
Mărgăritarul  •  1

Învață-l pe copilÎnvață-l pe copilÎnvață-l pe copilÎnvață-l pe copil
DESPRE

DUHUL UHUL SFÂNT
În vremurile în care trăim se întâmÎn vremurile în care trăim se întâm-

plă multe lucruri ciudate. Lumea este înplă multe lucruri ciudate. Lumea este în-
toarsă cu susul în jos în toate domeniile 
şi unii cred că aşa este bine, acesta este 
normalul. Trist este faptul că şi în cele 
spirituale (teologie) uşor, uşor se infil-
trează aceleaşi filosofii. De aceea vă în-
demn să cercetaţi cu deamănuntul per-
soana şi lucrarea Duhului Sfânt şi să-i 
învăţaţi corect şi biblic pe copii despre 
aceasta. Acest subiect este foarte mare, 
voi scrie doar parţial despre el, dar voi 
puncta câteva aspecte esenţiale pe care 
trebuie să le accentuăm în învăţătura pe 
care o dăm copiilor cu privire la doctri-
na despre Duhul Sfânt, atât acasă cât şi 
la Școala duminicală.

I. Învaţă-l pe copil faptul că Duhul 
Sfânt este o persoană. 
Înva
Sfânt este o persoană. 
Înva
Sfânt este o persoană. 

ţă-l pe copil faptul că Duhul Sfânt 
nu este o putere, o influenţă a unei per-
soane sau o forţă, ci este o persoană. Ca 
persoană el are: raţiune, sentimente şi 
voinţă. Voi enumera mai multe versete 
din care reiese personalitatea Duhului 
Sfânt: Romani 8:28, Ioan 14:26, Ioan 
16:13, Fapte 8:29, Efeseni 4:30, Fapte 
5:3, 1Corinteni 12:11, Apocalipsa 2:7, 
Fapte 16:6-7, Fapte 13:2.

II. Învaţă-l pe copil despre simboluriII. Învaţă-l pe copil despre simboluri-
le Duhului Sfânt. 
În ceea ce privesc simbolurile Du-

hului Sfânt nu trebuie insistat asupra 
lor, dar trebuiesc amintite fiindcă îl 
vor ajuta mai bine pe copil să înţeleagă 
pe Duhul Sfânt. Aceste simboluri sunt 

împărîmpărţite în două categorii. Din prima ite în două categorii. Din prima 
categorie fac parte: porumbelul (Luca 
3:21-22), vântul (Ioan 3:8), focul (Fapte 
2:3), apa (Ioan 7:37-39), uleiul, pece-
tea (Efeseni 1:13), arvuna (2Corinteni 
1:22). Din a doua categorie fac parte: 
atmosfera (Apocalipsa 1:10), ploaia 
(Ioel 2:23), roua (Psalmul 133:3), râul 
(Ezechiel 47:1-5), îmbrăcămintea (Luca 
24:49), ungerea (1 Ioan 2:27).

III. Învaţă-l pe copil despre cele 4 lu-
crări de bază ale Duhului Sfânt. 
Dacă celelate două puncte au fost in-

troductive, punctul de faţă este esenţial. 
Orice creştin, şi mai ales copiii trebuie 
să ştie că cele patru lucrări de bază pe 
care le face Duhul Sfânt sunt: pocăinţa, 
naşterea din nou, botezul cu Duhul Sfânt 
şi sfinţirea.

Pocăinţă înseamnă întoarcerea 
omului la Dumnezeu de pe căile păca-
tului. Întotdeauna pocăin
omului la Dumnezeu de pe căile păca
tului. Întotdeauna pocăin
omului la Dumnezeu de pe căile păca

ţa adevărată 
este însoţită de o căinţă profundă pen-
tru viaţa trăită în păcat. Pocăinţa este 
lucrarea Duhului Sfânt (Ioan 16:8-11).

În
lucrarea Duhului Sfânt (Ioan 16:8-11).

În
lucrarea Duhului Sfânt (Ioan 16:8-11).

ţelegem prin naștere din nou
transformarea unui om vechi într-unul 
nou. Această minune a naşterii din nou 
este opera Duhului Sfânt care, impli-
când şi voinţa omului, îi schimbă min-
tea, vorbirea și purtarea tea, vorbirea și purtarea (Ioan 3:1-8). (Ioan 3:1-8). 

Prin botezul cu Duhul Sfânt
înţelegem primirea ungerii cu Duhul 
Sfânt, care constă în primirea unei pu-
teri şi a semnului fizic iniţial care se 
manifestă prin vorbirea în alte limbi. 
Este foarte important să-i învăţăm pe 
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copii biblic şi corect despre această 
lucrare sensibilă. Cazuri de botez cu 
Duhul Sfânt sunt relatate în pasajele 
biblice din: Faptele Apostolilor 2:4; 
8:18; 9:17; 10:45-46; 19:6. Eveni8:18; 9:17; 10:45-46; 19:6. Eveni-
mentele s-au petrecut în Ierusalim, 
Samaria, Damasc, Cezarea şi Efes. În 
mentele s-au petrecut în Ierusalim, 

i Efes. În 
mentele s-au petrecut în Ierusalim, 

toate aceste cinci cazuri vorbirea în 
alte limbi a fost prezentă, chiar dacă 
nu este specificată în mod specific în 
toate cazurile. Chiar dacă mulţi în-
cearcă să răstălmăcească texte biblice 
pentru a da un înţeles greşit aceastei 
lucrări, ca să fim siguri că nu greşim, 
trebuie să ne raportăm la Biblie pre-
cum şi la experienţa biblică a primilor 
creştini.

În
ş

În
ş

ţelegem prin sfânt ceva pur, curat, sfânt ceva pur, curat, sfânt
imaculat, dedicat lui Dumnezeu, având 
caracter asemănător cu al lui Dumne-
zeu. Personal mă alătur părerii prin 
care sfinţirea este un proces care începe 
cu pocăinţa şi durează toată viaţa.

IV. Învaţă-l pe copil despre darurile 
Duhului Sfânt.
Cu privire la manifestarea daru-

rilor Duhului Sfânt sunt voci multe 
care susţin că ele au fost la începutul 
creştinismului, şi doar unele dintre 
ele se manifestă şi acum. De asemenea 
sunt şi greşeli (exagerări) pe care le fac 
oamenii în manifestarea darurilor Du-
hului Sfânt. Au fost asemena greşeli şi 
la început în unele biserici şi de aceea 
apostolul Pavel a fost nevoit să dea anu-
mite directive. Trebuie să-i învăţăm pe 
copii numai ce este scris în Biblie, iar 
manifestarea darurilor Duhului Sfânt 
trebuie să se încadreze tot în ceea ce 
este scris.

Nu voi insista pe descrierea fiecărui 
dar ci voi prezenta o enumerare a lor 
preluată din cartea „Doctrinele biblice 
ale bisericii” scrisă de pastorul Tran-
dafir Șandru. Astfel avem nouă daruri dafir Șandru. Astfel avem nouă daruri 
împărţite în următoarele trei categorii;

DARURI DE PUTERE
1. Darul vorbirii despre înţelepciuneţelepciuneţ
2. Darul vorbirii despre cunoştinţă
3. Darul deosebirii duhurilor

DARURI DE DESCOPERIRE
4. Darul credinţei
5. Darul tămăduirilor
6. Darul de a face minuni

DARURI DE INSPIRAȚIE
7. Darul proorociei
8. Darul feluritelor limbi
9. Darul tălmăcirii limbilor

V. Învaţă-l pe copil despre roada 
Duhului Sfânt.
Dacă în ceea ce priveşte darurile Du-

hului Sfânt sunt creştini care nu au nici 
un dar, când este vorba de roada Duhu-
lui Sfânt acesta trebuie să se întâlneas-
că în mod obligatoriu în viaţa fiecărui 
creştin. Roada Duhului Sfânt apare scri-
să în Galateni 5:22-23 şi este „dragos-
tea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, 
bunătatea, facerea de bine, credincioşia, 
blândeţea, înfrânarea poftelor”. După 
cum un pom îl cunoşti după roadele pe 
care le dă, tot aşa cei ce sunt ai lui Hris-
tos îi putem deosebi prin roada Duhului 
Sfânt care este „activă” în permanenţă 
în viaţa lor.

Am scris aceste câteva gânduri nu 
pentru a apăra practicile penticostale 
ci pentru a vă îndemna ca părinţi şi mai 
ales ca învăţători de Școală duminicală 
să vă însuşiţi în mod corect învăţătura 
biblică despre Duhul Sfânt, să o 
practicaţi în mod biblic în viaţa perso-
nală de creştin şi apoi să-i învăţaţi pe co-
pii doar ceea ce este scris în Biblie des-
pre Duhul Sfânt. Să arătaţi că cele patru 
lucrări de bază ale Duhului Sfânt sunt: 
pocăinţa, naşterea din nou, boteazul cu 
Duhul Sfânt şi sfinţirea. Să înţelegeţi şi 
să învăţaţi faptul că semnul iniţial al bo-
tezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în 
alte limbi. Să fiţi convinşi că roada Du-
hului Sfânt trebuie să fie activă în viaţa 
fiecărui creştin şi să explicaţi biblic fap-
tul că darurile Duhului Sfânt sunt actua-
le în biserica lui Hristos şi manifestarea 
lor ar trebui să fie o normalitate în fie-
care biserică locală. 

Doamne ajută-ne! Amin (!)
Samuel Cristian MUICĂ, 

Doamne ajută-ne! Amin (!)
Samuel Cristian MUICĂ, 

Doamne ajută-ne! Amin (!)

rob al lui Hristos
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De-a lungul timpului s-au formulat 
diferite păreri privitoare la diferenţele, 
respectiv asemănările dintre momentul 
botezului în apă şi momentul primirii 
Duhului.

Când vorbim despre primirea Duhului 
în Biserica primară (şi implicit astăzi - 
pentru că principiile nu s-au schimbat), 
trebuie să privim la cel puţin patru 
contexte diferite pe care le relatează 
cartea Faptelor Apostolilor şi anume: 
prima revărsare a Duhului Sfânt (Fapte 
2:38), primirea Duhului Sfânt de către 
Samariteni (Fapte 8:4-25), întoarcerea 
şi primirea Duhului de către Saul (Fapte 
9:12,17) şi primirea Duhului în cazul 
uceniciilor din Efes (Fapte 19:1-6). În 
9:12,17) şi primirea Duhului în cazul 
uceniciilor din Efes (Fapte 19:1-6). În 
9:12,17) şi primirea Duhului în cazul 

continuare vom analiza două dintre 
aceste pasaje biblice, şi anume: Fapte 
2 şi Fapte 9, celelalte pasaje putând fi 
regăsite în articolul complet1.

