice se pare rău”.

Și acum, o aplicație practică la ceea ce 
înseamnă scopul vieții și felul cum să-ți 
folosești viața: ,,Cine își va păstra viața, o va 
pierde; și cine își va pierde viața, pentru Mine, 
o va câștiga” (Matei 10:39). Ca să înțelegi 
aceste cuvinte spuse de Mântuitorul, te rog 
mergi la izvor în fiecare zi și cere-I lumină, 
și, cu siguranță, El ți-o va da. Mie Domnul 
Isus mi-a vorbit și versurile de mai jos 
reflectă răspunsul primit pentru orice creștin 
ADEVĂRAT. 

TRĂIEȘTE CU FOLOS

1. Treci prin viață cu folos
Sau vei pierde-o fără rost.
Alege acum ce vrei să faci,
Doar lui Isus caută să-I placi.

2. Am fost tânăr și-am îmbătrânit,
Dar n-am văzut pe cel neprihănit lipsit.
Fiindcă Dumnezeu e Cel ce răsplătește
Pe cel ce viața pentru El jertfește.

3. De vrei ca în lumină să trăiești,
Pe pământ, lumina Lui s-o răspândești.
Turează la maximum motoarele-acum
Și prin viață țâșnește cu Isus la drum.

4. La capăt o cunună te va aștepta
Chiar El, Mântuitorul, ți-o va da
Doar dac-ai trăit viața cu folos,
Lucrând cu RÂVNĂ pentru Isus Hristos.

5. De nu te pui la treabă chiar ACUM
Tu, cel ce pribegești pe drum,
Amarnic și cu mare jale te-ai căi
Și-aceasta, după ce vei RUGINI.
 

6. Iar pentru cei ce-ați ruginit demult,
Pe sabie proptindu-vă, ați adormit tăcut,
ACUM e timpul să vă deșteptați 
Și cu pasiune viața pentru El sacrificați.

7. Doamne, te rog deschide la toți ochii-acum,
Ca să nu-și mai piardă direcția pe drum.
Să strângem dar rândurile, cu mic cu mare,
Și haideți, fraților, cu TOȚII LA LUCRARE!

Samuel Cristian Muică
(6.09.2018 compusă pe avion în drum spre Dublin)

Acum când sărbătorim 100 de ani de 
România mare, și când trebuie să mergem la 
referendum, OBLIGAȚIA ca român este de a 
merge la vot, iar cea de urmaș al lui Hristos este 
de a vota PENTRU FAMILIA NORMALĂ, AȘA 
CUM A INSTITUIT-O CREATORUL, DUMNEZEU. 

 Dacă nu mergi la vot și nu votezi 
așa, dă-mi voie să-ți spun că nu 
ești creștin și nici măcar român. 

Samuel Cristian Muică, 
rob al lui Hristos
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Învățătorul de Școală duminicală 
trebuie să aibă o chemare specială pentru 
lucrarea pe care o face, abilități specifice 
și o pregătire temeinică. Totuși, metodele 
folosite în lucrarea cu copiii, nu vor fi cele ale 
dascălului laic, deoarece chemarea acestuia 
este mult mai înaltă. El nu „predă” o materie, 
ci urmărește, dincolo de cunoștințele Bibliei 
pe care le transmite, să formeze oameni 
născuți din nou, cetățeni ai Împărăției lui 
Dumnezeu. În acest demers, are nevoie 
de o călăuzire specială, iar cel mai bun 
îndrumător nu poate fi altul decât Domnul 
Isus Hristos. El este numit în Scriptură 
ÎNVĂȚĂTORUL, fiind, prin excelență, modelul 
suprem al oricărui educator interesat de 
binele etern al copiilor, mântuirea sufletului 
și de formarea unor oameni de caracter, cu 
impact în societate, dar și roditori pentru 
Împărăția Cerurilor.

Urmărind viața Domnului Isus, așa 
cum este descrisă pe paginile Sfintelor 
Scripturi, observăm o lucrare eficientă, 
rodnică, în ciuda nenumăratelor obstacole 
venite din partea fariseilor, a cărturarilor, 
a necredincioșilor, a celor ce nu înțelegeau 
lucrarea Învățătorului, chiar a familiei sau, 
uneori, a ucenicilor certăreți și prea firești ca 
să discearnă lucrarea spirituală a Domnului, 
dincolo de lucrarea sa fizică. Dar care este 
secretul care stă în spatele unei astfel de 
biruințe? Iată ce observăm pășind pe urmele 
Marelui Învățător, modelul nostru:

I.  PREGĂTIREA ÎN RUGĂCIUNE ȘI POST
Chiar înainte de începerea lucrării Sale 

pământești, după botezul în apă, Isus s-a 
retras în pustie pentru a se echipa spiritual. 

Acolo, spune Scriptura, a postit și s-a rugat 
patruzeci de zile și patruzeci de nopți (Matei 
4:11, Luca 4:1-13). Evident că după o astfel 
de pregătire, Ispititorul nu a avut nici un 
câștig de cauză! Dar rugăciunea Domnului 
Isus nu a fost ocazională, ea era un mod 
de viață. Biblia menționează: „El este Acela 
care, în zilele vieții Sale pământești, aducând 
rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu 
lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească, 
... și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui.” 
(Evrei 5:7). Învățătorul își începea ziua cu 
rugăciune: „A doua zi dimineața, pe când 
era încă întuneric de tot, Isus s-a sculat, a 
ieșit, și s-a dus într-un loc pustiu. Și se ruga 
acolo.” (Marcu 1:35). La sfârșitul unei zile, 
Îl surprindem pe Domnul tot în rugăciune: 
„După ce a dat drumul noroadelor, S-a suit 
pe munte să se roage, singur la o parte. Se 
înnoptase, și El era singur acolo.” (Matei 
14:23). Mântuitorul petrecea chiar și o 
noapte întreagă în rugăciune: „În zilele acelea, 
Isus s-a dus în munte să se roage, și a petrecut 
toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu.” 
(Luca 6:12). În împrejurările grele, Isus a 
cerut sprijinul în rugăciune celor apropiați, 
ucenicilor. Ilustrativ este episodul rugăciunii 
din Grădina Ghetsimani: „Isus le-a zis atunci: 
«Sufletul Meu este cuprins de o întristare de 
moarte; rămâneți aici și vegheați împreună 
cu Mine.»  Apoi a mers puțin mai înainte, a 
căzut cu fața la pământ, și s-a rugat, zicând: 
«Tată, dacă este cu putință, depărtează de la 
Mine paharul acesta! Totuși, nu cum voiesc 
Eu, ci cum voiești Tu.»” (Matei 26: 38-39).

De altfel, cum poți avea victorie într-o 
lucrare spirituală, dacă nu lupți cu arme 
duhovnicești? Fără însoțirea rugăciunii, 

ISUS  ÎNVĂȚĂTORUL 
MODELUL SUPREM AL ORICĂRUI 

EDUCATOR
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lucrarea învățătorului de Școală duminicală 
nu este cu nimic mai presus decât meseria 
unui dascăl din școlile publice. Acesta poate 
implementa doar cunoștințe, care nu aduc 
roadele mântuirii.

II.  CUNOAȘTEREA SCRIPTURII
Marele Învățător cunoștea Scripturile. 

Deseori, în învățăturile Sale, apela la 
scrierile Vechiului Testament. Cuvântul a 
devenit, în gura lui Isus, o armă eficientă 
împotriva Ispititorului, căruia Domnul i-a 
amintit: „Este scris ....” (Luca 4:1-13, Matei 
4:1-11). Biruința nu a întârziat să apară: 
„După ce L-a ispitit în toate felurile, Diavolul 
a plecat de la El, până la o vreme.” (Luca 
4:13). Încă din copilărie, Isus cunoștea 
bine Scripturile și era în stare să răspundă 
la întrebările celor mai învățați: „După trei 
zile, L-au găsit în Templu, șezând în mijlocul 
învățătorilor, ascultându-i și punându-le 
întrebări. Toți care-L auzeau, rămâneau 
uimiți de priceperea și răspunsurile Lui.” 
(Luca 2:46-47).  Datoria oricărui creștin, dar 
mai ales a celui ce-i învață pe alții, este să fie 
„tare” în Scripturi, împlinind porunca sfântă: 
„Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă 
cere socoteală de nădejdea care este în voi; 
dar cu blândețe și teamă”. (1 Petru 3:15 b). 
Aceasta implică datoria de a învăța Cuvântul 
în mod sistematic, zilnic, dar și de a căuta 
înțelesurile lui adânci, pentru a desprinde 
învățături spirituale. Cei ce nu cunosc Biblia 
sunt în mare pericol spiritual. Domnul Isus 
îi avertizează: „Oare nu vă rătăciți voi, din 
pricină că nu pricepeți nici Scripturile, nici 
puterea lui Dumnezeu?” (Marcu 12:24).

III. ÎMPLININD CUVÂNTUL ÎN VIAȚA DE 
ZI CU ZI
Domnul Isus a trăit căutând să 

împlinească toate profețiile care erau scrise 
despre El în Vechiul Testament și să urmeze 
Cuvântul Tatălui. Astfel, El îi răspunde lui 
Ioan, care ezită să Îl boteze: „Lasă-Mă acum, 
căci așa se cade, să împlinim tot ce trebuie 
împlinit.” (Matei 3:15). Deseori Biblia 
menționează despre Isus că a făcut anumite 
lucrări, ca să se împlinească ce a fost scris 
despre El în Scripturi: „Seara, au adus la 
Isus mulți îndrăciți. El, prin cuvântul Lui, a 
scos din ei duhurile necurate, și a tămăduit 
pe toți bolnavii, ca să se împlinească ce 
fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: 
«El a luat asupra lui neputințele noastre și a 
purtat boalele noastre.»” (Matei 8:16-17). De 
asemenea, hrana spirituală a Domnului Isus 
era să împlinească voia Tatălui: „Isus le-a 
zis: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce 
M-a trimis, și să împlinesc lucrarea Lui.” (Ioan 
4:34).

Cuvântul vestit nu poate avea impact în 

viața celor ce îl aud, dacă nu este susținut 
de mărturia unei vieți trăite în ascultare 
de principiile biblice. Dimpotrivă, cei care 
vestesc Cuvântul Scripturii, dar nu trăiesc 
după principiile lui, aduc batjocură Numelui 
lui Dumnezeu, atrăgând mânia divină: 
„Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer 
împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu 
și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor 
care înăbușă adevărul în nelegiuirea lor.” 
(Romani 1:18).

IV. EXEMPLUL PERSONAL
Isus nu a transmis doar o învățătură 

teoretică. El a demonstrat prin fapte 
învățătura Sa, fiind un exemplu viu pentru 
oameni. Lecția spălării picioarelor ucenicilor 
este atât de grăitoare! Fiul lui Dumnezeu se 
umilește făcând slujba unui sclav, pentru 
a-i învăța pe ucenici ce înseamnă slujirea, 
dragostea, smerenia: „După ce le-a spălat 
picioarele, Și-a luat hainele, S-a așezat iarăși 
la masă, și le-a zis: «Înțelegeți voi ce v-am făcut 
Eu? Voi Mă numiți „Învățătorul și Domnul”, și 
bine ziceți, căci sunt. Deci, dacă Eu, Domnul și 
Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și 
voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii 
altora. Pentru că Eu v-am dat o pildă, pentru 
ca și voi să faceți cum am făcut Eu. Adevărat, 
adevărat vă spun, că robul nu este mai mare 
decât domnul său, nici apostolul mai mare 
decât cel ce l-a trimis.»” (Ioan 13:12-16). În 
rugăciunea Sa către Tatăl, Isus amintește 
că a trăit în această lume fiind un exemplu 
pentru ucenicii Săi: „Cum M-ai trimis Tu pe 
Mine în lume, așa i-am trimis și Eu pe ei în 
lume. Și Eu însumi Mă sfințesc pentru ei, ca și 
ei să fie sfinți prin adevăr.” (Ioan 17:18-19).