1. Prima revărsare a Duhului Sfânt - 
Fapte 2:38
În acest verset ne este relatată 
Fapte 2:38
În acest verset ne este relatată 
Fapte 2:38

reacţia evreilor la pogorârea Duhului. 
Ei, după ce au fost „străpunşi în inimă” 
au venit la Petru şi la ceilalţi apostoli 
şi i-au întrebat: „Fraţilor, ce să facem?” 
Răspunsul la această întrebare nu 
constituie altceva decât prezentarea constituie altceva decât prezentarea 
1  Referatul de faţă este o parte din articolul: Nechifor Caleb 

Otniel Traian, „Differences Between the Water Baptism 
and the Moment of Receiving the Holy Spirit” în Sacra 
Scripta (Revista Centrului de Studii Biblice a Universităţii 
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca), Cluj-Napoca, IX, 2 (2011), 
pp. 189-196. Varianta online: http://reviste.ubbcluj.ro/
sacrascripta/publicatii/sacra_scripta/2011/nechifor.pdf

condiţiilor necesare pentru primirea condiţiilor necesare pentru primirea condiţiilor
botezului cu Duhul Sfânt. Apostolul 
Petru spune în versetul 38 că pocăinţa 
şi botezul în apă sunt condiţii pentru 
primirea botezului cu Duhul Sfânt. Prin 
pocăinţă, Petru în acest caz, vrea să 
descrie modul de schimbare a minţii 
(căinţa, regretarea păcatelor înfăptuite 
şi îndepărtarea de acest mod de viaţă), 
iar prin botez, exteriorizarea acestei 
schimbări lăuntrice.

O altă condiţie pentru primirea 
botezului cu Duhul Sfânt, chiar dacă 
aceasta nu este exprimată explicit în 
acest verset, este credinţa, care trebuie 
văzută atât la baza pocăinţei, cât şi la baza 
botezului. John Wesley2 scria: „Duhul Sfânt 
se naşte într-o viaţă trăită în credinţă.”

Credinţa, pocăinţa şi botezul în 
apă sunt elemente constitutive ale 
convertirii şi iniţierii în creştinism, 
credinţa şi pocăinţa aparţinând fazei 
convertirii, iar botezul fiind ritualul de 
intrare în creştinism. Legat de relaţia 
dintre botezul în apă şi primirea 
Duhului, trebuie să specificăm că nici 
în Fapte 2:38 şi nici într-un alt pasaj 
din Biblie nu ni se spune că botezul 
trebuie înţeles ca un locus pentru locus pentru locus
primirea Duhului sau că botezul cu 
Duhul Sfânt este o consecinţă automată Duhul Sfânt este o consecinţă automată 
a botezului în apă.3 Trandafir Șandru 
scria că botezul cu Duhul Sfânt este o 
2  John Wesley, The Holy Spirit and Power, Editura Bridge-The Holy Spirit and Power, Editura Bridge-The Holy Spirit and Power
Logos, Gainesville, Florida, 2003, p. 29.
3 John F. Tipei, Duhul Sfânt- o teologie biblică din perspectivă 
penticostală, Editura Metanoia, Oradea, 2003, p. 205.

DIFERENŢA ÎNTRE

Botezul în Apă Botezul în Apă Botezul în Apă 
ŞI M

Botezul în Apă 
M

Botezul în Apă 
OMENTUL P

Botezul în Apă 
P

Botezul în Apă 
RIMIRII 

Duhului SfântDuhului Sfânt
Prof. Drd. NECHIFOR Caleb Otniel Traian
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continuare a lucrării de la convertire şi 
naştere din nou.4 Tot Trandafir Șandru 
spunea că deosebirea dintre botezul în 
apa şi botezul cu Duhul Sfânt este că la 
botezul în apă noi mărturisim despre botezul în apă noi mărturisim despre 
Domnul, iar la botezul cu Duhul Sfânt, 
Domnul mărturiseşte despre noi (Fapte 
15:8; Efes. 1:13,14).5

1.1. Ordinea cronologică a primirii 
celor două botezuri
Problema care se ridică în acest context 

este următoarea: întotdeauna botezul 
cu Duhul Sfânt trebuie să fie precedat 
de botezul în apă? Exemplul din casa lui 
Corneliu (Fapte 10), ne spune că botezul 
în apă poate să fie făcut şi după ce ai fost 
botezat cu Duhul Sfânt. Apostolul Luca ne 
relatează că cei care erau adunaţi în acel 
loc, în timp ce ascultau Cuvântul predicat 
de Petru, au crezut şi au fost botezaţi cu 
Duhul Sfânt. Apostolul Petru (care credea 
atunci că Duhul este doar pentru evrei) a 
rămas uimit şi a întrebat: „Se poate opri 
apa pentru aceştia care au primit Duhul 
Sfânt ca şi noi?” Iar rezultatul a fost că 
toţi au fost botezaţi în apă chiar în ziua 
aceea.

1.2. Condiț1.2. Condiț1.2. Condi iile primirii Duhului Sfânt
Luca (1:14) ne specifică despre cei 

care au fost adunaţi la sărbătoarea 
Rusaliilor în odaia de sus, că ei „stăruiau
cu un cuget în rugăciune şi în cereri”. 
Faptul că ei au stat acolo în odaia de 
sus după înălţare nu a fost altceva decât 
ascultarea poruncii Domnului Isus, care 
le-a spus să nu se depărteze de Ierusalim, 
ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, 
„pe care”, le-a zis El, „aţi auzit-o de la 
Mine... nu după multe zile, veţi fi botezaţi 
cu Duhul Sfânt” (1:4,5).6 De asemenea 
putem înţelege că stăruinţa este una din 
condiţiile primirii Duhului şi din ceea ce 
spunea chiar Domnul Isus în Luca 11:13, 
că „Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul că „Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul 
Sfânt celor ce I-l cer!”

*   *   *
4  Trandafir Șandru, Doctrinele biblice ale bisericii, Bucu-
reşti, 1989, p. 242.
5  Trandafir Șandru, Lucrarea Duhului Sfânt, Seminarul TeoLucrarea Duhului Sfânt, Seminarul TeoLucrarea Duhului Sfânt -
logic Penticostal Bucureşti, 1991, p. 117.
6  Ibidem., p. 97.

3. Botezul în apă al lui Saul -
Fapte 9. 12, 17
Pentru început am vrea să facem 

observaţia că punerea mâinilor de 
către Anania, nu a avut nici o legătură către Anania, nu a avut nici o legătură 
sau influenţă asupra botezului lui Saul. 
Versetul 18 ne specifică clar că botezul 
în apă l-a realizat doar după ce a fost 
vindecat.

Problema momentului în care Saul a 
primit Duhul Sfânt nu este precizată clar 
în text, ceea ce ni se specifică este doar 
promisiunea umplerii cu Duhul Sfânt: 
„să îţi capeţi vederea şi să te umpli de 
Duhul Sfânt”. Se înţelege că Duhul Sfânt 
l-a primit înainte de punerea mâinilor, 
acum având parte de „umplere”. Aşadar 
din nou se vede clar că botezul cu Duhul 
Sfânt nu se realizează o dată cu botezul 
în apă.

Condiţiile pe care a trebuit să le 
îndeplinească Saul pentru a fi botezat 
cu Duhul au fost: o întâlnire personală 
cu Isus Hristos, ascultarea de care a 
dat dovadă mergând în cetate (9:6, 9), 
postul (9:9) şi rugăciunea (9:11) pe 
care le-a făcut în timpul acestor trei zile. 
Toate acestea nu trebuie privite ca nişte 
merite ale lui pentru care Dumnezeu i-a 
dat Duhul Sfânt, ci ca nişte mijloace prin 
care el s-a apropiat de Dumnezeu, astfel 
fiind gata pentru a primi Duhul Sfânt.

Aşadar, putem concluziona afirmând 
că primirea Duhului Sfânt şi botezul în 
apă se constituie ca două experienţe 
separate atât ca timp, cât şi ca 
semnificaţie, rolul principal al botezului 
cu Duhul Sfânt fiind împuternicirea 
credinciosului nu mântuirea acestuia.
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Învăţătură. Învăţătură. Se vorbeşte mult 
despre ea. Uneori la modul declarativ. 
Alteori la modul serios. Vorbesc de ea 
unii care doar se află în treabă, alţii care 
o văd ca pe o „neplăcere“ necesară, dar 
alţii laudativ şi convinşi de necesitatea ei. 
Cuvântul ne trezeşte emoţiile din primele 
clase (dar şi din cele următoare), emoţii 
care ne speriau. Manuale întregi de studiat 
şi de ştiut, principii, legi, teoreme, axiome, 
discipline diferite. Totul „mirosea“ a muncă 
asiduă, trudă, aproape un rău necesar. 
Iar părinţii şi profesorii nu mai ştiau ce 
motivaţii, recompense sau pedepse să mai 
aplice să ne facă să iubim învăţătura.

Dar ce este ea? Conform DEX este un 
„sistem de îndrumări teoretice şi practice 
într-un anumit domeniu de activitate; 
doctrină; principiu teoretic sau practic. 
Se ajunge la ea prin studiu, experienţă 
teoretică şi practică.” Aplicată la credinţa 
creştină, învăţătura este complexul 
de adevăruri revelate de Duhul Sfânt 
în Scriptură, un conţinut care trebuie 
cunoscut, memorat şi aplicat. La fel cum 
nu devenim învăţaţi la şcoală, nici în 
credinţa creştină nu putem învăţa singuri 
decât într-o măsură.

Este o concepţie pe care o consider 
greşită. Atunci când vrem o trezire greşită. Atunci când vrem o trezire 
spirituală, o mişcare de revitalizare a 
bisericii, de împrospătare şi de pocăinţă 
autentică, având efecte transformatoare 
în societate, se citează 2 Cronici 7:14: 
„dacă poporul Meu peste care este chemat 
Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va 

căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile 
lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta 
păcatul, şi-i voi tămădui ţara.“ Uităm, însă, 
că este vorba de legământul lui Iehova 
cu Israelul şi când Israelul uita de Lege, 
Dumnezeu îi aplica pedepsele prescrise. 
Calea de întoarcere era pocăinţa lor, pentru 
că ştiau ce era bine. Cred că alta este „reţeta“ 
unei treziri spirituale, după modelul lui 
Ezra, un om prin excelenţă al Cuvântului, 
astfel, în Neemia 8 vedem cum a început 
trezirea spirituală din Israel. Ezra a adus 
cartea Legii, a fost citită toată dimineaţa în 
auzul tuturor celor ce putea să înţeleagă, 
mici şi mari. Alţi leviţi învăţători au explicat 
legea poporului. Efectul citirii şi explicării 
Legii a fost fantastic. Din nefericire, istoria 
trezirilor spirituale dovedeşte că energia 
spirituală produsă de aceste mişcări 
speciale ale Duhului s-a pierdut pentru 
că nu a fost însoţită de o învăţătură solidă 
din Cuvântul lui Dumnezeu. Euforia, 
sentimentele puternice, „lucrările directe“ 
ale lui Dumnezeu, spectaculoase au ocupat 
locul central, iar când ele s-au atenuat, au 
rămas doar amintirea vremurilor bune de 
odinioară. Oare este condamnată biserica 
să trăiască numai în astfel de salturi sau să 
aibă o traiectorie ascendentă constantă? 

Concluzia este că biserica are 
permanentă nevoie de învăţătură clară, 
specifică, biblică, temeinică, practică, 
expusă tuturor grupelor de vârstă, bazată 
pe o înţelegere aprofundată a Scripturii. 
Poţi face acest lucru? Oare nu ar trebui 
ca toate bisericile să aibă câte un afiş: ca toate bisericile să aibă câte un afiş: 
„CĂUTĂM ÎNVĂ
ca toate bisericile să aibă câte un afiş: 
„CĂUTĂM ÎNVĂ
ca toate bisericile să aibă câte un afiş: 

Ț„CĂUTĂM ÎNVĂȚ„CĂUTĂM ÎNVĂ ĂTORI!“? Nu te grăbi să 
ca toate bisericile să aibă câte un afiş: 

ĂTORI!“? Nu te grăbi să 
ca toate bisericile să aibă câte un afiş: 

ȚĂTORI!“? Nu te grăbi să Ț
răspunzi aşa cum crezi, din smerenie, că 
este corect. Ai dreptate, nimeni nu poate 
face acest lucru. Nimeni, dacă lucrează 
singur. Dar înţeleptul nostru Dumnezeu 
ştie acest lucru şi pregăteşte învăţători. 

Darul 
învățăturiiînvăînvăînvăînvă
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Există mai multe etape şi aspecte. Este 
nevoie de dedicare, pasiune, materiale, 
mentori, resurse, etc. Nu putem epuiza 
acest subiect, dar să fim practici şi să 
ne ocupăm de un singur aspect: darul 
învăţăturii sau cum ne înzestrează 
Duhul Sfânt pentru această slujbă. 

O mare parte din materialul care 
urmează este o adaptare după cartea 
Daruri ale Duhului, de Barry Chant, 
publicată de Editura School of Christ. 

Care sunt paşii pentru înţelegerea 
acestei slujbe şi ai acestui dar al învă-
ţăturii? Înainte de toate, deşi Biblia ne 
acestei slujbe şi ai acestui dar al învă
ţăturii? Înainte de toate, deşi Biblia ne 
acestei slujbe şi ai acestui dar al învă

îndeamnă să râvnim după daruri, între-
barea: Care este darul meu? ar trebui 
înlocuită de o altă întrebare: Ce nevoi 
sesizez şi sunt dornic să le împlinesc? 
După ce răspunzi la această întrebare, 
vei căuta şi darul necesar. Un învăţător 
este cel căruia îi place să studieze multe 
ore, fără să se plictisească, din Scriptură 
şi din alte materiale specifice. El înţelege 
imediat efectele învăţăturii, atât pe cele 
pozitive ale unei învăţături strict bibli-
ce, cât şi pe cele negative ale unei învă-
ţături eronate, un amestec de adevăr şi 
de fals, de învăţătură bună cu învăţături 
greşite, scoase din context. Învăţătorii 
de fals, de învăţătură bună cu învăţături 
greşite, scoase din context. Învăţătorii 
de fals, de învăţătură bună cu învăţături 

sunt trişti când învăţătura biblică este 
ignorată. Învăţătorii sunt oripilaţi atunci 
sunt trişti când învăţătura biblică este 
ignorată. Învăţătorii sunt oripilaţi atunci 
sunt trişti când învăţătura biblică este 

când Cuvântul este manipulat şi abuzat. 
Ei nu sunt niciodată pasivi sau toleranţi 
faţă de abaterile de la Cuvânt. Dacă nu 
simţi această pasiune, această iubire şi 
satisfacţie sau, dimpotrivă, supărare şi satisfacţie sau, dimpotrivă, supărare şi 
frustrare, atunci poate că nu eşti che-
mat să fii învăţător. În biserică nu există 
frustrare, atunci poate că nu eşti che
mat să fii învăţător. În biserică nu există 
frustrare, atunci poate că nu eşti che

doar învăţători, mai sunt şi alte slujbe la 
fel de importante.

Un site creştin, www.christianteens.
about.com, propune următoarele 

întrebări pentru a vedea dacă eşti chemat 
să fii învăţător:

Îşi face plăcere să le arăţi altora •	
adevărurile Bibliei?
Simţi o dorinţă aprinsă să începi sau •	
să conduci un studiu biblic?
Ai răbdare atunci când oamenii nu •	
înţeleg ceva şi eşti dispus să îi ajuţi 
să înţeleagă?
Îţi face plăcere să înveţi mai multe •	
despre Biblie şi despre lucrurile 
spirituale?
Îţi place să vorbeşti din Cuvântul •	
lui Dumnezeu unor grupuri sau 
persoane individuale?
Când înveţi ceva nou, arzi de •	
nerăbdare să îl împărtăşeşti cu alţii?

În al doilea rând, trebuie să ştim că 
darul învăţăturii este dat de Duhul Sfânt. 
Este supranatural. Nu poate fi obţinut sau 
imitat, doar dezvoltat. Toţi credincioşii 
pot înţelege Biblia, dar numai cei cu 
acest dar văd în profunzime, înţeleg 
multe ramificaţii şi aplicaţii şi sunt 
capabili să expună adevărurile biblice 
cu claritate, convingere şi eficienţă.

În al treilea rând, darul trebuie 
cu claritate, convingere şi eficienţă.

În al treilea rând, darul trebuie 
cu claritate, convingere şi eficienţă.

dezvoltat sau, în terminologia biblică, 
înflăcărat. Învăţătorul trebuie să 
dezvoltat sau, în terminologia biblică, 
înflăcărat. Învăţătorul trebuie să 
dezvoltat sau, în terminologia biblică, 

înveţe continuu, să se informeze, să 
studieze, să-şi hrănească abilităţile date 
supranatural de Duhul.

În al patrulea rând, învăţătorii, la fel ca 
supranatural de Duhul.

În al patrulea rând, învăţătorii, la fel ca 
supranatural de Duhul.

toţi ceilalţi slujitori ai bisericii, trebuie să 
fie atenţi la vieţile lor personale. Slujba 
nu poate fi despărţită de umblarea 
personală în sfinţenie. Învăţătorul 
nu poate fi despărţită de umblarea 
personală în sfinţenie. Învăţătorul 
nu poate fi despărţită de umblarea 

trebuie să aibă permanent o conştiinţă 
curată înaintea lui Dumnezeu, să se 
supună procesului sfinţirii, să pună în supună procesului sfinţirii, să pună în 
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moarte, tot prin Duhul, toate păcatele, 
să aibă relaţii corecte cu toţi. Darul 
supranatural va fi anulat de o trăire în 
neorânduială, neglijenţă şi nesfântă. 

Desigur, mai există şi alte aspecte, dar 
să ne ocupăm acum de darul învăţăturii. să ne ocupăm acum de darul învăţăturii. 
Barry Chant vorbeşte despre lista celor 
nouă daruri din 1 Corinteni 12:9-10 şi 
abordează învăţătura în cadrul darului 
cunoştinţei, care este definit drept 
descoperirea unor fapte, adevăruri, care, 
altfel, ar rămâne necunoscute. El spune 
că este vorba despre descoperirea unor 
lucruri specifice cu privire la oameni sau 
situaţii, dar nu despre o nouă revelaţie, 
aceasta fiind completă şi încheiată în 
Cristos.

Astfel, orice învăţător are două mari 
surse de inspiraţie: învăţătura obţinută 
prin studiu şi experienţa personală. Iar 
un învăţător chemat şi înzestrat cu acest 
dar mai are o sursă: Duhul Sfânt. Acesta îi 
oferă cunoaştere, îi măreşte capacitatea 
de înţelegere, de a studia, de a pătrunde, 
îi dăruieşte o „vorbire duhovnicească“ 
pentru lucrurile spirituale (1 Cor. 2:13). 
Această cunoaştere specială vine atât 
în timpul pregătirii, cât şi al expunerii 
învăţăturii, dar ea nu exclude niciodată 
învăţătura ca studiu al Scripturii, ci, 
dimpotrivă, o include şi o îmbogăţeşte.

Avem exemple elocvente în practica 
Domnului Cristos. În Predica de pe Domnului Cristos. În Predica de pe 

Avem exemple elocvente în practica 
Domnului Cristos. În Predica de pe 

Avem exemple elocvente în practica 

Munte citează multe texte din Vechiul 
Testament, pe care le aplică în contextul 
lor, în spiritul şi litera Legii, dar, de 
asemenea, ascultătorii rămân uimiţi 
de puterea vorbirii Lui. Apoi, ca să mai 
dăm un exemplu, când Isus le-a explicat 

ucenicilor care se îndreptau spre Emaus ucenicilor care se îndreptau spre Emaus 
textele care vorbeau despre El, lor le 
„ardea inimile“ (Luca 24:32). Acesta „ardea inimile“ (Luca 24:32). Acesta 
este efectul darului spiritual.

În final, Chant rezumă responsabili
este efectul darului spiritual.

În final, Chant rezumă responsabili
este efectul darului spiritual.

-
tăţile învăţătorului: 

Studiază Biblia•	
Studiază marii scriitori creştini•	
Acumulează experienţă spirituală, •	
fiind plin de Duh, umblând prin 
Duhul şi rugându-te prin Duhul
Foloseşte darul prin credinţă•	

CĂUTĂM ÎNVĂȚCĂUTĂM ÎNVĂȚCĂUTĂM ÎNVĂ ĂTORI! Dacă biserica ȚĂTORI! Dacă biserica Ț
face acest anunţ, ai putea să-l ignori, 
chiar dacă ţi-ai dat seama că este 
chemarea şi darul tău. Dar ce ar fi dacă 
Însuşi Dumnezeu ar căuta învăţători? Ai 
chemarea şi darul tău. Dar ce ar fi dacă 
Însuşi Dumnezeu ar căuta învăţători? Ai 
chemarea şi darul tău. Dar ce ar fi dacă 

fi dispus să fii învăţător în sensul biblic 
al cuvântului? Să faci ceea ce trebuie 
să facă un învăţător? Dacă da, te felicit. 
Mă bucur pentru tine şi pentru cei care 
vor beneficia de pe urma slujbei tale. 
Mai mult, însă, te felicită Dumnezeu: 
„Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea 
cerului, şi cei ce vor învăţa pe mulţi să 
umble în neprihănire vor străluci ca 
stelele, în veac şi în veci de veci“ (Daniel 
12:3).

Bibliografie:
Barry Chant, Daruri ale Duhului, Editura School of 

Christ, 2013. Comenzi telefonice la Asociaţia Agape 
Suceava, 0330806111.