Să avem curajul să spunem ca apostolul 
Pavel: „Călcați pe urmele mele, întrucât și eu 
calc pe urmele lui Hristos” (1 Corinteni 11:1). 
Astfel, învățătura Scripturii transmisă de 
noi va avea impact major, aducând roadele 
cerute pentru Împărăția lui Dumnezeu.

V.  TRĂIREA ÎN DEPENDENȚĂ DE 
DUMNEZEU
Deși era Fiul Lui Dumnezeu și Dumnezeu 

deopotrivă, Isus a ales să nu facă voia Sa, 
ci voia Tatălui, tocmai pentru a-i învăța 
pe ucenici să trăiască în dependență de 
Dumnezeu. Domnul a afirmat în rugăciunea 
Sa către Tatăl: „Eu Te-am proslăvit pe pământ, 
am sfârșit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac... 
Căci le-am dat cuvintele pe care Mi le-ai dat 
Tu. Ei le-au primit, și au cunoscut cu adevărat 
că de la Tine am ieșit, și au crezut că Tu M-ai 
trimis.” (Ioan 17:4, 8). Dependența totală de 
Dumnezeu o mărturisește Învățătorul și în 
Ioan 5:19-20: „Adevărat, adevărat vă spun că 
Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face 
decât ce vede pe Tatăl făcând; și tot ce face 
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Tatăl, face și Fiul întocmai. Căci Tatăl iubește 
pe Fiul, și-I arată tot ce face; și-I va arăta 
lucrări mai mari decât acestea, ca voi să vă 
minunați.”

Vrei să ai inspirație în vestirea Cuvântului? 
Vrei să aduci roade? Atunci trăiește în 
dependență totală de Dumnezeu. El îți va 
da învățătura pe care trebuie să o transmiți 
și aceasta va fi potrivită cu voia Sa. Până la 
urmă, cine cunoaște mai bine nevoia unui 
om, decât Dumnezeu. Vei fi astfel împlinitor 
al următorului cuvânt: „Dacă vorbește cineva, 
să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă 
slujește cineva, să slujească după puterea 
pe care i-o dă Dumnezeu: pentru ca în toate 
lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus 
Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii 
vecilor! Amin.” (1 Petru 4:11).

VI. TRANSMITEREA UNEI ÎNVĂȚĂTURI 
PRACTICE, APLICABILE
Domnul Isus și-a însoțit învățătura cu 

exemple practice, multe dintre ele preluate 
din viața cotidiană, pentru ca oamenii să 
înțeleagă adevărurile spirituale. Găsim pe 
paginile Sfintei Scripturi pilde, prin care 
Învățătorul urmărea să facă accesibil și 
practic Cuvântul lui Dumnezeu. Scopul unei 
astfel de „predări” era câștigarea oamenilor 
pentru Împărăția sau lucrarea lui Dumnezeu. 
Cunoscută este pilda în care Isus îi numește 
pe ucenici „sarea pământului” și „lumina 
lumii”, pentru a le arăta cât de important este 
să fie exemple de sfințenie pentru cei din 
jurul lor (Matei 5:13-16). Pentru a le arăta 
ucenicilor că „trebuie să se roage necurmat 
și să nu se lase”, Isus le pune înainte pilda 
judecătorului nedrept (Luca 18:1-8). Altă 
dată, Domnul folosește „material didactic”. 
Pune în fața mulțimii niște copilași, pentru 
a exemplifica deschiderea acestora pentru 
Împărăție: „Isus a chemat la Sine pe copilași, 
și a zis: «Lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i 
opriți; căci Împărăția lui Dumnezeu este a 
unora ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va 
primi Împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, 
cu niciun chip nu va intra în ea.»” (Luca 
18:16-17).

Copiii învață cel mai bine din exemple 
practice. Este învățătura pe care o transmiți 
practică? Este aplicabilă? Te mulțumești să 
le spui copiilor simple istorioare din Biblie 
și atât? Nu uita că povestirea ta trebuie să 
conducă la un adevăr spiritual pe care copiii 
îl pot aplica în viața lor.

VII. ÎNVĂȚĂTURĂ ÎNSOȚITĂ DE PUTERE
Învățătura Domnului Isus era deosebită 

de a învățaților din vremea lui. Mulțimea a 
remarcat aceasta. Ce o făcea diferită? Puterea 
Duhului Sfânt care însoțea Cuvântul vestit: 
„După ce a sfârșit Isus cuvântările acestea, 

noroadele au rămas uimite de învățătura Lui; 
căci El îi învăța ca unul care avea putere, nu 
cum îi învățau cărturarii lor.” (Matei 7:28-
29). Și evanghelistul Luca consemnează 
același adevăr: „Isus, plin de puterea Duhului, 
S-a întors în Galileea, și I s-a dus vestea în 
tot ținutul dimprejur. El învăța pe oameni 
în sinagogile lor, și era slăvit de toți.” (Luca 
4:14-15).

Duhul Sfânt este cel ce activează Cuvântul 
lui Dumnezeu în viețile oamenilor. Domnul 
Isus spunea: „Când va veni Mângâietorul, 
Duhul adevărului, are să vă călăuzească în 
tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, și 
va vorbi tot ce va fi auzit, și vă va descoperi 
lucrurile viitoare.”; „Și când va veni El, va 
dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, 
neprihănirea și judecata.” (Ioan 16: 13; 8).

Caută ca întotdeauna Cuvântul pe care 
îl vestești să fie însoțit de puterea Duhului 
Sfânt pentru a avea eficiență maximă!

VIII. ÎNSOȚIREA ÎNVĂȚĂTURII CU 
SLUJIREA OAMENILOR
Știm că Domnul Isus a fost întotdeauna 

sensibil la nevoile oamenilor. El a vindecat 
bolnavii, a înviat morții, și-a scos ucenicii 
din primejdie, potolind furtuna, a înmulțit 
pâinile, potolind foamea celor lipsiți. Dar 
cea mai mare nevoie pe care a împlinit-o 
Domnul nostru, a fost mântuirea sufletelor 
oamenilor, iar gestul Său suprem a fost 
să își dea viața pentru noi, cei vinovați! 
Impresionant este cuvântul din Matei 9: 35-
36, care spune atât de mult despre caracterul 
și lucrarea Mântuitorului nostru: „Isus 
străbătea toate cetățile și satele, învățând pe 
norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia 
Împărăției, și vindecând orice fel de boală și 
orice fel de neputință, care era în norod. Când 
a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru 
că erau necăjite și risipite, ca niște oi care 
n-au păstor”.

Dacă vrei să ai o lucrare eficientă, fii 
sensibil la nevoile spirituale, emoționale, 
fizice și materiale ale copiilor. Grija pentru 
ei este grăitoare și va deschide calea pentru 
ascultarea și primirea Cuvântului lui 
Dumnezeu, făcându-l astfel roditor pentru 
viața veșnică!

Nimeni nu dorește să se fi ostenit degeaba 
în lucrarea pe care o face. Dimpotrivă, toți 
ne dorim eficiență, în așa fel ca la sfârșitul 
alergării să putem auzi de la Domnul nostru: 
„Bine, rob bun și credincios; ai fost credincios 
în puține lucruri, te voi pune peste multe 
lucruri; intră în bucuria stăpânului tău.” 
(Matei 25:21). Să luăm, dar, aminte la felul 
de lucrare al Domnului Isus și să Îl urmăm în 
slujirea noastră pe Marele Învățător.

Bogdan Elena Marinela
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Un prieten îți spune că ar fi bine să nu 
mai stai cu cineva anume, altul te sfătuiește 
să nu mai mergi  în unele locuri. Alții se 
ceartă de față cu tine, altcineva e trist 
toată ziua și-ți povestește tot timpul ce i se 
întâmplă, dar nu schimbă nimic.

Fără să vrem, ce auzim ne influențează. 
Gândurile noastre sunt o țesătură fină, cu 
fire mărunte, de diferite culori. Și când vine 
cineva și-ți zice „că nu ești suficient de bun”, 
din rola neagră se scurge un fir negru și intră 
în țesătura ta. Apoi vine alt fir de culoare 
urâtă, neagră și se împletește în materialul 
în devenire, exact când nu te aștepți. Și o 
veste rea și o frământare în plus, un stres 
ce te macină, tot așa fac. Și trec zile și ani 
și dacă stai să te analizezi, îți dai seama, 
nu doar că nu mai ai puterea să deosebești 
bine culorile între ele, ci chiar și țesătura 
ta frumoasă e acum un acoperământ ca de 
animale: trist și parcă fără vreun scop - pare 
că viața ta e de fapt o suită de vești triste, de 
umbre ale cuvintelor și ale părerilor celor 
din jur, la care se adaugă și dezamăgirea 
proprie.

Dar când vine Dumnezeu, întâi de 
toate intră la tine în camera folosită ca 
țesătorie, merge la fereastră, deschide 
perdeaua, ia o cârpă imaculată și face totul 
să strălucească. Apoi se așează pe scaunul 
de la masa de lucru, exact lângă tine, și-ți 
zice: „Te iubesc prea mult! Dezamăgirea 
asta nu îți este de folos. Lasă-Mă să o iau de 
la tine.” Ia foarfeca, îi taie începutul - prima 
intersecție a firului negru în culorile vieții 

tale - și începe să scoată nesănătosul. 
Nu știu dacă vreodată ai fost la medic 

să scoată firele de la copci. Nu simți durere 
ca cea de ciocan, ci un cumplit disconfort. 
Când Dumnezeu umblă la țesătura ta, în 
funcție de lungimea firului, poți să simți 
diferit: ba deloc, ba ca și cum toată viața ți-
ar fi răscolită. Lasă-L să schimbe... 

Totuși, știi că uneori alegem chiar noi 
culorile? Știi că poți să alegi tu cum să 
se asorteze sau cât de intense să fie? Tu 
ce asculți? Sau pe cine asculți? Ai urechi 
pentru frumosul lui Dumnezeu sau te lași 
încărcat de oboseala ce persistă în jur, de 
pesimism și robire?

Rugăciune: Doamne, am crescut cu 
anumite idei și altele s-au așezat în mintea 
mea de când m-am născut. Și le folosesc ca 
pe ceva bun, fără să știu asta, cu siguranță. 
Îmi sunt ele de folos? Mă ajută să cresc așa 
cum mă vrei Tu? Știu că mintea mea nu e 
filtru complet bun. Totodată știu și că Tu 
mă iubești. Dă-mi lumina Ta. Și fă-mă nu 
doar să discern culorile, dar să nu le aleg 
vreodată pe cele urâte. Și, mai mult de atât, 
lumina pe care o pui în mine, să se reverse 
mai departe. Sfaturile mele să nu devină 
gânduri urâte ale altora, ci să fie parte din 
lumina Ta. Țesăturile noastre să Îți placă... 
Mulțumesc pentru culorile de până acum, 
continuă, sfătuiește-mă, dă-mi putere. 
Amin! 

Adelina Simuț
Biserica Betania Jebel

Ce voci 
asculți?

„Căci la Tine este izvorul vieții; 
prin lumina Ta vedem lumina.”
Psalm 36:9
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Graduarea 
primei promoții de instructori PRO 7

Totul a început cu 7 ani în urmă, când 
Duhul Sfânt ne-a arătat nevoia de instruire 
a învățătorilor de Școală duminicală și 
ne-a călăuzit să începem și să finalizăm 
pregătirea unui program de instruire, care 
a primit denumirea „PRO 7”. La început, 
echipa a fost formată din: Daniela Piftor, 
Adriana Ardeu, Fibi Baidoc-Condan, Delia 
Strugari, Irina Briscan și subsemnatul, dar, 
pe parcurs, am rămas numai patru care am 
finalizat acest program.