Pastor, VERLAN Octavian



8  •  Mărgăritarul

LEctIE DoctRINARăRINARăRINAR

Adevăr central: Putem cunoaşte 
adevărul despre natura lui Dumnezeu 
privind în jurul nostru.

Versete pivot: 
Matei 28:19b „ …în Numele Tatălui, al 

Fiului şi al Sfântului Duh.”
Daniel 25:26b „El este Dumnezeul 

cel viu, şi El dăinuieşte vecinic!”

Materiale: Planşele alăturate (sau 
dacă se poate înlocuiţi-le cu obiectele 
reale).

Instrucţiuni: Dacă puteţi înlocui 
imaginile asiguraţi-vă că aveţi condiţiile 
necesare pentru a menţine gheaţa în 
stare solidă cât mai mult timp şi pentru 
a menţine apa fierbinte (pentru aburi) 
până la momentul folosirii lor în cadrul 
lecţiei.

Decupaţi cele trei părţi ale cercului 
(sau ale triunghiului, dacă hotărâţi să 
îl folosiţi pe acesta) şi lipiţi pe spatele 
lor puţin blue-tac. Copiii vor găsi mai 
interesantă imaginea şi o vor asocia interesantă imaginea şi o vor asocia 
mai bine cu ceea ce reprezintă ea dacă 
vom confecţiona cercul (sau triunghiul) 
din carton auriu strălucitor. Decupaţi de 
asemenea cele trei părţi ale copilului şi 
suprapuneţi-le cu blue-tac astfel încât 
„sufletul” şi „duhul” să nu fie văzute 

decât la momentul potrivit în lecţie. De 
asemenea ar fi ideal ca „duhul” copilului 
să fie confecţionat din carton auriu.

LecLecţia: ia: „Cine îmi poate spune câ„Cine îmi poate spune câţi i 
Dumnezei există?” (Dacă răspunsurile 
vor include idoli sau dumnezeii falşi ai 
altor religii, specificaţi că întrebarea 
se referea la dumnezei adevăraţi. 
Identificaţi astfel de la început 
cunoştinţele şi influenţele doctrinare cu 
care a avut contact copilul.)

Dacă rӑspunsul copiilor este că există 
un singur Dumnezeu, încercaţi să vedeti 
dacă reuşiţi să-i faceţi să se îndoiască. 
„Sigur nu sunt trei? Nu aţi auzit de 
Dumnezeu Tatăl? Dar de Dumnezeu 
Fiul? Dar de Dumnezeu Duhul Sfânt? Nu 
este fiecare dintre Cei trei Dumnezeu? Cei trei Dumnezeu? Cei trei
Atunci, totuşi, câţi Dumnezei există?”

(Aşteptaţi un moment pentru a vedea 
câţi s-au lăsat duşi în eroare, iar când s-a 
creat puţin suspans, răspundeţi clar si 
hotărât.)

„Unul SingurUnul Singur. Există un Unul Singur. Există un Unul Singur SingurSingur
Dumnezeu!”

Pentru mintea omenească e greu de 
înţeles cum se poate aşa ceva. Cum se 
poate să existe Un Singur Dumnezeu, 
şi în acelaşi timp Trei? Și totuşi se 
poate. Expresia „trei în unul” poate fi 
înlocuită – conform DEX – cu un singur înlocuită – conform DEX – cu un singur 
cuvânt: trinitate. Cuvântul Trinitate 
nu apare scris ȋn Biblie, dar creştinii îl 
folosesc pentru a putea explica mai clar 
identitatea lui Dumnezeu.

Pentru a întelege puţin mai bine 
acest concept, Dumnezeu a lăsat în 

TreiTreiTrei
în

Trei
în

Trei

UnulUnul
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jurul nostru multe obiecte şi fiinţe 
care au aceeaşi structura de bază: „trei 
în unu”. Dacă privim cu atenţie în jur, 
putem observa cum întreaga creaţie 
ne vorbeşte despre Creatorul Său şi ne ne vorbeşte despre Creatorul Său şi ne 
revelează lucruri ascunse despre El. 
Chiar şi obiectele realizate de oameni 
pot să ne ajute.

Universul este compus din spaţiu, 
timp şi materie şi fiecare din cele trei 
elemente este compus la rândul său, 
tot din trei elemente. Soarele este unul 
singur, dar el este în acelaşi timp lumină, 
căldură şi energie. Orice obiect existent 
poate fi perceput în primul rând prin 
lungime, lăţime şi adâncime.

Hai să privim la un lucru simplu, o 
formă geometrică pe care toată lumea 
o cunoaşte: Cine ştie ce este acesta? 
Da, un triunghi echilateral (dacă 
doriţi, ȋn loc de triunghi folosiţi cercul).
Triunghiul acesta are toate laturile şi 
toate unghiurile egale, de aceea mai este 
numit şi „triunghiul perfect” (Chemaţi 
un copil să măsoare laturile). Pentru că 
are atât laturile cât şi unghiurile egale, 
îl vom putea împărţi şi în trei părţi 
egale. Dacă am lua două dintre părţi, 
am mai avea acel triunghi? Dar dacă am 
lua doar una, celelalte două părţi vor 
putea forma împreună triunghiul? NU! 
Avem neapărată nevoie de toate aceste 
trei părţi pentru a forma triunghiul. 
Deasemenea, e nevoie ca toate cele trei 
părţi să fie egale; nu se poate ca vreuna 
să fie mai mică sau să aibă vreun defect 
pentru că atunci nu ar mai forma un 
triunghi, chiar dacă le punem pe toate 
trei ȋmpreunӑ. Asemănător stau lucrurile 
şi în ce Ĩl priveşte pe Dumnezeu 
trei ȋmpreunӑ. Asemănător stau lucrurile 
şi în ce Ĩl priveşte pe Dumnezeu 
trei ȋmpreunӑ. Asemănător stau lucrurile 

(puneţi 
Numele Celor Trei Persoane ale Trinităţii 
– fiecare în drept cu câte o parte a 
triunghiului, iar în mijloc puneti Numele 
Dumnezeu). Toate cele Trei Persoane 
sunt Dumnezeu şi împreună formează 
Dumnezeul Triunic/Trinitatea. Nu se Dumnezeul Triunic/Trinitatea. Nu se 
poate exclude nici Una dintre Ele. Doar 
împreună sunt ceea ce sunt.

Mai ştiţi alte exemple de fiinţe sau 
lucruri din jurul nostru care sunt create 
după acelaşi principiu –„trei în unu”?[…] 
Aici avem un alt exemplu simplu: oul. El 

este format din găoace, albuş şi gălbenuş. 
L-am mai putea numi ,,ou” dacă ar lipsi 
doar una din cele trei componente? Am 
mai avea noi acei puişori drăgălaşi dacă 
oului i-ar lipsi gălbenuşul? Nu! Oul este 
deci şi el o mică trinitate.

Un exemplu şi mai clar îl găsim la apă 
(H2O). Apa poate avea trei stări:

lichidă•	  (apa curgătoare, apa pe care 
o bem);
solidă •	 (gheaţa);
gazoasă •	 (vaporii, aburii care apar la 
fierbere).

Uneori, apa poate fi în toate cele trei 
stări în acelaşi timp. Ştie cineva când? 
[…]

(Atunci când punem pe o plită încinsă 
un cub de gheaţă). Dar indiferent de forma un cub de gheaţă). Dar indiferent de forma 
sau starea în care va fi apa, ea va fi acelaşi 
lucru în esenţă (sau ca substanţă): H2O. 
Va avea aceeaşi compoziţie doar starea 
ei va fi diferită. Dacă aşa stau lucrurile 
cu apa, atunci Creatorului ei nu-i este 
greu să existe ca trei Persoane distincte 
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într-o 
singură Fiinţă 

(esenţă) - Dumnezeu!
Se spune ca Sfântul Patrick, 

un misionar care a ajuns să 
fie considerat patronul spiritual al 
Irlandei, ar fi folosit o frunză de trifoi
pentru a explica Trinitatea. El le arăta 
oamenilor o frunză de trifoi şi îi întreba 
„este aceasta o frunză, sau trei?”, „dacă 
este o singură frunză, de ce are trei lobi 
de mărimi aproximativ egale? Iar dacă 
sunt trei frunze, de ce toate se trag 
dintr-o singură tulpina?” După aceasta 
concluziona „dacă nu puteţi explica un 
mister atȃt de simplu ca frunza de trifoi, 
cum puteţi oare spera sӑ ȋntelegeţi unul 
atȃt de profund ca Sfȃnta Treime?” 

Poate cineva să spună însă care 
este exemplul minunat de trinitate pe 
care îl găsim în creaţie? […] Este vorba 
despre OM (1Tesaloniceni 5:23). Tu 
eşti exemplul minunat de trinitate, ştiai 
aceasta?

Eşti creat după chipul şi asemănarea 

lui Dumnezeu, aşa citim în Genesa. Dar 
ce înseamnă aceasta? Să înţelegem că 
Dumnezeu are un corp cu nas, urechi, 
etc? Posibil; Isus/Dumnezeu Fiul, ştim 
sigur că are. Dar se pare că atunci când sigur că are. Dar se pare că atunci când 
Dumnezeu a spus „Haideţi să facem un 
om după chipul şi asemănarea noastră”, 
se referea în primul rând la caracterul 
triunitar al Său.

Prin urmare, omul a fost creat o fiinţă 
triunică; tu eşti format din trei părţi:

trup•	  - partea aceasta exterioară, pe 
care o putem percepe prin cele cinci 
simţuri: văz (mӑ poţi vedea?), auz (îţi 
pot auzi vocea), pipăit (ciupeşte-te), 
miros (aţi face bine să nu mergeţi 
niciunde nespălaţi ) şi gust (ce bine 
că putem simţi gustul ciocolatei);
suflet•	  – este acea parte a omului suflet – este acea parte a omului suflet
formată din gândire şi sentimente 
(raţiune şi simţământ). În suflet simţim 
formată din gândire şi sentimente 
(raţiune şi simţământ). În suflet simţim 
formată din gândire şi sentimente 

bucuria şi tristeţea, pacea şi nelinştea, 
tot aici este inclus şi caracterul omului, 
sufletul este nemuritor;
duh •	 - este acea parte care comunică 
cu Dumnezeu; omul este singura fiinţă 
(spre deosebire de animale) despre 
care Biblia spune că are duh; acesta 
este pus de Dumnezeu doar în om 
(la creaţie) şi este nemuritor. Duhul 
este centrul cunoaşterii noastre (1 
Corinteni 2:11; Proverbe 20:27).

Duhul şi sufletul omului sunt greu 
de despărţit şi greu de explicat separat. 
Amândouă formează omul lăuntric şi 
uneori Biblia se referă la ele împreună 
când vorbeşte de „inima omului” (1 
Samuel 16:7), dar ştim sigur că nu e 
vorba de o singură parte ci de două părţi 
distincte (Evrei 4:12). Voinţa, gândirea 
şi conştiinţa sunt realizate împreună 
la nivelul duhului şi al sufletului, dar 
şi trupul/partea materială îşi are rolul 
său (exemplu: creierul cu materia 
cenuşie determina IQ-ul sau nivelul de cenuşie determina IQ-ul sau nivelul de 
inteligenţă).