PRO 7 cuprinde șapte niveluri care se 
predau în șapte ani. Forma de predare este 
în două zile de sâmbătă/an, însumând în 
total 80 de ore de predare. Între cele două 
predări, cursanții au timp să se pregătească 
(teoretic și practic) pentru testul scris și 
proba practică ce urmează să le susțină 
la cea de-a doua întâlnire a fiecărui nivel. 
Până la următorul nivel, aceștia își vor 
perfecționa predarea, exersând și vor 
aștepta cu nerăbdare să mai urce încă o 
treaptă în pregătirea lor pentru a sluji cât 
mai eficient în fața lui Dumnezeu, dar și 
în fața copiilor pe care îi învață (2 Timotei 
2:15).

Dintre avantajele programului de 
pregătire PRO 7, amintim doar următoarele 
cinci:

- Cursurile se predau pentru o biserică 
sau grup de biserici (sector pastoral). 
Echipa de instructori se deplasează la 
fața locului, pentru că învățătorilor le 
este mult mai ușor să parcurgă cursurile 
în biserica/zona lor.

- Materialul este împărțit pe șapte ani, cu 
scopul de a produce o creștere naturală și 
sănătoasă, în timp, și nu o perfecționare 
,,instantă” care mai târziu dă erori și 
erezii. Pentru producerea de obișnuințe 
și deprinderi trainice, este nevoie de 
timp, cercetătorii susținând ideea unei 
perioade de 7 ani (,,cei 7 ani de acasă”). 
Procesul biblic de ucenicizare, creștere 
și perfecționare în slujire, se realizează 
în timp și nu peste noapte, ca ciupercile. 
Unul dintre motto-urile pe care le avem 
la acest curs spune: ,,O ciupercă crește 
într-o noapte și poate fi strivită sub talpa 
unui trecător, pe când un stejar crește în 
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“Căci la Tine este izvorul vieții; 
prin lumina Ta vedem lumina.” 

Psalmul 36:9

Domnul nostru Isus Hristos a fost 
asemănat cu mai multe elemente de-a 
lungul timpului, de pildă: mielul, leul, vița 
de vie sau Păstorul cel Bun. Toate acestea 
îi oferă Mântuitorului trăsăturile Sale 
perfecte, clarificându-I identitatea sfântă.

În psalmul dat, Dumnezeu este prezentat 
ca fiind deținătorul izvorului vieții, Cel ce 
are în control apa dătătoare de viață. Cu 
mintea mea de adolescent și experiențele 
limitate, am tras concluzia că Dumnezeu 
este singura noastră sursă de energie 
reală. Numai și numai pe El ne putem 
baza. În ciuda tuturor iluziilor pe care 
anumite lucruri din lume le exercită asupra 
noastră, crezând că putem găsi adăpost în 
noi înșine, în alte persoane sau în acțiuni, 
adevărul stă doar în Dumnezeu. El este 
sursa mea de adevăr, energie și speranță. 
El mi-a oferit toată mângâierea, siguranța 
și fericirea pe care nu le meritam. El m-a 
condus în nenumăratele încercări riscante 
ale tinereții. El reprezintă viața reală. El nu 
este trecător, o iluzie. Dumnezeu rămâne.

De asemenea, Isus este îndreptarul 
cunoașterii unei vieți morale; doar prin 
lumina Sa putem vedea lucrurile drepte, 
frumoase, plăcute înaintea Domnului. El ne 
călăuzește și ne oferă discernământ.

Isus este Izvorul Vieții, Izvorul meu. Fără 
El, n-aş fi putut ajunge unde sunt acum. 

Daniel Stroe

100 de ani și nu poate fi culcat la pământ 
decât prin tăiere”.

- Învățătorii pot sluji la grupele de copii în 
timp ce își perfecționează pregătirea.

- Cursurile oferă o pregătire teoretică 
și practică completă pentru a sluji 
la următoarele categorii de vârstă: 
preșcolari, școlari mijlocii, preadolescenți 
și chiar la adolescenți, dacă nevoia o cere.

- Programul PRO 7 este făcut dintr-o 
perspectivă de slujire penticostală, de 
către lucrători penticostali practicanți și 
se adresează în primul rând nevoilor din 
bisericile penticostale, fiind acreditat 
de către Departamentul pentru Familii, 
Tineret și Copii al Cultului Creștin 
Penticostal din România.

Prin harul lui Dumnezeu, în data de 
15.08.2018, la centrul de instruire din 
Tabăra Speranței Bogodinț, au graduat 
primii 15 instructori. În prezent, în cele 
7 centre de instruire, studiază peste 300 
de instructori, care au ajuns la diferite 
niveluri de pregătire. Este lucrarea 
Marelui Învățător și căutăm să o facem cu 
responsabilitate și frică de Dumnezeu, atât 
noi, cât și instructorii instruiți, care predau 
în cele 96 de centre de învățători situate în 
16 țări din Europa.

Cu respect și prețuire,
Samuel Cristian Muică

Pentru relații suplimentare: 
Samuel Cristian Muică, 0722-204415

muicasam@yahoo.com

Isus, 
Izvorul 

meu
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O dimineață superbă de iulie, câteva 
minute după ce soarele, ca un mire, a ieșit 
din odaia lui de nuntă și s-a aruncat ca un 
viteaz în drumul lui de o nouă zi, un cer 
senin ca lacrima, iar în zare creasta semeață 
a Pietrei Craiului. Conform planului 
întocmit mai înainte, principalele atracții 
ale zilei urmau să fie micul dejun la Refugiul 
Spirlea, urcușul provocator pe lanțuri până 
în creastă, momentul de poze și relaxare 
pe creastă, apoi coborârea pe traseul de 
urcare, aproximativ 6 ore petrecute în 
împărăția Piatra Craiului. Cu calculele de 
mâncare și apă bine făcute de acasă, cu un 
rucsac ușor în spate, mergeam savurând 
în tăcere răcoarea dimineții alături de 
tovarășii mei de expediție și mă minunam 
de măiestria cu care Creatorul decorase 
natura din jurul meu. În pădure, avea loc 
un concert de laudă și închinare pe voci, iar 
pârâul acompania acest spectacol uimitor. 
Era o armonie desăvârșită și îmi era teamă 
să nu o perturb cu sunetul gândurilor mele. 
Eram parcă într-un templu, în care fiecare 
își aducea jertfa mulțumirii de dimineață 
înaintea Domnului.

După un urcuș relativ lejer prin pădure, 
ieșim din marea verde a pădurii și ne oprim 
la un popas lângă refugiu. Ce bine e să 
știi unde este locul de odihnă! În timp ce 
servim sandvișurile de la micul dejun, simt 
cum stâncile mă atrag cu o forță uimitoare. 
Mă uit la ele, mă uit la mine și nu înțeleg 
minunea, cum cei 150 cm ai mei să aibă 
cutezanța de a cuceri cei peste 2200 m ai 

Vârfului Ascuțit. Soarele așează o mantie de 
lumină caldă și gingașă peste mine, peste 
munți, peste tot. Este o pace și o liniște 
divină!

Începem să urcăm și, încet-încet, panta 
devine mai mare. Trecem de spectaculoasele 
ferestre din stâncă de la Zaplaz, mai urcăm 
puțin și apare în orizont primul lanț. Deși 
nu suntem la prima sau a doua întâlnire, de 
fiecare dată parcă este mai uimitor decât 
data precedentă. Inspir adânc și încet și, cu 
atenție, încep să pipăi stânca în căutare de 
puncte de sprijin. Ce binecuvântare să simți în 
podul palmei splendorile operelor de artă ale 
Artistului Desăvârșit!

Primele două-trei lanțuri par mai 
neprietenoase, dar apoi, ca doi prieteni 
vechi care se reîntâlnesc după mult timp, 
încep să mă delectez cu următoarele seturi 
de lanțuri. Concentrarea și efortul fac 
picioarele să îmi tremure, dar frumusețea 
peisajului îmi taie respirația. Incredibil 
cu câtă perfecțiune a încrețit Dumnezeu 
pământul de a creat așa frumuseți de 
munți! Ce mare binecuvântare este forța de 
atracție gravitațională, atunci când trebuie 
să te cațări pe versatul perpendicular al 
stâncii. Ce bine e să urci fără bagaje! Încă 
două lanțuri și gata… în sfârșit, pe creastă! 
Dacă această frumusețe pe care nu o pot 
înghesui în cuvinte, înseamnă o mică parte 
din rai, atunci chiar merită să fac și să sacrific 
orice pentru a ajunge acolo. 

După ce ne desfătăm sufletul și ne 
odihnim trupul suficient de mult, e 

Tu ești izvorul vieții
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momentul să coborâm. Unul dintre noi, însă, 
solicită reconfigurarea traseului, întrucât 
coborârea pe lanțuri este o provocare prea 
mare pentru el. Scoatem harta, recalculăm 
timpii și, după ce evaluăm resursele de 
apă și mâncare pe care le avem în dotare, 
decidem să parcurgem toată creasta și 
să coborâm pe o vale mai accesibilă, deși 
durata noului traseu este mai mult decât 
dublă față de calculul inițial, iar pe creastă 
nu este nicio sursă de apă. 

Mergem pe poteca prea îngustă dintre 
cele două prăpăstii. Sentimentul este de 
nedescris. Urcăm, coborâm puțin, apoi iar 
urcăm și tot așa, până ajungem pe vârful 
cel mai înalt. Cerul pare așa de aproape, 
încât am senzația că, dacă întind degetul, îl 
ating. Nu mă pot bucura însă prea mult de 
sublimul acestei clipe, pentru că gingășia 
soarelui de dimineață a fost înlocuită de 
arșiță. Soarele aruncă sulițe de foc și lumină 
înțepătoare. Mă răcoresc cu puțină apă și 
continui traseul.   

După câteva ore de mers, apa se termină, 
iar soarele se transformă din prieten în 
dușman. Muntele își păstrează frumusețea 
de neegalat, dar nu este deloc gazda aceea 
primitoare care să te ospăteze cu apă. 
Timpul mi se pare că s-a oprit în loc, iar eu 
trebuie să continui să merg. Resimt oboseala 
bine de tot, iar corpul începe să protesteze. 
În lipsa apei, contururile frumuseții devin 
neclare, cerul se depărtează brusc, iar 
traseul se transformă în calvar. 

Lângă mine, prietena mea spune că după 
ce începem coborârea, la scurtă distanță 
vom da de izvor. Cuvintele acestea atașează 
aripi speranței mele, care abia se târâie și 
motorașe la picioare și mă fac să măresc 
viteza. În fața mea apare grohotișul cel 
mare și alb de pe versantul atât de abrupt! 
Oscilez puțin între dorința de a mai savura 
câteva momente frumusețea crestelor 
și setea arzătoare; cea din urmă învinge 
detașat. Începe coborârea dureroasă de 
trei ori: că mă despart de munte, înălțime, 
libertate și cer, că îmi este o sete aprigă și 
că, în încheieturile genunchilor, durerea o 
simt ca mii de ace. Pietrele din jur alunecă 
la vale și îmi este tare greu să îmi mențin 
echilibrul. Lipsa apei mă face să cad. Mă 
opresc puțin, îmi adun eforturile și încerc să 
mă ridic. Prima încercare nu dă rezultat, a 
doua nici atât, abia la a treia mă desprind de 
pământ și mă ridic. Fiecare celulă din mine 
urlă după apă, dar liniștea adâncă din jur nu 
este deloc afectată de furtuna din interiorul 
meu. Îmi amintesc de faptul că orice pas 
făcut mă apropie și mai mult de izvor, așa 
că voința transmite creierului comanda de 
a mă pune în mișcare. Îmi încordez auzul, 
dar nu detectez niciun susur de izvor. La 

ceva distanță, în față, o văd pe prietena mea 
oprindu-se lângă stâncă. Mă gândesc că, 
în asemenea momente, ar fi ideal să am la 
dispoziție un toiag și un Moise. Mă grăbesc 
să ajung la locul de oprire, sperând că voi 
vedea izvorașul salvator. Mai sunt doar 
câțiva pași și tot nu văd apa izbăvitoare. 
Ajung la locul izvorului și, într-o clipă, 
înțeleg duritatea realității: izvorul era secat. 
Simt cum mă scurg printre bolovanii de sub 
picioarele mele. Speranța rămasă fără aripi 
se prăbușește în prăpastia de lângă mine. 
Apă, măcar o picătură de apă, doar câteva 
molecule, ar fi de ajuns. Deși a trecut doar 
aproape jumătate de zi de când am gustat 
apa, parcă s-a scurs o jumătate de veșnicie 
de atunci. Încerc să îmi imaginez reacția 
papilelor gustative la contactul cu apa și 
setea parcă devine și mai mare. Soarele s-a 
mai oprit puțin din biciuire, implor un nor 
măcar, dar cerul rămâne de sticlă. Merg, 
cobor, mă clatin, merg. Pașii mă poartă 
spre vale, mintea nu se mai poate gândi la 
nimic, în afară de cele trei litere, A P A, care 
înseamnă salvare, viață.

Cobor, cobor și iar cobor. Fără apă, 
coborârea este infernală. Încerc să fac un 
calcul, câte ore trebuie să mai rezist până 
la finalul cursei. Încep să număr secundele, 
poate așa timpul va trece mai ușor și 
coborârea va fi mai puțin dureroasă. Mă 
depărtez tot mai mult de stânci și intru în 
pădure. Aș vrea să fiu copac, să pot să beau 
prin rădăcini apa binecuvântată. Izvorul 
pare mai departe decât cerul. Cobor, cobor 
și doare așa de tare!

După ore mult prea lungi și multe, după 
ce soarele s-a întors înapoi în odaia lui, iar 
pe cer licărea prima stea, ajung în sfârșit 
lângă izvor. Beau apa cu ochii, cu mâinile, 
cu gura. Nu știu ce să fac mai întâi, să respir 
sau să beau. Beau până nu mai pot și totuși, 
continui să beau, cu un dor dureros după 
apă.

Și în timp ce fiecare celulă a mea tresaltă de 
bucurie în prezența belșugului binecuvântării 
apei, inima se gândește la o altă Apă și 
alt Izvor. O Apă care nu mai este urmată 
niciodată de nicio sete, Izvorul care dă viață. 
Mulțumesc pentru acest memento pe care mi 
L-ai făcut cadou, ca orice moment de sete să 
îmi aducă aminte ca sufletul meu să înseteze 
după Tine, Doamne! Mulțumesc pentru lecția 
așa de dureroasă de azi, o realitate materială 
care este reflectarea imperfectă a perfecțiunii 
realității spirituale: la Tine este Izvorul Vieții. 
Pot simți și înțelege frumosul și binele 
doar prin Lumina Ta și doar atât timp cât 
sufletul este conectat și alimentat continuu 
la Izvorul Vieții!

Laura Tudor
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În perioada 6-8 iulie 2018, Biserica 
Penticostală „Betania” din Cluj-Napoca a fost 
gazda Fazei Naționale a Concursului biblic 
„Talantul în negoț”. În cadrul concursului, 
au participat aproximativ 350 de copii, de 
la clasa pregătitoare până în clasa a XI-a 
(din 29 de județe ale României, respectiv 9 
regionale ale C.C.P.R.). Acești participanți, 
împreună cu însoțitori, corectori și echipa 
tehnică (formată din 10 frați și surori, îm-
preună cu prezbiterul Samuel Muică – res-
ponsabilul principal al Departamentului de 
Copii al Cultului Penticostal din România, 
Daniel Neagoe – responsabilul adjunct la 
nivel național al Departamentului de Copii 
al C.C.R.P. și sora Daniela Barbura – respon-
sabilă a concursului), au ajuns la aproxima-
tiv 500 de persoane. 

În seara de vineri, 6 iulie, între ore-
le 18:00-21:00, au avut loc înscrierile 
participanților, la demisolul Bisericii Beta-
nia. Sâmbătă, 7 iulie 2018, au avut loc cele 
două variante ale concursului. În clădirea 
Bisericii, a fost organizată varianta clasi-
că (testul scris), iar la noul sediu al Liceu-
lui Teoretic Creștin ,,Pro Deo” (str. Grigore 
Alexandrescu nr. 26A) a fost organizată, în 

douăzeci de săli, varianta de Memorare a 
Scripturii (în acest an, participanții au re-
citat din memorie Epistola 1 Tesaloniceni).

Duminică dimineața, în cadrul slujbei, 
au slujit prin cântări și poezii copii și tineri 
din cele 9 regionale ale C.C.P.R., au slujit 
prin îndemn fratele Daniel Neagoe și fratele 
Samuel Muică, care a reactivat în memoria 
copiilor, părinților și învățătorilor viziunea 
Concursului biblic și nevoia stringentă de 
studiere a Scripturii, iar mesajul principal 
l-a avut pastorul Gherasim Magda (respon-
sabil al Dep. de Tineret pe Com. Reg. Pent. 
MM-SM) care a subliniat importanța Bibliei 
în context contemporan.

După finalizarea slujbei, a avut loc pre-
mierea, după care, sub binecuvântarea 
Domnului, toți participanții s-au reîntors 
acasă.

Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze în-
treg Departamentul de Copii din cadrul 
C.C.P.R. și toate proiectele acestuia.

 Prezbiter Nechifor Caleb 
responsabil al Departamentului 

de Tineret pe Comunitatea Regională 
Penticostală Cluj

Talantul în Negoţ
  Faza Naţională  -  Cluj 2018
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Sunt Rimma, din Republica Moldova. 
Pace! 

Vreau puțin să descriu o minune, pe care 
Domnul Isus a făcut-o. El și numai El!!! 

Când eram la Piatra Neamț, la cursul 
de instructori, fratele Sami, nu odată, ne 
spunea: lucrarea aceasta trebuie să fie 
tradusă în limba rusă și să fie făcută nu 
numai în Republica Moldova, dar și în 
Rusia, la Moscova.

Vreau să fac voia Domnului, dar mă 
gândeam să începem în Republica Moldova 
și, după aceea, vedem... Dar trebuie să avem 
laptop, videoproiector, și telecomandă...

Cu asemenea gânduri am venit acasă 
și am povestit totul soțului meu. El m-a 
ascultat și a spus așa: „Trebuie să căutăm 
sponsori. Banii pentru telecomandă îi avem 
și o să dăm comandă ca să ne aducă din altă 
țară, dar restul o să căutăm.” A căutat pe 
internet cât coastă... Domnul știe totul!

Peste 10 zile, au venit la noi în misiune 
frați din Norvegia. Soțul meu a vorbit cu ei 
prin translator și i-a întrebat pe cine ajută 
și ce condiții au. Și ei au răspuns: „Ajutăm 
familiile sărace și lucrarea cu copiii.” Atunci 
soțul meu a început să spună că eu sunt 
implicată în lucrarea cu copiii și cu proiectul 
„Talantul în negoț” și nu am destui bani ca 
să duc copiii la faza internațională. A doua 
propunere a fost că, învățând în România, 
frații de acolo au vorbit să lucrez în Moldova, 
iar cu timpul și în Rusia și, pentru aceasta 
îmi trebuie laptop și videoproiector.

Răspunsul a fost că e foarte bine și 
proiectul este bun și vom vorbi seara, când 
o să bem ceaiul.

Seara n-am vorbit, fiindcă au venit prea 
târziu și erau obosiți. Dimineața, soțul meu a 
plecat la lucru, oaspeții stăteau la masă și nu 
știam cum să încep. Am ieșit cu copiii afară, dar 
peste 20 de minute m-a chemat translatorul: 
„Vino, trebuie să vorbim cu tine”.

Am început să spun că sunt implicată în 
unele proiecte și, dacă se poate, am nevoie 
de ajutor financiar. Pentru „Talantul în 
negoț” nu aveam bani destui (am descris 
puțin cum merge proiectul). Apoi trebuie 
să avem cu ce lucra: laptopul și proiectorul, 
pentru țara noastră, dar și pentru altele 
(Rusia). I-am rugat să vorbească cu frații din 
Norvegia și, la anul (dacă au posibilitatea) 
să ne ajute.

Ei au vorbit ceva între ei și mi-au răspuns 
așa: „Nouă ne-au plăcut proiectele, sunt 
bune și vrem să ajutăm. În timp de două 
zile, trebuie să alegi laptopul și proiectorul, 
pe suma de 12.000 de lei moldovenești. 
Dacă o să coste mai mult, să ne spui. Și peste 
două zile, dai adresa magazinului și cum 
se numește, ca să plătim și să luăm.” Slavă 
Domnului!!!

Ceva minunat! Nu credeam! Eu m-am 
gândit că poate anul viitor... Domnul a 
lucrat imediat!!! Când i-am povestit soțului, 
s-a bucurat. Am văzut mâna Domnului. 
Fantastic!!!

Soțul a ales produsele, a vorbit cu 
vânzătorul și, la sfârșit, suma a ajuns 12.300 
lei. Frații au plătit și au luat produsele!

Acum trebuie numai să fim supuși 
Domnului și să lucrăm pentru El. M-am 
gândit că o să cumpărăm, o să avem... dar 
nu m-am gândit că în două săptămâni, chiar 
o să avem... Domnul să-i răsplătească!

Pentru „Talantul în negoț” nu m-au ajutat. 
Au spus: „Alege, la un proiect putem, la 
două, nu putem...” Am ales al doilea, fiindcă 
costa mai mult. Împreună cu soțul meu, am 
pus banii care mai trebuiau și am mers cu 
copiii la Oradea, la faza internațională.

Domnul are mulți bani!!! Slavă Lui!!!

Rimma Zaporojenco
Republica Moldova

Domnul 
face minuni și în
Republica Moldova!
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Prin harul Domnului Isus Hristos, 
sunt implicat în organizarea de tabere, 
începând din anul 1991. În Biserica 
Penticostală Cezareea din Reșița, imediat 
după Revoluție, s-a format o echipă, având 
drept scop organizarea de tabere pentru 
copii. În acea echipă, m-am implicat și eu 
și, de atunci până în ziua de azi, în fiecare 
an am organizat tabere. Îi mulțumesc lui 
Dumnezeu că m-a ales și m-a învrednicit 
pentru această lucrare și, dacă eu în 
copilărie nu am putut să particip într-o 
tabără creștină (nu exista așa ceva pe 
vremea comuniștilor) măcar pot face 
bucurie copiilor de azi.

În primii 16 ani, am organizat tabere 
cu corturile, iar de aproximativ 12 ani 
organizăm sau găzduim tabere în Tabăra 
Speranței Bogodinț. La Bogodinț, putem 

Săptămâna Speranței 2018 
și noi provocări pentru 2019
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aduce copii de pe o rază de 150-200 km, dar copii defavorizați 
și care au nevoie să audă mesajul Evangheliei sunt în toată țara. 
Văzând nevoia, Dumnezeu m-a direcționat spre anumite zone ale 
țării, în care să organizez TABERE DE ZI. Ce înseamnă aceasta? 
Împreună cu frații slujitori și o echipă, stabilim localitățile și, pe 
parcursul a 5 zile consecutive, ne întâlnim cu copiii din aceste 
sate. Avem un program de implicare creștină, asemănător celui 
de la Școala duminicală, apoi dăm copiilor mâncare (de obicei 
sandvișuri), o gustare dulce (napolitană) și apă, iar după aceea 
avem cu copiii și un program cu jocuri de exterior și competiții, 
ca într-o tabără.