Ce onoare avem! Să fim creaţi după 
chipul şi asemănarea Creatorului 
Universului! Nimeni nu mai are această 
onoare pe pământ şi în cer.
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cenţi dar, ţinând cont că ereziile şi 
informaţiile greşite ajung la urechile lor 
la vârste tot mai fragede, este de dorit 
ca doctrina Trinităţii lui Dumnezeu, să 
li se explice și lor clar pentru a evita din li se explice și lor clar pentru a evita din 
fragedă pruncie instalarea unor concepţii 
greşite. Simplificaţi lecţgreşite. Simplificaţi lecţgreşite. Simplificaţi lec ia pentru aceştia 
ţinȃnd cont de vârsta copiilor la care o 
veţi preda.

IMPoRtRtR ANtANt t DE ştIUt!

Toate aceste analogii/exemple ale 
conceptului de trinitate au limitările 
lor; ele ne ajută să pătrundem puţin 
cu mintea noastră limitată în misterul 
şi măreţia Trinităţii lui Dumnezeu, dar 
nici una nu poate exemplifica exact 
conceptul în sine. Toate acestea ne 
întăresc convingerea că Dumnezeu este 
reflectat în creaţia Sa, doar că această 
creaţie este doar o palidă reflectare 
a ceea ce este Dumnezeu. La urma 
urmei, poate Dumnezeul nemărginit, 
Creatorul Universului să fie înţeles de 
fiinţa creată şi limitată, omul? În Isaia 
Creatorul Universului să fie înţeles de 
fiinţa creată şi limitată, omul? În Isaia 
Creatorul Universului să fie înţeles de 

46:5, Dumnezeu spune: „cu cine Mă 
veţi pune alături ca să Mă asemănaţi? 
cu cine Mă veţi asemăna şi Mă veţi 
potrivi?” 

Orice discuţii şi întrebări vor ridica 
copiii în urma prezentării lecţiei, nu 
uitaţi ca în explicaţiile pe care le veţi 
da să ţineţi cont de cele trei adevăruri 
fundamentale care alcătuiesc Trinitatea, 
evitând astfel posibilitatea ca voi înşivă 
să vă abateţi de la adevărul biblic: 

1. Primul adevăr: monoteismul1. Primul adevăr: monoteismul1. Primul adevăr  - : monoteismul - : monoteismul
există Un Singur Dumnezeu 

2. Al doilea adevăr: pluralitatea 
Dumnezeirii - în Dumnezeire există Trei 
Persoane (dar El nu este 1+1+1=3, ci 
1x1x1=1)

3. Al treilea adevăr: co-egalitatea și 
co-eternitatea Persoanelor, egale în co-eternitatea Persoanelor, egale în 
putere.

Domnul sӑ vӑ binecuvânteze şi sӑ 
vӑ cӑlӑuzeascӑ ȋn adevӑrul Sӑu!

 Adriana ARDEU

concluzie și aplicaţie: Să trăieşti 
într-o lume în care „vremurile de pe 
urmă” pe care le profeţea Isus cristos 
le simţim şi vedem tot mai clar, nu e 
uşor. Ĩn lume există mii de credinţe uşor. Ĩn lume există mii de credinţe 
le simţim şi vedem tot mai clar, nu e 
uşor. Ĩn lume există mii de credinţe 
le simţim şi vedem tot mai clar, nu e 

şi religii, şi oamenii tot mai adaugă 
la ele. totot ţi vin cu părerile lor despre 
„cine” sau „cum” este Dumnezeu. 
Până şi voi şi colegii voştri aţi avut cu 
siguranţă discuţii în care fiecare şi-a 
spus propria părere despre El.

Dar este părerea ta - sau a oricui 
altcineva - egală cu ADEVÃRUL? 

Dar este părerea ta - sau a oricui 
altcineva - egală cu ADEVÃRUL? 

Dar este părerea ta - sau a oricui 

(Poate cineva spune: părerea mea = 
singurul adevăr?) Dacă ar fi aşa, câte 
milioane de „adevăruri” am avea în 
lume despre „cine” sau „cum” este 
Dumnezeu? Nu poate exista decât 
un singur adevăr, o singură definiţie 
a lui Dumnezeu aşa cum nu poate 
exista decât un singur „X” (numeşte 
un copil).

Singurul loc unde poţi căuta 
Adevărul şi să fii sigur că nu este o 
minciună sau părere, este Dumnezeu 
însuşi. Dar pentru că El este atăt 
de măreţ, slăvit şi sfânt încât noi 
nu-L putem vedea, El a ales să ne 
descopere adevărul trimiţându-ne 
o „scrisoare”. Biblia este această 
scrisoare şi doar în ea vei găsi tot ce 
ai nevoie să ştii despre Dumnezeu. 
tot ce v-am explicat astăzi am tot ce v-am explicat astăzi am t
învăţat din Biblie, din cuvântul lui 
Dumnezeu; tot aici să căutaţi şi voi 
de azi înainte Adevărul.

Sugestii: provoacă-I pe adolescenţi 
să verifice argumentele tale asemeni 
creştinilor dintâi care cercetau în 
Scripturi tot ceea ce le spunea Pavel; 
obişnuieşte-i astfel să nu creadă în om 
ci în Cuvântul lui Dumnezeu; oferă-le 
Biblii celor care nu au şi diferite studii 
doctrinare; dacă reuşeşti să-i aduci la doctrinare; dacă reuşeşti să-i aduci la 
punctul de a studia ei înşişi Biblia și de 
a-şi baza întregul crez pe ea, vei avea 
bucuria de a vedea în timp nişte creştini 
zidiţi pe Stâncă, pe care nimeni nu îi va 
clinti vreodată.

Lecţia a fost gândită pentru adoles-
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Provin dintr-o familie de creştini 
şi am crescut în Biserica Penticostală. 
Mergeam regulat la Școala duminicală 
care era sâmbata şi duminica; eram 
nelipsită de la biserică pentru că părinţii 
ne obligau să mergem, şi totuşi nu l-am 
cunoscut personal pe Dumnezeu până la 
adolescenţă când El mi s-a descoperit.

Într-o zi a anului 1991 sora mea mai 
ţ

Într-o zi a anului 1991 sora mea mai 
ţă când El mi s-a descoperit.

Într-o zi a anului 1991 sora mea mai 
ă când El mi s-a descoperit.

mare mi-a zis că ea merge la biserică. Era 
stăruinţă, eu am zis: hai că vin și eu să văd 
cum e; când am ajuns la biserică ne-am 
aşezat în bancă iar când a început, fratele 
care conducea programul a zis: cei care 
stăruiesc să vină în fastăruiesc să vină în fastăruiesc ţă. Sora mea a mers, 
dar eu am rămas în bancă; şi când am văzut 
cum se străduiesc unii să primească Duhul 
Sfânt, am zis că eu nu vreau aşa ceva. 

După câteva zile sora mea a fost 
botezată cu Duhul Sfânt.

Parcă în mine s-a aprins o gelozie când 
o vedeam cât era de fericită, plină de pace, 
era parcă altă persoană; era schimbată. 
După câteva zile, înainte să merg eu la 
stăruinţă am zis aşa: Doamne, eu merg la 
stăruinţă, dar eu nu mă duc acolo în faţă, dar eu nu mă duc acolo în faţ ţă, pe ţă, pe ţ
mine să mă botezi acolo în bancă și astăzi 
vreau să se întâmple asta. 

După ce am făcut această rugăciune 
am fost sigură că Dumnezeu mă botează 
în seara aceea. Aşa că la început fraţii tot 
veneau la mine să mă întrebe: nu vrei 
să mergi acolo în faţă,ţă,ţ  eu am spus nu, 
Domnul pe mine mă botează aici. La prima 
rugăciune care a durat aproape două ore 
nu s-a întâmplat nimic deosebit, mama nu s-a întâmplat nimic deosebit, mama 
mea tot îmi zicea: ești sigură că nu vrei să 
mergi în faţă?ţă?ţ  Eu aveam o pace lăuntrică ă? Eu aveam o pace lăuntrică ă?
deosebită, am răspuns mamei mele cu o 
încredere neclintită: mami, dacă Domnul 
nu mă botează aici pe bancă, mă botează 
acasă, dar în seara asta.

A urmat a doua rugăciune, ştiu că a 
început la 22:45 şi s-a terminat la ora 2 
noaptea, a fost un har deosebit. După ce 
a început această rugăciune, Duhul Sfânt 
s-a pogorât peste mine şi am început să 
vorbesc în alte limbi. Când m-am ridicat 
de pe genunchi mi s-a părut că au trecut 
doar câteva minute.

După această experienţă viaţa mea s-a 
schimbat, doream să mă rog mai mult, să 
citesc din Biblie, să merg la programele 
bisericii, abia aşteptam să vină zilele de 
marţi, joi şi duminică. Până atunci mama 
mea tot îmi zicea să nu mă îmbrac cu fuste 
prea scurte; acum nu mai era nevoie să 
îmi zică pentru că eu nu voiam să întristez 
pe Duhul Sfânt, am înţeles că trebuie să 
mă îmbrac cuviincios, îmbrăcămintea, 
vorbele, atitudinea mea faţă de ceilalţi 
s-au schimbat; nu mai întorceam vorba la 
părinţi şi la profesori.

Poate că ai adolescenţi la grupa ta, 
gândeşte-te în primul rând că şi tu ai 
fost unul(a) cândva. Ajută-i să se apropie 
de Domnul şi să Îl accepte ca Mântuitor 
fost unul(a) cândva. Ajută-i să se apropie 

i să Îl accepte ca Mântuitor 
fost unul(a) cândva. Ajută-i să se apropie 

personal şi sfătuieşte-i să stăruie după 
botezul cu Duhului Sfânt. Și dacă se 
întâmplă acest lucru în viaţa lor, cu 
siguransiguranţţă nu vei mai avea probleme cu ei.ă nu vei mai avea probleme cu ei.

Mulţumesc lui Dumnezeu că s-a îndurat 
de mine şi de atunci până astăzi El mă 
călăuzeşte şi mă conduce pas cu pas. Fără 
El nu sunt nimic.

Cu dragoste frăţească,
Florica

Așa am primit eu 
botezul cu botezul cu botezul cu 
Așa am primit eu 
botezul cu 
Așa am primit eu 

Duhul Sfânt!Duhul Sfânt!



Citind în revista Mărgăritarul despre 
Sărbătoarea Copiii lui Isus, doream de 
mult să se organizeze şi în judeţul Bihor 
o astfel de întâlnire a copiilor. 

În acest sens, am sim
o astfel de întâlnire a copiilor. 

În acest sens, am sim
o astfel de întâlnire a copiilor. 

ţit că trebuie să 
fac ceva şi am prezentat ideea fratelui 
prezbiter IONICĂ MOISA din Biserica 

ş
prezbiter IONICĂ MOISA din Biserica 

şi am prezentat ideea fratelui 
prezbiter IONICĂ MOISA din Biserica 

i am prezentat ideea fratelui 

Penticostală MARANATA din Almaşu 
Mare, judeţul Bihor, biserică unde am 
crescut şi am început implicarea mea în 
lucrarea cu copiii. Am discutat în acea 
zi detaliile ce ţin de organizarea şi buna 
desfăşurare a întâlnirii, mie revenindu-
mi sarcina de a lansa invitaţia bisericilor 
din zonă şi a mă asigura că vor participa 
copiii la sărbătoare.

În urma discuţiilor cu bisericile am 
stabilit ca data întâlnirii să fie ziua 
de 20 iunie 2015, zi în care Biserica 
Penticostală MARANATA din Almaşu 
Mare, şi-a deschis cu mare drag porţile 
să primească pe micii vizitatori, care 
erau vizibil încântaţi şi emoţionaţi de 
participarea la prima ediţie a Sărbătorii 
COPIII LUI ISUS organizată în judeţul 
Bihor. 

Au fost prezenţi peste 130 de 
copii însoţiţi de părinţi şi învăţători 
din 7 biserici: Biserica Penticostală 
MARANATA Almaşu Mare, Biserica 
Penticostală din Chiraleu, Biserica 
Penticostală din Chiribiş, Biserica 
Penticostală din Sîrbi, Biserica 
Penticostală din Diosig, Biserica 

SSărbătoarea ărbătoarea Sărbătoarea SSărbătoarea S
CCOPIII LUI IISUS

*     *     *
Almașu Mare 20 iunie 2015
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20.06.2015 Almasu Mare - Bihor

30.05.2015 - Biserica cezareea - Reșiţa28.02.2015 - Andalucia - Spania
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Centrul II de instructori din Bistrita 2014

Penticostală SPERANȚA Oradea ȚA Oradea Ț şi 
spre bucuria noastră s-a alăturat 
acestui proiect şi Biserica Baptistă din 
localitatea Popeşti.

Întâlnirea nu a fost gândită doar ca 
localitatea Pope

Întâlnirea nu a fost gândită doar ca 
localitatea Popeş

Întâlnirea nu a fost gândită doar ca 
ş

o vizită sau o simplă adunare laolaltă 
Centrul II de instructori din Bistrita 2014

o vizită sau o simplă adunare laolaltă 
Centrul II de instructori din Bistrita 2014pentru distracţie, ci ne-am dorit să fie Centrul II de instructori din Bistrita 2014ie, ci ne-am dorit să fie Centrul II de instructori din Bistrita 2014

un timp binecuvântat în care adunaţi 
din mai multe locuri să-L laudăm, să-I 
mulţumim şi să ne închinăm Domnului 
prin cântări, recitări de psalmi şi versete 
din Biblie.

Fiecare biserică a avut un timp 
de slujire, am învăţat cu copiii imnul 
sărbătorii {Eu vreau sa fiu ca un pom 
plantat pe malul apei}, am memorat 
un verset din Biblie şi copiii au putut 
asculta mesajul unei lecţii biblice, toate 
în conformitate cu motto-ul întâlnirii: 
SĂDIȚI ÎN HRISTOS.

La finalul programului, fiecarei 
biserici i-a fost înmânată o diplomă de 
participare.

Participarea la întâlnire a pus 
credinţa multora la încercare, întrucât 
în aceea dimineaţă Dumnezeu a trimis 
o ploaie binecuvântată peste întreg 

judeţul care, am crezut noi, ne va da 
planurile peste cap şi nu o să ne putem 
desfăşura programul aşa cum ne-am 
propus. 

După slujirea din biserică am luat 
masa la Căminul Cultural din localitate, 

Centrul II de instructori din Bistrita 2014
masa la Căminul Cultural din localitate, 

Centrul II de instructori din Bistrita 2014apoi am văzut minunea lui Dumnezeu Centrul II de instructori din Bistrita 2014apoi am văzut minunea lui Dumnezeu Centrul II de instructori din Bistrita 2014
care, parcă ascultând dorinţele copiilor, 
a uscat pământul în câteva ore şi ne-
am putut deplasa la pădure unde s-au 
organizat tot felul de jocuri, petrecând 
aici cu copiii peste 2 ore. 

Mulţumim lui Dumnezeu pentru 
binecuvântarea pe care EL a revărsat-o 
peste această întalnire şi mai ales 
pentru cele câteva ore în care ploaia 
s-a oprit şi am putut ieşi cu copiii la 
pădure continuând acolo părtăşia 
noastră, având astfel posibilitatea să se 
cunoască mai bine şi să lege prietenii.

Ne dorim să devină o tradiţie 
organizarea acestei sărbători în fiecare 
an şi în cât mai multe biserici din 
judeţul nostru, din toată ţara precum şi 
din diaspora. 

Dumnezeu să fie lăudat!
Marian BALOG

14.06.2015 - Biserica  ??? -  Spania 28.03.2015 - Barcelona - Spania

13.06.2015 - San Damiano - Italia



Mărgăritarul  •  15

„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au 
povestit părinţii noştri, nu vom ascunde 
de copiii lor; ci vom vesti neamului de 
oameni care va veni laudele Domnului.” 
Psalmul 78:3-4

Copiii tinerelor familii întemeiate pe 
teritoriul Italiei au început să crească, 
nevoia de noi învăţători era urgentă; mi-
am spus: Dumnezeu are cu siguranţă un 
plan, doar că noi trebuie să-l desluşim.

După un timp de post şi rugăciune 
am înţeles că nu ajunge omului să-
şi recunoască chemarea ci că el 
trebuie ajutat să crească, să cunoască 
cum să-şi desfăşoarea activitatea, în 
urma chemării făcute de Dumnezeu. 
Fiind învăţătoare în cadrul bisericii 
penticostale din Mansue am prezentat 
fratelui pastor Marius Livanu nevoia 
acută de instruire a învăţătorilor şi nu 
numai.

În urma rugăciunilor şi căutării 
am primit răspunsul. Este cineva care 
poate ajuta lucrarea cu copiii. Îmi 
am primit răspunsul. Este cineva care 
poate ajuta lucrarea cu copiii. Îmi 
am primit răspunsul. Este cineva care 

aduc aminte cu emoţii ziua când l-am 
contactat pe fratele Samuel Muică, 
explicându-i nevoile noastre din Italia 
şi aşa a ajuns el în toamna anului 2009 
printre noi.

Biserica Philadelphia Mansue a Biserica Philadelphia Mansue a 
deschis uşa tuturor celor care doreau 
şi doresc să afle cum putem fi eficienţi 
în lucrarea lui Dumnzeu, pentru copii. 
Aşa a început primul nivel de instruire 
a învăţătorilor din regionala de nord a 
Italiei. Pe atunci nu ştiam de nivele de 

instruire, nici de felul cum Dumnezeu 
intenţiona să lucreze pentru românii 
din Italia.

În anul 2012 fratele Samuel Muică a 
lansat o provocare: „Cursuri de instruire 
pentru instructori”. Dumnezeu are un 
plan pentru fiecare dintre noi şi tot 
El pregăteşte faptele bune pentru ca 
noi să umblăm în ele. Aşa că în vara 
anului 2012, trei familii din Italia am 
pornit spre un nou drum: „Tabăra 
de instructori Bogodinţ”. O nouă uşă 
deschisă, dar multe praguri de trecut.

Ar fi multe de scris, dar mă opresc 
spunând: nordul Italiei are patru 
sectoare, fiecare sector are un grup de 
9-10 biserici, un centru de instruire, un 
responsabil de lucrarea cu copiii şi un 
responsabil de instruire.

Sector 1 – Centrul de instruire Torino 
- două generaţii de învăţători - un grup 
de nivelul al III-lea şi unul de nivelul I.

Sector 2 - Centrul de instruire 
Milano-Brescia - un grup de învăţători 
de nivelul al III-lea.

Sector 3 - Centrul de instruire Verona 
- două generaţii de învăţători - un grup 
de nivelul al IV-lea şi unul de nivelul al 
III-lea.

Sector 4 - Centrul de instruire Mansue 
- trei generaţii de învăţători - un grup de 
nivelul al IV-lea, unul de nivelul al III-lea, 
unul de nivelul I. Totodată anul acesta s-a 
deschis un al doilea centru de instruire 
pe sector 4 – centrul Udine cu un grup de 
nivelul I.

Totul a început cu
POST și 

RUGĂCIUNE
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Zona de centru sud are trei centre 
de instruire, în cadrul bisericii Bethel 
- Finocchio cu un grup de nivelul al III-
lea, în biserica Maranata - Fonte Nuova 
cu un grup de nivelul al IV-lea şi centrul 
Firenze - Perugia cu un grup de nivelul 
al II-lea.

În decursul celor 6 ani de activitate 
peste 650 de învăţători au avut 
posibilitatea să participe la cursuri de 
instruire.

Până aici Dumnezeu ne-a ajutat, fie 
Numele Lui lăudat!

Lucrarea fiind într-o continuă 
creştere şi numărul instructorilor a 
crescut, fratele Samuel Muică având 
viziune asupra lucrării, nu s-a oprit 
doar la un singur grup de instructori, 
aşa că ni s-au alăturat noi colegi. Astăzi 
Italia numără 12 instructori pregătiţi 
pentru predarea diferitelor nivele până 
la nivelul al IV-lea.

Instructori: Asăndoaie Ionel şi 
Lăcrămioara, Florea Ioan şi Mirela, Oros 
Daniel şşi Laura, Asăndoaie Cosmina, i Laura, Asăndoaie Cosmina, 
Budeanu Emanuela, Fălcuşan Emilia, 
Nichituţ Gheorghe, Pîslariu Carmen, ţ Gheorghe, Pîslariu Carmen, ţ
Rus Nicoleta.

Lucrarea a crescut mult pe teritoriul 
Italiei şi acesta nu este meritul nostru 
ci harul lui Dumnezeu arătat faţă de 

noi, de aceea cum Biblia ne învaţă şi 
înaintaşii noştri ne-au instruit, am 
văzut nevoia formării unei echipe la 
nivel de departament al copiilor. Sub 
îndrumarea fratelui pastor Hăşmăşan 
Nelu s-a format o echipă la nivel 
naţional al Departamentului Copii 
Italia şi echipa instructorilor cu sarcini 
delimitate pe diferite zone.

Privind în urmă, chiar dacă au fost 
multe lupte şi piedici, mulţumesc lui 
Dumnezeu pentru viziune şi pentru 
modelarea caracterului, mulţumesc 
familiei mele care a avut şi are multă 
răbdare şi îngăduiţă cu mine, mulţumesc 
tuturor colegilor şi învăţătorilor care 
sunt alături de noi în lucrare şi în zile 
cu soare şi în zile cu nori.