Lucrarea aceasta, sub denumirea SĂPTĂMÂNA SPERANȚEI, a 
debutat în anul 2016, când am mers în județul Vaslui, unde am 
organizat 2 tabere de 5 zile, cu cazare la Poiana Căprioarei și 
tabere de zi, în 14 localități din împrejurimile orașului Bârlad. În 
anul 2017, am continuat lucrarea din județul Vaslui și chiar ne-
am mai extins cu taberele de zi încă în 2 localități, dar am prins 
și 6 localități în județul Teleorman. În anul 2018, am continuat 
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lucrarea, extinzându-ne și în localități noi. 
Prin harul lui Dumnezeu, în acest an, prin 
intermediul celor 27 de acțiuni, am ajutat 
și am ajuns cu Evanghelia la aproximativ 
1.600 de copii.

Îi mulțumim lui Dumnezeu care a 
lucrat, lucrează și va lucra. Mulțumim de 
asemenea tuturor celor care v-ați implicat, 
vă implicați și veți continua să vă implicați 
prin rugăciune, donații și chiar cu slujire la 
fața locului. 

Mulțumesc tinerilor din grupul MGM, 
care a fost pe baricade în toți acești trei ani. 

Nu în ultimul rând, mulțumesc tinerilor 
din Biserica Betel din Torino care, în anul 
acesta, s-au implica în județul Teleorman 
și care, cu ajutorul lui Dumnezeu, vor 
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continua lucrarea de aici mulți ani de acum 
înainte.

Ce a fost a trecut, dar acum apare 
provocarea cea mare: SĂPTĂMÂNA 
SPERANȚEI 2019. Cu ajutorul lui 
Dumnezeu, vrem să continuăm ce am 
început și să mai adăugăm UCRAINA, 
zona Cernăuți. În această zonă, sunt foarte 
multe sate de români, în care ei și copiii 
lor vorbesc limba română. În această zonă, 
există și 30 de sate/comune care au biserici 
și dorim să ajungem în cât mai multe dintre 
ele. Sunt mulți copii, 300-400/localitate. 
În cazul acesta, costurile cresc foarte mult, 
dar ne încredem în Dumnezeu, chiar dacă 
vom avea nevoie de aproximativ 5.000 de 
tricouri, plus celelalte cheltuieli.

TE ROG ALĂTURĂ-TE ACESTUI PROIECT. 
ESTE MAI UȘOR SĂ ÎMPĂRȚIM COSTURILE 
ȘI, CU SIGURANȚĂ, VOM ÎMPĂRȚI ȘI 
RĂSPLATA. 

Doamne ajută și binecuvântează! Amin.

Pentru relații suplimentare: Samuel 
Cristian Muică, 0722-204415, muicasam@
yahoo.com
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Suntem familia Tosea, Beni și Mona, și 
simțim o bucurie imensă în sufletele noastre, 
de a vă aduce la cunoștință modul în care 
Dumnezeu a intervenit în viața noastră. 

În anul 2010, o mare fericire ne-a inundat 
casa, odată cu nașterea fiicei noastre Iulia. 
Șansele ei de supraviețuire date de medici au 
fost minime, fiind un nou-născut prematur, 
cu vârsta gestațională de 26 de săptămâni. 
A avut o greutate extrem de mică (745 de 

grame), scorul Apgar 6/8, necesitând la 
naștere manevre de resuscitare, ventilație 
cu mască și balon. A fost ținută la incubator 
în perioada 04.01.-03.03.2010. A fost 
diagnosticată cu: prematuritate extremă, 
nou-născut afectat de corioamniotită 
maternă, sepsis neonatal, bronhodisplazie, 
retinopatie, anemie, hiperbilirubinemie, 
hemoragie cutanată neonatală, nou-născut 
în prezentație pelviană, displazie de șold, 
echimoze fesiere și la nivelul membrelor 
inferioare, sindrom de detresă respiratorie, 
formă medie, leucocitoză, hipercogenitate 
periventriculară, hipotonie la nivelul 
membrelor, tendință de dezvoltare a 
diplegiei spastice.

Mărturia familiei 
TOSEA BENI SI MONA

Dar Dumnezeu încă mai face minuni. Ca 
mamă, mă întăream zilnic citind cartea Iov 
și îi ceream Tatălui Ceresc putere să îi arăt 
cât de mult Îl iubesc și că accept tot ceea 
ce îmi este îngăduit de sus. Dumnezeu a 
binecuvântat-o pe Iulia cu sănătate, fiind 
externată la 36 de săptămâni, cu o greutate 
de 2300 grame. 

Medicii au solicitat operația la ochișori, 
pe care am refuzat-o categoric, chiar dacă 
susțineau că fetița își poate pierde vederea. 
Am ales să cred puternic și să îmi pun toată 
încrederea și speranța în Medicul Suprem. 
După repetate controale oftalmologice, 
dioptriile fetiței au ajuns de la +7 la 0, 
medicii numind-o MINUNE.

Iulia a terminat acum clasa a II-a, cu 
rezultate foarte bune. Este o fetiță foarte 
activă, în orice se implică vrea să fie cap și 
nu coadă. A înzestrat-o Domnul cu foarte 
multe calități și înțelepciune. 

Anul acesta a participat pentru prima 
dată la concursul biblic „Talantul în negoț”, 
ajungând la faza internațională de la 
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Oradea, unde a obținut 94 de puncte. 
Nu avem cuvinte să îi mulțumim 

Domnului îndeajuns pentru acest dar 
ceresc. Dorim să fim o familie după inima 
lui Dumnezeu, slujindu-i cu devotament, 
până vom pleca dincolo de ceea ce se poate 
vedea. 

Mărturia Iuliei Tosea
Mă numesc Tosea Julia, am 8 ani și 

jumătate și vreau să vă mărturisesc minunea 
pe care a făcut-o Dumnezeu în viața mea. 
Am fost născută  la 5 luni și jumătate, 
cântărind 745 de grame și având o lungime 
de 25 cm. Medicii nu mi-au dat nicio șansă 
de viață. Am fost ținută la incubator 3 luni 
și jumătate, apărând ulterior mai multe 
complicații. Am fost suspectă de Sindromul 
Down, a apărut ceva la creier, o pată, am 
avut displazie de sold și complicații la ochi. 
Medicii i-au propus mamei să accepte să fiu 
operată, că altfel o să îmi pierd vederea,  dar 
mama s-a încrezut în Dumnezeu și a crezut 
puternic că Domnul Isus mă poate vindeca.

Și astăzi, stau în fața dumneavoastră 
sănătoasă, fără ochelari și cu vederea 
perfectă. Dumnezeu să fie slăvit pentru că a 
scris viață și vindecare în dreptul meu!

Iulia Tosea, (Fetița-minune)
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Tabăra era pe sfârșite. Zilele au trecut 
foarte repede, iar Mica era extrem de fericit 
de toate aventurile de care avusese parte. 
Era prima lui tabără de cercetași. Învățase 
să facă focul, să lege noduri, să se orienteze 
cu ajutorul busolei, să pună o momeală în 
undiță, iar o ultimă aventură urma să aibă 
loc spre finalul taberei: montarea unui cort, 
în care avea să-și petreacă ultima noapte. În 
cei zece ani ai săi nu petrecuse niciodată o 
noapte în cort, ceea ce îl făcea să aibă emoții, 
dar totodată era nerăbdător și entuziasmat. 
Pe lângă toate activitățile fizice, copiii au 
avut parte și de multe învățături din Biblie. 
Au învățat versete și cântece, însă ultima 
lor învățătură avea să le fie predată chiar în 
mijlocul naturii. 

Alarma ce anunța deșteptarea se auzi 
mai devreme în această dimineață. Copiii, 
somnoroși, au început să se trezească 
și după înviorare și micul dejun au fost 
împărțiți în echipe și fiecare copil a primit 
un bilețel cu inițialele: I I M. De asemeni 

li s-a explicat că mai multe informații vor 
primi pe parcursul traseului și că aceste 
inițiale se referă la ultima lecție din tabără. 
Mica a nimerit în echipă cu Rareș și David. 
Atât ei, cât și ceilalți copii erau extrem de 
curioși de semnificația celor trei inițale. 
Fiecare se întreba la ce ar putea să se refere 
acele inițiale.

Au pornit la drum și după ce au parcurs 
câțiva kilometrii, au făcut primul popas 
într-o poieniță unde erau înconjurați 
de flori viu colorate și diferite soiuri de 
copaci. Mica, curios din fire, s-a dus la 
conducătorul taberei și l-a întrebat când le 
va dezvălui primul indiciu. Acesta a profitat 
de moment, a adunat în jurul lui toți copiii 
și i-a întrebat ce cred ei că înseamnă prima 
literă și după câteva încercări eșuate, ca 
să le vină în ajutor le-a pus următoarea 
întrebare: ,,Cine este Fiul Celui care a creat 
tot ceea ce vedeți în jurul vostru?” Evident 
că poienița răsună de răspunsul copiilor, 
care au strigat în cor ,,Isuuus“ „Exact, 
Isus. Acesta este cuvântul primei inițiale. 
La popasul final vom descoperi la ce se 
referă următoarele inițiale,“ le răspunse 
Cristi, conducătorul taberei, încercând să le 
mențină vie curiozitatea. 

Pe drum copiii cântau, discutau și 
se bucurau de frumusețea locurilor 
străbătute. La un moment dat au ajuns la 
locul unde urmau să instaleze corturile pe 
echipe. După ce s-au odihnit puțin, Cristi a 
rugat fiecare copil să își ia doar bilețelul și 
să îl urmeze. Copiii nerăbdători l-au urmat 

Isus, 
Izvorul meu !
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AŞ VREA MAI MULT ...
Marinela Bogdan

Aș vrea mai mult de Tine să m-apropii
Însuflețit de-al dragostei fior
Pân` vom ajunge să fim una
Legați de același gând și dor.

Aș vrea mai mult să stau în rugăciune
Să-Ți caut fața, vocea să-Ți aud,

Să pot discerne susurul subțire,
Să simt prezența Ta, să Te ascult.

Aș vrea să îmi sfințesc mai mult viața,
Să-mi curățesc veșmântul alb de in
Și sufletul aș vrea să-mi fie
La fel de pur ca floarea cea de crin.

Aș vrea să-nvăț smerenia deplină,
Să știu să mă aplec la cruce jos

Și orice gând să-l fac cu umilință
Rob ascultării de Hristos.

Aș vrea să fiu un far ce luminează
În noaptea de păcat adâncă
Ca cei din jur văzând a mea purtare
S-aleagă Calea cea dreaptă și sfântă.

Aș vrea cu chibzuință să-mi aleg
Cuvintele ce le rostesc cu gura,
Să-mi fie vorba un balsam ales

Și nu săgeată ce rănește-ntruna.

Aș vrea să fiu o binecuvântare
Ce-alină rana sufletului frânt,
O călăuză pentru fiecare
Ce caută-nsetat izvorul sfânt.

Aș vrea mereu să am pe buze
Cântări de laudă pentru Domnul meu

Și inima să-mi fie liniștită
Chiar și atunci când bate vântul greu.

Aș vrea să am starea de mulțumire
Chiar și atunci când urcușul e greu,
Să nu mă las cuprins de amărăciune
Pacea sfântă să umple duhul meu.

Aș vrea să îmi dedic întreaga ființă
Ca jertfă vie pe altarul sfânt,

Să ard într-una mistuit de dorul
De-al întâlni pe Mire mai curând.