Mulţumim tuturor slujitorilor care 
sprijină această lucrare, colaborează 
pentru înaintarea ei, ne-au dat şi ne 
dau credibilitate. Mulţumesc personal 
pastorilor Marius Livanu şi Nelu 
Hăşmăşan pentru încrederea acordată 
de a duce înainte aceast proiect al de a duce înainte aceast proiect al 
instruirii învăţătorilor de Școală 
Duminicală.

O mare amploare a luat şi proiectul 
„Talantul în negoţ”, în anul 2015 la nivel 
naţional au fost implicate 17 biserici. 
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Chiar dacă mai sunt biserici unde nu 
este acceptat concursul noi ştim că 
scopul numărul unu este ca toţi să 
studieze Cuvântul lui Dumnezeu. Îmi 
scopul numărul unu este ca to
studieze Cuvântul lui Dumnezeu. Îmi 
scopul numărul unu este ca toţ
studieze Cuvântul lui Dumnezeu. Îmi 

ţ

vei spune nu doar prin concursul biblic vei spune nu doar prin concursul biblic 
pot cunoaşte sau citi Biblia. Eu te întreb 
câţi dintre noi avem un program de 
citire zilnic al Bibliei? Câţi din copiii de 
la grupa ta ştii sigur că au un program 
de citire al Bibliei? Te las să răspunzi 
singur.

Al doilea scop al concursului este 
să se continue să se vorbească limba 
română. Vorbind şi studiind în limba 
italiană, fără să îi motivăm să citească 
în limba română, copiii devin tot mai 
plictisiţi de programele din biserică. 
De aceea concursul biblic este o 
bună oportunitate ca ei să nu-şi uite 
originile.

Mulţumesc tuturor celor care se 
implică şi se vor implica pe mai departe 
în acest proiect. Vedem beneficiile 
care sunt deja în bisericile şi familiile 
noastre.

Un grup format din 21 de copii, 
adolescenţi, tineri şi adulţi au 
reprezentat Italia la faza internaţională 
a concursului „Talantul în negoţ” de la 
Oradea. Ne-am bucurat să-i vedem pe 
mulţi dintre ei câştigători atât pentru 

forma clasică dar şi pentru memorarea 
Scripturii. Reprezentanţii Italiei au fost: 
Munteanu Samuel, Pamparău Adriana, 
Sfikiu Erik, Pamparău Ruben, Vătafu 
Marian, GavriMarian, Gavriş Ruben, Dobra Alexandra,  Ruben, Dobra Alexandra, 
Străteanu Fabrizio, Pamparău Luisa, 
Maxinese Delia, Gavriş Marius, 
Andriesei Bianca, Stremţan Naomi, 
Țugui Mircea, Țugui Petru, Munteanu 
Mihaela, Condor Adonis, Pădurariu 
Luca, Grădinaru Damaris, Halip David, 
Solovăstru Lidia.

Domnul să vă binecuvânteze!
Lupta nu este uşoară, dar victoria 

este asigurată. Domnul Isus Hristos să 
ne ajute să păstrăm credinţa şi un cuget 
curat.

Închei spunând că împreună cu 
echipa am văzut cum Dumnezeu a 
deschis uşile multor inimi, unele 
dintre ele au primit răspuns, altele şi-
au potolit setea sufletului, iar altele au 
primit curaj de-a înainta.

Bunul Dumnezeu să răsplătească 
osteneala fiecăruia care s-a pus la 
dispoziţia Sa. 

Cu apreciere, 

Mirela FLOREA
Biserica Philadelphia Mansue
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Toată slava, cinstea, mărirea şi onoa-
rea, gloria şi închinarea este a Tatălui 
nostru, a Domnului nostru Isus şi a Du-
hului Sfânt, în veci de veci, AMIN!

Era duminica... Era o frumoasă dimi-
neaţă... la Biserica „Maranata” din Vero-
na se făcea darea de seamă a concursului 
biblic „Talantul în negoţ”, iar în acelaşi 
timp şi premierea. Minunaţii tineri din 
biserica noastră erau premiaţi pentru 
munca lor. Eu chiar nu aş putea numi 
aceasta „sacrificiu”, ci i-aş spune mai de-
grabă datoria de a învăţa Cuvântul Dom-
nului şi de a trăi momente de părtăşie 
unii cu alţii. Fraţi, surori, tineri, tinere, 
copii care nu s-au văzut niciodată, într-o 
clipă au devenit buni prieteni. Ce minu-
nat! Dar să începem cu începutul.

Fiecare participant a spus un gând, o 
experienţă, un îndemn. Aşa a făcut şi tâ-
nărul Bogdan. El a spus: „Fraţi şi surori, 
părinţi, voi ar trebui să fiţi un exemplu 
pentru copiii voştri!” La care eu am 
spus: „AMIN!” Și dragul nostru tânăr nu 
s-a oprit aici; a continuat spunând: „Cei s-a oprit aici; a continuat spunând: „Cei 
care au spus AMIN!, anul viitor vreau 
să-i văd aici în faţă!” Aşa se face că m-am 
înscris la acest concurs, care de la înce-
put a fost o minune.

Sosise ziua concursului... emoţii... 
frumuseţe... dăruire... Mai era o oră şi 

jumătate până la începerea concursului 
(eu am de făcut de acasă până la biseri-
că aproximativ 40-45 de minute). 

Când am ieşit din casă cu fiica mea, 
Daiana, şi băiatul, Leonardo, am obser-
vat că maşina avea roata din faţă dez-
umflată: „Doamne, ce să fac? Am pană la 
maşină şi eu sunt slabă...”

Am căutat ajutor, l-am găsit... Domnul 
s-a îngrijit de toate şi am ajuns la timp. 
„Doamne”, spuneam eu înainte să încea-
pă totul, „eu acum particip, dar vreau să 
şi câştig, însă asta depinde de noi, de cât 
de bine ne pregătim.” 

Chiar dacă m-am pregătit, nu de nota 
10, dar de un rezultat bun, nu ştiam eu 
că vor fi doar 2 concurenţi de la 25 de 
ani în sus şi va fi mult mai uşor să iau 
primul premiu, aşa cum s-a şi întâmplat. 
Iată că am fost calificată cu peste 80 de 
puncte pentru faza a doua a concursului 
din 10 aprilie, la Padova. Și acolo a fost o 
experienţă deosebită.

După concurs, toţi copiii, tinerii, dar 
şşi cei mai pui cei mai puţţini tineri, ne-am dus în ini tineri, ne-am dus în 
parc. M-am aşezat mai deoparte, necu-
noscând pe nimeni din cei ce erau mai 
aproape de vârsta mea. După un timp, 
am început să discut cu sora de lângă 
mine, o soră minunată de la Torino care 
îmi împărtăşea bucuria ei de a avea o fa-

Am început totul cu unînceput totul cu unînceput totul cu un
„AMIN!”
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milie binecuvântată şi aproape de Dom-
nul. Apoi, s-a apropiat o altă soră de la 
San Bonifacio, care mi-a spus, printre 
altele, că fiica dânsei de 16 ani, urma să 
se boteze şi încă nu îi găsise rochiţă de se boteze şi încă nu îi găsise rochiţă de 
botez. Atunci i-am zis acesteia: „Să nu vă 
îngrijoraţi de nimic! Fiica mea, tot de 16 
ani (aproape), s-a botezat în 13 aprilie 
şi i-am făcut o frumoasă rochiţă pe care 
am să v-o trimit duminică prin cineva 
de la biserica noastră.” Zis şi făcut. Ce 
minunat lucrează Dumnezeu!

În luna februarie au fost seri de stă-
ruinţă la Verona şi la San Bonifacio. Fii-
cele noastre, în seri diferite, au primit 
botezul cu Duhul Sfânt, în urma căruia 
au cerut botezul în apă. Mărturisind 
una alteia cum ne-am întors la Domnul, 
am descoperit că aveam foarte multe lu-
cruri în comun.

La a doua fază am ieşit pe locul 2, 
dar şi aici din 3 concurenţi. Am slăvit pe 
Domnul şi pentru experienţa de la Pa-
dova.

În 10 mai a fost faza naţională care 
s-a ţinut la Verona. De această dată, pre-
gătirile au fost mai intense.

O zi minunată în care am stat de dimi-
neaţă până seara la Casa Domnului. Ne-
atenţia, graba mea, m-au costat scump... 
Din 5 concurenţi am ieşit a cincea.

M-am întors acasă, puţin tristă, spu-
nându-mi: „Va fi fericit soţul meu că 
pentru mine concursul s-a încheiat, iar 
eu nu voi mai lipsi de acasă.”

Știind că următoarea fază – interna-
ţionala, va avea loc în România, mă gân-
deam că poate se va ţine chiar în perioa-
da când ar trebui sa fiu la mare, 10-16 
august. 

„Oricum, nu voi mai putea participa”, 
îmi ziceam eu.

Au trecut două luni, iar mie îmi trecea 
prin minte: „Poate cineva va renunţa, nu 
va putea merge în Romania, astfel voi fi 
chemată şi eu”. Dar erau doar gânduri, chemată şi eu”. Dar erau doar gânduri, 
vise... Pentru mine „Talantul în negoţ” 
s-a terminat, cel puţin cel din acest an.

În data de 20 iulie, am primit un me
s-a terminat, cel pu

În data de 20 iulie, am primit un me
s-a terminat, cel puţ

În data de 20 iulie, am primit un me
ţ

-
saj de la fratele Dan Oros, organizator, 
responsabil, om al lui Dumnezeu, în 
care mă întreba: „Felicia, vrei să mergi 

în România la concurs în perioada 8-10 
August, la Bistriţa?” 

Era după-masa. Eram la servici. Am 
început să plâng, aşa cum cred că face 
oricine când visul îi devine realitate. Nu 
am putut să-i răspund până nu vorbeam 
mai întâi cu soţul meu. Răspunsul meu 
ar fi fost imediat: „DA!”, dar când eşti că-
sătorită, şi cu un soţ necredincios, nu-i 
uşor şi nu poţi să faci ce vrei.

M-am întors seara acasă de la muncă. 
Mă tot gândeam şi mă frământam: „Ce 
să spun? Cum să încep?...” M-am pus la 
rugăciune, cerând Domnului Isus ajutor 
şi cuvinte potrivite.

Când am stat de vorbă cu soţul meu, 
m-am adresat astfel: „Dragul meu... ştii... 
sunt în viaţă ocazii unice, ca şi aceasta... 
Am fost chemată la faza internaţională 
a concursului Talantul în negoţ. Ce zici? 
Mă laşi? Pot să merg?”

Răspunsul a întârziat, dar era cel aş-
teptat de mine: „Cum aş putea spune 
nu?” Și au continuat alte comentarii... 
Dar pentru mine erau doar vorbe în 
plus...