Așa, Isuse scump, aș vrea
Să-mi fie umblarea pe pământ
Ca la sfârșitul alergării
Să pot intra în Raiul Sfânt.

oprindu-se cu toții în dreptul unui fir de 
apă. Unii dintre ei au început să presupună 
care ar fi al doilea cuvânt, dar nu prea 
reușeau să facă legătură cu ultima inițială. 

Cristi luă cuvântul: ,,Așa cum probabil 
unii deja bănuiți, cel de-al doilea cuvânt 
este izvor. Ce este un izvor? Ceea ce vedeți 
în spatele meu: un loc de unde izvorăște apa 
la suprafața pământului. O apă subterană 
care iese sau țâșnește. Vreau să ascultați cu 
mare atenție ceea ce vă spun. Inițialele de 
pe bilețelele voastre înseamnă: I I M – Isus 
Izvorul meu. 

Isus este izvorul nu numai al vieții, dar 
și a tot ce dă sens vieții. Ceea ce ne dorim 
pentru fiecare dintre voi este ca Isus să fie 
izvorul vostru personal, de aici și inițiala 
M, trebuie să fie ceva personal, individual. 
Dacă Isus va fi în inima voastră, în interiorul 
vostru, se va vedea și la suprafață, pentru 
că din voi vor ieși lucrurile care Îi sunt Lui 
plăcute.

Acum, la final de tabără, dincolo de tot 
ceea ce ați învățat pe parcurs, vreau să 
rămâneți cu acest gând: Isus Izvorul meu 
și ori de câte ori veți mai vedea un râu, un 
izvor, să vă gândiți la ce sau cine este sursa 
izvorului vostru. 

Mica fusese impresionat de acest gând 
și pe lângă tot ceea ce învățase despre 
activitățile fizice, a plecat din această 
tabără, foarte hotărât să facă din Isus - 
Izvorul lui. 

Bianca Simonescu
Timișoara
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Și-n anul care a trecut, Dumnezeu a 
revărsat din belșug har, iar Cuvântul Său a 
pătruns în inimile participanților concursului 
biblic Talantul în Negoț, precum și-n inimile  
celor ce i-au ajutat să asimileze Cuvântul.

Așa cum se întâmplă în cadrul unui 
concurs, unii participanți au primit premii 
dar toți sunt câștigători pentru că au 
asimilat în minte și-n inimă, Cuvântul lui 
Dumnezeu, care la vremea potrivită, va 
rodi, va mângâia, va învăța și va mustra.

Îi suntem recunoscători și mulțumitori lui 
Dumnezeu pentru protecția Sa, pentru buna 
desfășurare a concursului, pentru părtășia 
avută cu frații și surorile noastre din țară și de 
peste hotare. Am fost încurajați și mângâiați 
auzind mărturiile participanților despre 
modul minunat în care-i binecuvântează 
Dumnezeu prin studierea și învățarea 
Scripturii.

Dorim ca prin harul lui Dumnezeu să 
mergem mai departe cu această bună 
lucrare prin care vedem Cuvântul lui 
Dumnezeu viu și lucrător în frații și 
surorile noastre, în noi toți cei implicați 

Un talant roditor: 
Concursul Biblic 

Talantul în Negoț
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potrivit cu bogăția slavei Sale, să vă facă să 
vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul 
dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască 
în inimile voastre prin credință; pentru ca, 
având rădăcina și temelia pusă în dragoste, 
să puteți pricepe împreună cu toți sfinții 
care este lărgimea, lungimea, adâncimea 
și înălțimea; și să cunoașteți dragostea 
lui Hristos care întrece orice cunoștință, 
ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui 
Dumnezeu. Iar a Celui ce, prin puterea care 
lucrează în noi, poate să facă nespus mai 
mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să 
fie slava în Biserică și în Hristos Isus, din 
neam în neam, în vecii vecilor! Amin.”

Cu prețuire și credință 
deplină-n Dumnezeu...

Echipa de organizare 
a concursului biblic 

TALANTUL ÎN NEGOȚ

într-un fel sau altul, în această minunată 
lucrare.

Mulțumim participanților, părinților, 
învățătorilor de școală duminicală, 
bisericilor care s-au implicat, care s-au 
jertfit și au dorit să fie parte a acestei 
lucrări. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă 
binecuvânteze și să vă răsplătească pe 
fiecare-n parte și prin harul Său, așteptăm 
cu nerăbdare să ne revedem la următoarea 
ediție a concursului.

Efeseni 3: 14-19 „Iată de ce, zic, îmi plec 
genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru 
Isus Hristos, din care își trage numele orice 
familie, în ceruri și pe pământ, și-L rog ca, 
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Prefață
Citind volumul de față, trebuie să 

subliniez relevanța tematicii. În cadrul 
teologiei, tematica propusă de dr. Nechifor 
Caleb se constituie ca esența dialogurilor 
creștino-iudaice. Legătura dintre Vechiul 
Testament şi Noul Testament scoate la 
iveală rădăcinile iudaice ale creștinismului 
european. În acest context, Vechiul 
Testament e în gândirea teologică cartea 
promisiunilor, iar Noul Testament e cartea 
împlinirilor.

Domnul dr. Nechifor Caleb prezintă 
această tematică în mod exigent, consecvent, 
detaliat, sistematic şi cu acribie științifică. 
Tema este dezbătută în mod multidisciplinar, 
subliniind şi elementele teologiei sistematice 
în raport cu exegeza și teologia biblică.

Partea scrisă cuprinde 327 de pagini plus 
14 pagini de bibliografie şi 919 referințe 
științifice în cadrul notelor de subsol, ceea ce 
dovedește orientarea științifică a domnului 
doctor.

Lucrarea de față e organizată pe șapte 
capitole semnificative, tematica acestora 
îmbinând-se sistematic și logic, astfel teza 
permite o lectură armonioasă pentru cititor. 

În capitolul întâi, domnul Nechifor 
definește subiectul propus, importanța 
subiectului ca o temă semnificativă a Bibliei, 

Marinela Bogdan

Lipește-mi, Doamne, inima de Tine
Și contopește-mă-n Ființa Ta,

Atât de strâns, până adânc în mine,
Nu mai pulsează voia mea, ci-a Ta.

Și alipește-mi sufletul de Tine
Să n-am nici dor, nici voie mai presus

Decât Făptura-ți să ia chip în mine
Și semenii să-L vadă pe Isus.

Și Duhul Tău adânc să germineze
Viață din belșug în duhul meu, 

Ca roade sfinte să mă-ncununeze
Spre desfătarea sufletului Tău!

Iar mintea mea preschimb-o să devină
Făgaș al planului venit de sus,

Ca orice gând să-l fac cu umilință
Rob ascultării de Isus.

Să n-am iubire și nici țel, nici faptă,
Ce nu se ține strâns de urma Ta.

Nimic mai scump să nu am niciodată
Ca dorul de a fi cu Tine una.

Atât de strâns legați pe veșnicie, 
Căci ai plătit cu sânge viața mea!

Un rob din dragoste, Stăpâne!
Să mă dedic deplin în slujba Ta.

Să ard candelă vie printre oameni
Chiar dac-o să mă mistui luminând.

Să fiu sare ce dă gust lumii
Chemarea-Ți sfântă-ndeplinind!

Amin.

RUGĂ 
MAI  PRESUS  DE 

FIRE
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subliniind faptul că, dintre profețiile biblice, 
peste 300 sunt mesianice. El accentuează cu 
desăvârșire că, dacă Vechiul Testament este 
o problemă a teologie creștine, atunci Mesia 
este inima acesteia. Consider că în acest 
capitol există două subcapitole relevante. 
Primul, în care se prezintă stadiul actual al 
cunoașterii în domeniul de cercetare și al 
doilea, în care se vorbește despre obiectivele 
cercetării și care accentuează relevanța 
stabilirii locului, timpului și modului în care 
se vor împlini promisiunile neîndeplinite.

În cadrul celui de-al doilea capitol, 
domnul dr. Nechifor dezbate conceptul de 
mesianism, prezintă persoana lui Mesia 
și verbele legate de problema împlinirii 
profețiilor. După această analiză, el trece la 
noțiunile Noului Testament. 

Capitolul al treilea e rezervat dezbaterii 
eternității, preexistenței și divinității lui 
Mesia, analizând mai multe texte biblice 
relevante în acest sens. 

În capitolul al patrulea e evidențiată 
genealogia lui Mesia, respectiv originea Sa 
și relația Sa cu Israel, respectiv Dumnezeu și 
șarpele. Volumul prezintă întreaga tematică 
într-un stil foarte interesant, în dinamica 
promisiunii și împlinirii. Este un capitol plin 
de dinamism și informații biblice, o sinteză 
clară despre originea și slujirea lui Mesia. 

Capitolul cinci descrie atât începutul și 
sfârșitul activității publice a lui Mesia, cât și 
toată misiunea Sa. Tema propusă e expusă 
pe baza teologiei sistematice, ceea ce dă 
capitolului un caracter interdisciplinar în 
cadrul disciplinelor teologice. 

Capitolul șase prezintă suferințele, 
moarte și învierea lui Mesia, iar tema 
propusă e dezbătută în tensiunea 
promisiunii și a împlinirii, utilizând toate 
citatele biblice. 

Capitolul al șaptelea este, după părerea 
mea, cel mai interesant, plin de tensiunea 
așteptării relevării lui Mesia, respectiv plin 
de secretul răpirii Bisericii din această 
lume. Domnul dr. Nechifor îndrăznește să 
atingă și să dezbată teme apocaliptice care 
nu se prea regăsesc în confesiile cultelor, în 
propovăduirea Cuvântului. Întreg capitolul 
mi se pare a fi un mic catehism despre viitor, 
în lumina învățăturii Bibliei. 

Este semnificativ că autorul tezei 
remarcă în mod accentuat autenticitatea 
mesajului divin transmis prin Biblie și 
relevanța acestuia pentru orice societate, 
mai ales pentru cea contemporană. Simetria 
absolută dintre promisiuni și împlinirea 
acestora demonstrează că Biblia este 
Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece omul 
este efectiv incapabil să emită și, mai apoi, 
să împlinească toate profețiile mesianice din 
Biblie. 

Domnul dr. Nechifor Caleb dă dovadă de 
o cunoaștere exigentă a literaturii științifice 
evidențiate, cunoaște Scriptura și vede 
legăturile logice dintre temele analizate.

Prof. Univ. Dr. János MOLNÁR
Facultatea de Teologie Reformată, 

Universitatea „Babeș-Bolyai” 
din Cluj-Napoca
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Ca și învățător de Școală duminicală, 
poate te întrebi uneori: „Merită această 
lucrare? Poate Cuvântul lui Dumnezeu să 
rodească într-o inimă răzvrătită? Pot eu să 
ajut un copil care acasă primește total o altă 
învățătură? Merită să investec în copii care 
vin la grupă, poate doar de două-trei ori, iar 
apoi abandonează?” Aceste întrebări mi le 
puneam și eu uneori până când Dumnezeu 
m-a luminat și am găsit răspunsul...

 M-am născut într-o familie de creștini 
ortodocși, practicanți doar la Paști și la 
Crăciun. Copilăria mea a fost cea mai 
întunecată perioadă din viața mea, 
deoarece nu am avut parte de un cămin și 
de o familie iubitoare, unde să mă dezvolt 
ca și copil. Părinții mei au divorțat pe când 
aveam eu șase ani, iar luptele între ei au 
continuat și mai apoi. De multe ori mi-aș fi 
dorit să nu mă fi născut pentru că, singurul 
„izvor de apă”, din care mă adăpam era 
format din teamă, amărăciune, frică și 
deznădejde. Totuși, eram un copil liniștit. 
Interiorizându-mi toate suferințele, am 
decis ca la școală să fiu o elevă de nota zece, 
poate așa părinții mei vor fi mândri de mine 
și le voi putea aduce o bucurie în inimă. 
Lucrurile, din păcate, nu au stat întocmai 
cum mi le plănuisem eu. Deși la școală am 
avut rezultate foarte bune, fiind mereu 
lăudată de profesori, totuși acest lucru nu 
a adus nicio schimbare în atmosfera din 
casa noastră. Pe tatăl meu abia îl vedeam de 
două ori pe an, mama mea s-a recăsătorit, 
fratele meu era cu mult mai mare decât 
mine, iar eu eram mai tot timpul singură. În 
clasa mea aveam o colegă pocăită, provenea 
dintr-o familie numeroasă cu treisprezece 

copii. M-am atașat foarte mult de această 
fată, deși era săracă, avea mereu o pace în 
ea și o fericire de nedescris. Eu aveam de 
toate, din punct de vedere material, dar 
eram nefericită. De multe ori veneam acasă 
împreună, îmi povestea despre familia ei, 
despre biserica unde merge, iar eu păream 
curioasă să aflu cum trăiesc ei, „pocăiții”. 
Uneori ne opream la o mătușă de-a ei, era 
în vârstă și bolnavă, dar îmi aduc aminte 
cu drag de această femeie. Mi-a oferit atâta 
dragoste, încât căutam tot mai mult să 
intrăm pe la ea. Mereu îmi zicea versete 
din Biblie, îmi spunea despre dragostea 
Domnului, dar nu doar că îmi spunea, 
simțeam că ei îi pasă de mine. Am decis 
ca de două sau trei ori să merg la adunare 
împreună cu această colegă. Nu se făcea 
Școală duminicală, așa că tot timpul am stat 
în biserică. Deși nu înțelegeam mare lucru 
din ce se întâmplă acolo, acele rugaciuni 
lungi ale penticostalilor mi se păreau 
ciudate, totuși era ceva ce mă făcea să mă 
simt bine.

Anii au trecut, mătușa colegei mele a 
murit, iar eu nu am mai fost pe la biserică, 
deoarece diavolul s-a ocupat să îmi distragă 
atenția de la această necesitate. Ajungând 
la vârsta adolescenței, eram sătulă de toți 
și de toate, în casa mea lucrurile erau tot 
mai rele, mereu existau certuri, alcool, 
petreceri, uneori ajungându-se până la 
bătăi. Am decis să devin un copil răzvrătit, 
poate așa voi atrage atenția lor și asupra 
mea. După ce am intrat la un liceu bun, 
specializarea matematică-informatică, 
am început să lipsesc tot mai mult de la 
școală, nu mai învățam aproape deloc, 

Puterea 
Cuvântului 
semănat într-o 
inimă de copil
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eram în pericolul de a fi exmatriculată din 
cauza absențelor. Mergeam prin cluburi cu 
prietenii, consumam alcool și tutun. Acasă 
mereu mă certam cu mama, nu îmi mai 
suportam familia, simțeam că eu nu mă 
potrivesc acolo. Am continuat să beau din 
acest „izvor” nociv cam trei ani. Era un chin 
pentru mine să trăiesc, nu îmi plăcea de 
mine, cine am ajuns, mi se părea că nu mai 
am nicio șansă în lumea aceasta. În unele 
împrejurări am fost aproape să îmi pierd 
viața, dar Dumnezeu nu a îngăduit să mi se 
întâmple nimic și atunci am înțeles că El are 
un plan pentru mine, doar că nu înțelegeam 
care este și cum îl pot afla.    

Aveam șaptesprezece ani, era noaptea 
de Anul Nou, când toată lumea își punea 
dorințe pentru anul care va urma. Dorința 
mea a fost una singură... Când toți închinau 
paharul și se felicitau, eu m-am retras 
într-o cameră, singură, și mă rugam privind 
cerul: „Doamne, în anul acesta doresc să te 
cunosc pe Tine mai mult! Vreau ca Tu să 
schimbi viața mea!” Din acel moment, totul 
s-a schimbat în mine. Refuzam să mai ies în 
cluburi, deoarece nu mai găseam absolut 
nicio plăcere acolo. Am renunțat la fumat, 
lucru care până atunci l-am mai încercat de 
multe ori, dar fără succes. Nu mai lipseam 
de la școală, ba mai mult am început să 
recuperez materia pierdută. Am gasit o 
Biblie în casă și Dumnezeu mi-a pus pe 
inimă să citesc prima dată Evanghelia după 
Ioan, apoi Apocalipsa. Mă rugam Domnului 
pentru ceva mai mult, fiindcă nu îmi găseam 
liniștea niciunde în această lume. 

Au venit sărbătorile de paști. O mătușă 
baptistă de-a mamei mele, venită din 
America, m-a rugat frumos să o însoțesc la o 
biserică de pocăiți în după-masa respectivă. 
I-am spus că la noi în apropiere este doar 
biserică de penticostali, iar ea a zis că nu 
este nicio problemă, putem merge acolo. 
Programul a ținut două ore, dar pentru mine 
parcă au fost doar 5 minute. Am simțit că în 
sfârșit am găsit ceea ce eu căutam de multă 
vreme, „Izvorul vieții”. Așa mult mi-a plăcut, 
încât eram nerăbdătoare să mă întorc în 
locul acela. Am continuat să merg și în 
următoarele zile, parcă nu mă mai săturam 
de cântările care se cântau, predicile toate 
parcă erau special făcute pentru mine. Mi-
am dat seama că sunt o persoană așa de 
păcătoasă, dar Dumnezeu încă mai are o 
șansă pentru mine, acea șansă se numea 
Isus Hristos, Domnul nostru și Izvorul vieții 
veșnice. După o săptămână, am început să 
îmi fac curat între lucruri și haine. Am scos 
afară toate lucrurile care nu îl onorau pe 
Dumnezeu. Toată lumea a rămas uimită de 
transformarea mea, o schimbare pe care 
doar un Dumnezeu viu și lucrător ar fi putut 
să o facă. La un an de zile, împlinind între 
timp și vârsta de optsprezece ani, am decis 
să închei legământ cu Domnul, iar la scurt 
timp am primit și botezul cu Duhul Sfânt. 
Acum sunt mamă a doi copii minunați, 
Mark și Sara. Dumnezeu m-a binecuvântat 
cu un soț extraordinar, împreună formând 
o familie, cum mereu am visat să o am. 

Cred foarte mult că acel Cuvânt semănat 
în inima mea în copilărie, în biserică, de  sora 
respectivă, Dumnezeu l-a făcut să crească 
la timpul hotărât de El. Noi, dragi colegi, 
suntem doar semănători în aceste ogoare 
minunate, dar Cel care face să rodească 
este Isus Hristos. Nu descurajați, chiar dacă 
uneori luptele sunt mari și deznădejdea 
vine. Dacă Dumnezeu a putut schimba 
viața mea într-un mod așa de minunat, cu 
siguranță poate lucra la inima fiecărui copil 
sau adolescent cu care lucrăm. Să însoțim 
lucrarea noastră cu seriozitate, rugăciune, 
post, citirea Cuvântului și instruire, iar 
atunci călăuzirea Duhului Sfânt va fi peste 
noi până la sfârsit. Fie ca într-o zi să putem 
auzi cu toții, minunatele cuvinte spuse de 
Domnul nostru: „Bine rob bun și credincios, 
ai fost credincios în puține lucruri, te voi 
pune peste multe lucruri; intră în bucuria 
stăpânului tău!”(Matei 25:21)     

Hancheș Oana Victoria
Biserica Filadelfia Oarda de Jos
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BIBLIOGRAFIE
„Talantul în negoț 2019”
MEMORARE: – Faptele Apostolilor 1-3

CLASIC – Cărțile biblice:
- clasele 2-3:  
 1Împărați, 2Împărați, Filimon
- clasele 4-5:
 1Împărați, 2Împărați, 2Petru
- clasele 6-7:
 1Împărați, 2Împărați, Coloseni
- clasele 8-9:
 1Împărați, 2Împărați, 2Corinteni
- clasele 10-11:
 1Împărați, 2Împărați, 2Corinteni
- 18-25 ani:
 1Împărați, 2Împărați, 2Corinteni
- 25+ ani:
 1Împărați, 2Împărați, 2Corinteni

Versetele biblice 
de memorat la clasic:

CLASELE 2-3:
-Ioan 6:47 - Adevărat, adevărat, vă spun, 

că cine crede în Mine, are viața veșnică. 
(12 cuv)

-Naum 1:7 - Domnul este bun, El este 
un loc de scăpare în ziua necazului; și 
cunoaște pe cei ce se încred în El. (21 cuv)

-Matei 23:12 - Oricine se va înălța, va fi 
smerit; și oricine se va smeri, va fi înălțat. 
(15 cuv)

-Romani 13:10 - Dragostea nu face 
rău aproapelui: dragostea, deci, este 
împlinirea Legii. (10 cuv)

-1Corinteni 16:14 - Tot ce faceți, să fie 
făcut cu dragoste! (8 cuv)

-Efeseni 4:26 - „Mâniați-vă și nu păcătuiți“. 
Să n-apună soarele peste mânia voastră, 
(10 cuv)

-1 Ioan 4:9 - Dragostea lui Dumnezeu față 
de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu 
a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi 
să trăim prin El. (26 cuv)

-Psalmii 37:4 - Domnul să-ți fie desfătarea, 
și El îți va da tot ce-ți dorește inima. (13 
cuv)

-Proverbele 16:20 - Cine cugetă la 
Cuvântul Domnului, găsește fericirea, și 
cine se încrede în Domnul este fericit. (15 
cuv)

-Proverbele 3:9-10 - Cinstește pe Domnul 
cu averile tale, și cu cele dintâi roade din 
tot venitul tău: căci atunci grînarele îți vor 
fi pline de belșug, și teascurile tale vor 
geme de must. (31 cuv)

CLASELE 4-5:
-Isaia 58:9 - Atunci tu vei chema, și Domnul 

va răspunde, vei striga, și El va zice: „Iată-
Mă!“ Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul 
tău, amenințările cu degetul și vorbele de 
ocară, (29 cuv)

-Marcu 10:15 - Adevărat vă spun că, oricine 
nu va primi Împărăția lui Dumnezeu ca 
un copilaș, cu nici un (niciun) chip nu va 
intra în ea! (23 cuv)

-Romani 13:7 - Dați tuturor ce sunteți 
datori să dați: cui datorați birul, dați-i 
birul; cui datorați vama, dați-i vama; cui 
datorați frica, dați-i frica; cui datorați 
cinstea, dați-i cinstea. (27 cuv)

-1Ioan 2:17 - Şi lumea şi pofta ei trece; dar 
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cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în 
veac. (15 cuv)

-Matei 6:21 - Pentru că unde este comoara 
voastră, acolo va fi și inima voastră. (12 
cuv)

-Filipeni 3:13-14 - Fraților, eu nu cred că 
l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: 
uitând ce este în urma mea, și aruncându-
mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, 
pentru premiul chemării cerești a lui 
Dumnezeu, în Hristos Isus. (38 cuv)

-1Timotei 4:7 - Ferește-te de basmele 
lumeşti şi băbeşti. Caută să fii evlavios. (10 
cuv)

-Psalmii 25:14 - Prietenia Domnului este 
pentru cei ce se tem de El, și legământul 
făcut cu El le dă învățătură. (18 cuv)

-Proverbele 16:20 - Cine cugetă la 
Cuvântul Domnului, găsește fericirea, și 
cine se încrede în Domnul este fericit. (15 
cuv)

-Proverbele 3:9-10 - Cinstește pe Domnul 
cu averile tale, și cu cele dintâi roade din 
tot venitul tău: căci atunci grînarele îți vor 
fi pline de belșug, și teascurile tale vor 
geme de must. (31 cuv)

CLASELE 6-7:
-Matei 7:21 - Nu orișicine-Mi zice: 

„Doamne, Doamne!“ va intra în Împărăția 
cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu 
care este în ceruri. (21 cuv)

-Luca 9:27 - Adevărat vă spun, că sunt 
unii din cei ce stau aici, care nu vor gusta 
moartea, până nu vor vedea Împărăția lui 
Dumnezeu. (23 cuv)

-Efeseni 4:32 - Dimpotrivă, fiți buni unii cu 
alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum 
v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. 
(21 cuv)

-1Petru 1:5 - Voi sunteți păziți de puterea 
lui Dumnezeu, prin credință, pentru 
mântuirea gata să fie descoperită în 
vremurile de apoi! (19 cuv)

-1 Ioan 5:3-4 - Căci dragostea de Dumnezeu 
stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile 

Lui nu sunt grele; pentru că oricine este 
născut din Dumnezeu, biruiește lumea; și 
ceea ce câștigă biruință asupra lumii, este 
credința noastră. (34 cuv)

-Apocalipsa 3:20 - Iată Eu stau la ușă, 
și bat. Dacă aude cineva glasul Meu și 
deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el, 
și el cu Mine. (28 cuv)

-1Timotei 4:16 - Fii cu luare aminte asupra 
ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai 
altora: stăruiește în aceste lucruri, căci 
dacă vei face așa, te vei mântui pe tine 
însuți și pe cei ce te ascultă. (36 cuv)

-Psalmii 32:11 - Neprihăniților, bucurați-
vă în Domnul și veseliți-vă! Scoateți 
strigăte de bucurie, toți cei cu inima fără 
prihană! (16 cuv)

-Proverbele 16:20 - Cine cugetă la 
Cuvântul Domnului, găsește fericirea, și 
cine se încrede în Domnul este fericit. (15 
cuv)

-Proverbele 3:9-10 - Cinstește pe Domnul 
cu averile tale, și cu cele dintâi roade din 
tot venitul tău: căci atunci grînarele îți vor 
fi pline de belșug, și teascurile tale vor 
geme de must. (31 cuv)

CLASELE 8-9:
-Deuteronomul 7:9 - Să știi, deci (dar), 

că Domnul, Dumnezeul tău, este singurul 
Dumnezeu. El este un Dumnezeu 
credincios și Își ține legământul și 
îndurarea până la al miilea neam de 
oameni față de cei ce-L iubesc și păzesc 
poruncile Lui. (37 cuv)

-Osea 12:6 - Tu, deci (dar), întoarce-te 
la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea 
și iubirea, și nădăjduiește totdeauna în 
Dumnezeul tău. (16 cuv)

-1Petru 3:21 - Icoana aceasta 
închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, 
și anume botezul, care nu este o curățire 
de întinăciunile trupești, ci mărturia unui 
cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin 
învierea lui Isus Hristos. (32 cuv)

-1Ioan 1:9 - Dacă ne mărturisim păcatele, 
El este credincios și drept, ca să ne 
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ierte păcatele şi să ne curăţească de orice 
nelegiuire. (21 cuv)

-Iuda 1:20-21 - Dar voi, prea iubiților 
(preaiubiților), zidiți-vă sufletește pe 
credința voastră preasfântă, rugați-vă 
prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea 
lui Dumnezeu, și așteptați îndurarea 
Domnului nostru Isus Hristos pentru 
viața veșnică. (29 cuv)

-Apocalipsa 1:3 -  Ferice de cine citește, 
și de cei ce ascultă cuvintele acestei 
proorocii, și păzesc lucrurile scrise în ea! 
Căci vremea este aproape! (22 cuv)

-Evrei 13:16 - Şi să nu daţi uitării binefacerea 
şi dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe ca 
acestea Îi plac. (16 cuv)

-Psalmii 22:23 - Cei ce vă temeți de 
Domnul, lăudați-L! Voi toți, sămânța lui 
Iacov, slăviți-L! Cutremurați-vă înaintea 
Lui, voi toți, sămânța lui Israel! (21 cuv)

-Proverbele 16:20 - Cine cugetă la 
Cuvântul Domnului, găsește fericirea, și 
cine se încrede în Domnul este fericit. (15 
cuv)

-Proverbele 3:9-10 - Cinstește pe Domnul 
cu averile tale, și cu cele dintâi roade din 
tot venitul tău: căci atunci grînarele îți vor 
fi pline de belșug, și teascurile tale vor 
geme de must. (31 cuv)

CLASELE 10-11:
-Luca 10:22 - Toate lucrurile Mi-au fost 

date în mâni de Tatăl Meu; și nimeni nu 
știe cine este Fiul, în afară de Tatăl, nici 
cine este Tatăl, în afară de Fiul și acela 
căruia vrea Fiul să i-L descopere. (37 cuv)

-1Petru 3:18 - Hristos, de asemenea, 
a suferit odată pentru păcate, El, Cel 
neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne 
aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în 
trup, dar a fost înviat în duh, (32 cuv)

-Iacov 3:6 - Limba este și ea un foc, este o 
lume de nelegiuiri. Ea este aceea (acela) 
dintre mădularele noastre, care întinează 
tot trupul și aprinde roata vieții, când este 
aprinsă de focul gheenei. (31 cuv)

-2Ioan 1:6 - Și dragostea stă în viețuirea 

după poruncile Lui. Aceasta este porunca 
în care trebuie să umblați, după cum ați 
auzit de la început. (23 cuv)

-Exodul 33:19 - Domnul a răspuns: „Voi 
face să treacă pe dinaintea ta toată 
frumusețea Mea şi voi chema Numele 
Domnului înaintea ta; Eu Mă îndur de cine 
vreau să Mă îndur şi am milă de cine vreau 
să am milă! (38 cuv)

-2Samuel 22:33 - Dumnezeu este cetățuia 
mea cea tare, și El mă călăuzește pe calea 
cea dreaptă. (14 cuv)

-Isaia 3:10 - Bine de cel neprihănit! Lui îi 
va merge bine, căci se va bucura de rodul 
faptelor lui. (17 cuv)

-Psalmii 16:11 - Îmi vei arăta cărarea vieţii; 
înaintea Feţei Tale sunt bucurii nespuse, și 
desfătări veșnice în dreapta Ta. (17 cuv)

-Proverbele 16:20 - Cine cugetă la 
Cuvântul Domnului, găsește fericirea, și 
cine se încrede în Domnul este fericit. (15 
cuv)

-Proverbele 3:9-10 - Cinstește pe Domnul 
cu averile tale, și cu cele dintâi roade din 
tot venitul tău: căci atunci grînarele îți vor 
fi pline de belșug, și teascurile tale vor 
geme de must. (31 cuv)

18-25 ANI:

-Romani 2:13 - Pentru că nu cei ce aud 
Legea, sunt neprihăniți înaintea lui 
Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea 
aceasta, vor fi socotiți neprihăniți. (22 
cuv)

-Daniel 12:3 - Cei înțelepți vor străluci ca 
strălucirea cerului, și cei ce vor învăța pe 
mulți să umble în neprihănire vor străluci 
ca stelele, în veac și în veci de veci. (29 
cuv)

-2Ioan 1:9 - Oricine o ia înainte, și nu 
rămâne în învățătura lui Hristos, n-are 
pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura 
aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. (25 cuv)

-Apocalipsa 22:12-13 - Iată, Eu vin 
curând; și răsplata Mea este cu Mine, ca 
să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt 
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-Apocalipsa 22:5 - Acolo nu va mai fi 
noapte. Și nu vor mai avea trebuință nici 
de lampă, nici de lumina soarelui, pentru 
că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Și vor 
împărăți în vecii vecilor. (32 cuv)

-Iosua 24:15 - Şi dacă nu găsiţi cu cale să 
slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi 
să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le 
slujeau părinții voștri dincolo de Râu sau 
dumnezeilor Amoriților în a căror ţară 
locuiţi. cât despre mine, eu şi casa mea vom 
sluji Domnului“. (43 cuv)

-Isaia 26:9 - Sufletul meu Te dorește 
noaptea, și duhul meu Te caută înăuntrul 
meu. Căci, când se împlinesc judecățile 
Tale pe pământ, locuitorii lumii învață 
dreptatea. (24 cuv)

-1Ioan 3:2 - Prea iubiților (preaiubiților), 
acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce 
vom fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci 
când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl 
vom vedea aşa cum este. (37 cuv)

-Psalmii 19:12-13 - Cine își cunoaște 
greșelile făcute din neștiință? Iartă-mi 
greșelile pe care nu le cunosc! Păzește, de 
asemenea, pe robul Tău de mândrie, ca să 
nu stăpânească ea peste mine! Atunci voi 
fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. 
(38 cuv)

-1Corinteni 13:4-7 - Dragostea este 
îndelung răbdătoare, este plină de 
bunătate: dragostea nu pizmuiește; 
dragostea nu se laudă, nu se umflă de 
mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută 
folosul său, nu se mânie, nu se gândește 
la rău, nu se bucură de neleguire, ci se 
bucură de adevăr, acopere totul, crede 
totul, nădăjduiește totul, sufere totul. (54 
cuv)

-Proverbele 16:20 - Cine cugetă la 
Cuvântul Domnului, găsește fericirea, și 
cine se încrede în Domnul este fericit. (15 
cuv)

-Proverbele 3:9-10 - Cinstește pe Domnul 
cu averile tale, și cu cele dintâi roade din 
tot venitul tău: căci atunci grînarele îți vor 
fi pline de belșug, și teascurile tale vor 
geme de must. (31 cuv)

Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă, 
Începutul și Sfârșitul. (32 cuv)

-Iosua 23:11 - Vegheați, deci (dar), cu 
luare aminte asupra sufletelor voastre, ca 
să iubiți pe Domnul, Dumnezeul vostru. 
(15 cuv)

-Ieremia 17:7-8 - Binecuvântat să fie 
omul, care se încrede în Domnul, și a 
cărui nădejde este Domnul! Căci el este 
ca un pom sădit lângă ape care-și întinde 
rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură, 
când vine, și frunzișul lui rămâne verde; 
în anul secetei, nu se teme, și nu încetează 
să aducă roadă (rod). (53 cuv)

-Galateni 5:17 - Căci firea pământească 
poftește împotriva Duhului, și Duhul 
împotriva firii pământeşti: sunt lucruri 
potrivnice unele altora, așa că nu puteți 
face tot ce voiți. (24 cuv)

-Psalmii 22:24 - Căci El nici nu 
disprețuiește, nici nu urăște necazurile 
celui nenorocit, și nu-Și ascunde Fața de 
el, ci îl ascultă când strigă către El. (24 
cuv)

-Proverbele 16:20 - Cine cugetă la 
Cuvântul Domnului, găsește fericirea, și 
cine se încrede în Domnul este fericit. (15 
cuv)

-Proverbele 3:9-10 - Cinstește pe Domnul 
cu averile tale, și cu cele dintâi roade din 
tot venitul tău: căci atunci grînarele îți vor 
fi pline de belșug, și teascurile tale vor 
geme de must. (31 cuv)

25 + ANI: 

-Iacov 1:25 - Dar cine își va adânci 
privirile în legea desăvârșită, care este 
legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca 
un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu 
fapta, va fi fericit în lucrarea lui. (34 cuv)

-Deuteronomul 6:6-7 - Şi poruncile acestea 
pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. 
Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi, şi să 
vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei 
pleca în călătorie, când te vei culca și când 
te vei scula. (45 cuv)