Răspunsul dat fratelui Dan a fost: 
„DA!”. Apoi l-am întrebat: „Cu ce merg? 
Când?” 

Fratele mi-a spus: „Nu ştiu asta! De-
pinde de tine.”

A fost un moment de ezitare, gândinA fost un moment de ezitare, gândin-
du-mă la banii de drum şi cheltuială, 
pentru că imediat după concurs urma 
să mă duc direct la mare cu familia şi 
îmi trebuiau bani şi acolo. Atunci am 
spus: „Doamne, ceva bani am... restul, 
vom vedea ce va fi...” 
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Știind că fraţii mei de corp, dar şi în 
Domnul, se duc acasă, mă gândeam că 
mă vor duce ei. Dar unul a plecat mai 
devreme cu 3-4 zile, iar celălalt cu 3 zile 
mai târziu.

„Doamne”, m-am întrebat, „dar de ce 
trebuie să îmi plătesc eu drumul, când 
Tu puteai face să merg cu ei?” După nici 
o jumătate de oră de la urcarea mea în 
microbuz, am înţeles de ce... 

Printre cele 10 persoane care au că-
lătorit cu mine, mai era încă o soră pen-
ticostală. Celelalte erau persoane care-l 
sfidau pe Dumnezeu într-un mod ului-
tor. Ore în şir, cu Biblia în mână, le-am 
vorbit despre Domnul.

În sfârşit, am ajuns acasă la părinţi, 
vorbit despre Domnul.

În sfârşit, am ajuns acasă la părinţi, 
vorbit despre Domnul.

unde ne-am bucurat unii de alţii. Am vă-
zut călăuzirea Domnului Isus în tot ce a 
făcut, de la începutul călătoriei până la 
sfârşitul ei, dar şi după aceea...

Am să povestesc pe scurt... S-au pe-
trecut atâtea evenimente, unul după 
altul, unul mai frumos şi mai interesant 
decât altul... Mi-e greu să aleg despre 
care să scriu, pe care să-l împărtăşesc... 
Dar rog pe Duhul Sfânt să mă călăuzeas-
că El în toate.

Joi, cam la amiază, am ajuns la Mir-
sid. Aveam o zi la dispoziţie să o petrec 
cu fraţii şi cu sora mea, cu prietena şi cu 
o parte din cei dragi ai mei, pe care am 
reuşit să-i vizitez într-un timp aşa de reuşit să-i vizitez într-un timp aşa de 
scurt.

Vineri seara, cu ajutorul Domnului, 
eram la Bistriţa.

(Încă un lucru minunat de amintit: 
eram la Bistriţa.

(Încă un lucru minunat de amintit: 
eram la Bistriţa.

sora Emilia Fălcuşan, aflată şi ea prin-
tre organizatori, fratele pastor Emil 

Fălcuşan, n-au stat indiferenţi. Erau in-
teresaţi şi preocupaţi de concurenţii lor. 
Domnul să-i binecuvânteze şi să le răs-
plătească!)

Seara, la biserică, ne-au împărţit pe Seara, la biserică, ne-au împărţit pe 
familii, să fim cazaţi. Sincer, ne-am cam 
supărat, noi, cei din Verona, care ştiam 
că mergem toţi la hotel. Dar, spre sur-
prinderea noastră, la fiecare, Domnul 
ne-a pregatit gazde pe măsură. 

Eu am fost extrem de binecuvântată 
cu gazde minunate: sora Ica, o dulce co-
fetăreasă, şi fiica ei, Roxana, de 17 ani, 
având şi ele istoria lor... A fost un timp 
frumos de schimb de experienţe şi în-
tărire în credinţă, dar şi ajutor în rugă-
ciune.

Să revenim însă la motivul principal 
al mărturisirii mele. Până la Bistriţa era 
aproape totul organizat. Nu ştiam însă 
nimic despre întoarcerea mea în Italia, 
la mare, unde mă aştepta soţul meu. Eu 
îi promisesem că voi fi acolo la timp...

Erau atâţia care mergeau spre Italia 
şi speram că voi găsi un loc şi pentru 
mine. Aşa că, am început în stânga, în 
dreapta, să caut pe cineva care să mă 
ducă, dar spre surprinderea mea nu am 
găsit pe nimeni. Nu ştiam ce urma să se 
întâmple, însă, era totul pregătit de în-
suşi Dumnezeu.

S-a terminat concursul cu rezultatul 
mulţumitor, dar nu cel dorit... Problema 
era însă: „Cu ce mă întorc în Italia?”

Era ora unu... Eram cu toţii la masă. 
Peste mai puţin de o oră ne-am despăr-
ţit unii de alţii, fiecare mergând încotro 
avea de mers. 

„Dar eu??? Oare cu cine voi merge 
acasă?”

Era ora două... M-am întors la scum-
pa mea gazdă, care m-a aşteptat cu pră-
jituri şi cafea. „Sora dragă”, i-am zis eu, 
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„să căutăm ceva pe internet cu care să 
mă întorc în Italia, că dacă nu, şi mâine 
sunt tot la tine.”

Am găsit prima firmă. Nu-mi amin-
tesc răspunsul, dar nu era cel dorit. A tesc răspunsul, dar nu era cel dorit. A 
doua firmă mi-a spus: „Porneşte-te re-
pede! În două ore să fii la Cluj, că noi am 
doua firmă mi-a spus: „Porneşte-te re
pede! În două ore să fii la Cluj, că noi am 
doua firmă mi-a spus: „Porneşte-te re

pornit deja. Peste două ore vom fi acolo 
şi te vom lua cu noi.”

Nu se poate explica în cuvinte bu-
curia şi lumina, care, deodată, au luat 
locul fricii de a nu reuşi să-mi ţin pro-
misiunea faţă de soţul meu. Aveam însă 
o altă întrebare: „Cine mă va duce de la 
Bistriţa la Cluj?” 

O soră, pe care a sunat-o sora Ica, a 
spus: „Am vrut să fac şi eu ceva pentru 
acest concurs, dar până acum n-am fă-
cut nimic... Iată însă, cum Dumnezeu 
a hotărât să-mi împlinească dorinţa!” 
Astfel, această soră m-a dus cu bucurie 
la Cluj. 

Dupa 15 minute de la sosirea mea 
în Cluj, a ajuns şi autocarul. Mi s-a ce-
rut imediat buletinul. L-am dat, dar nu 
aveam decât pe cel italian. Atunci mi 
s-a spus: „Imi pare rău, dar nu te pot 
duce!”

„Doamne, nu e posibil... Cum? Bucu-
ria mea se încheie aici? Nu! Nu se poa-
te!”

Am inceput să-l rog frumos pe şofer 
să mă ducă măcar până la Oradea.

„De ce să te duc până la Oradea?”, 
spunea el. „Oricum nu treci vama cu 
acest buletin.” 

„Nu te necăji!”, i-am spus eu. „Măcar 
până la Oradea să mă duci, că îţi plătesc. 
De acolo, mă descurc eu...”

Până la urmă, după insistenţa mea, 
mi-a dat voie să urc în autocar. 

Mă întrebam: „De ce, Doamne, sunt 
aici?” Imediat, a urmat şi răspunsul. 

În câteva cuvinte, voi rezuma câteva 
aici?” Imediat, a urmat şi răspunsul. 

În câteva cuvinte, voi rezuma câteva 
aici?” Imediat, a urmat şi răspunsul. 

ore de călătorie, de la ora 17:00 pânâ 
la 22:30, cu aproximaţie. În acea stare, la 22:30, cu aproximaţie. În acea stare, 
ore de călătorie, de la ora 17:00 pânâ 
la 22:30, cu aproximaţie. În acea stare, 
ore de călătorie, de la ora 17:00 pânâ 

deşi timpul era foarte important pentru 
mine, nu am privit la ceas, ca să pot spu-
ne orele exacte.

O tânără de 15-16 ani şi-a deschis 
sufletul faţa de mine... Mi-a spus mul-
te din momentele ei grele, unul din ele 

fiind extrem de periculos. A vrut chiar 
să-şi ia viaţa din cauza unui bărbat. Nu 
voi mai povesti mărturia ei. I-am spus: 
„Mirela dragă, eu mă aflu aici pentru că 
Dumnezeu îţi spune azi prin gura mea 
că te iubeşte. Până acum L-ai căutat prin 
locuri greşite, dar acum, eu te rog, dacă 
vrei să-L primeşti, caută-L în Biblie”.

I-am dat un CD cu Grupul „Speranţa” 
pe care îl aveam la mine şi i-am spus câ-
teva nume de predicatori, să-i caute pe 
internet. Apoi i-am zis: „Poate noi nu ne 
vom mai vedea vreodată pe acest pă-
mânt, dar îmi doresc să ne întâlnim în 
ceruri.” AMIN!

Am coborât din autocar în Oradea. 
Era noaptea. Şoferul nu mi-a luat nici 
un ban. Am luat un taxi şi aşa am ajuns 
la vamă. 

Când m-am prezentat cu buletinul 
italian, mi s-a spus imediat că nu pu-
team să trec vama şi că trebuia să mă 
întorc acasă să cer soţului să mi-l trimi-
tă prin cineva, pe cel românesc.

Situaţia nu era deloc uşoară... Era 
seară, târziu, iar eu eram în vamă doar 
cu Dumnezeu... Am început să plâng... 
Plângeam şi mă rugam... După puţin 
timp, începusem să fiu o povară pentru 
vameşi. Voiau să mă trimită de acolo cu 
o maşina, să nu mai stau în vamă, dar nu 
aveam de gând să mă dezlipesc de ca-
bina lor. Am fost neclintită în hotărârea 
luată. 

„Şi cum vrei să ajungi în Italia?”, m-a 
întrebat unul din vameşi, unul mai tânăr, 
mai milos, mai atins de Dumnezeu?!... 

„Cum? Păi, o să mă ajutaţi să-mi gă-
sesc maşina”, am spus eu. „Oricum îi 
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întrebaţi pe toţi: „Unde mergeţi?” Aţi 
putea întreba dacă mă duce şi pe mine 
careva.” 

„Da, doamnă... După ce că nu sunteţi 
în regulă, să vă mai caut şi maşină... Stiţi 
ce înseamnă pentru un şofer dacă vă 
prinde în Slovenia fără buletin româ-
nesc? 250 de euro amendă... Cum să fac 
eu aşa ceva?” 

Acest tânăr vameş ba pleca, ba venea 
iar la mine... în schimb, ceilalţi vameşi 
nu mai aveau treabă cu mine. Doar el a 
continuat să-mi pună întrebări, să-mi 
ofere de mâncare, un adăpost... Să vă 
spun însa minunea care s-a întâmplat şi 
cred că nimic nu a fost la întâmplare. 

După un timp, a ajuns la vamă, prima 
maşină care pleca spre Italia. Vameşul 
l-a întrebat pe şofer: „Doamna trebuie 
să ajungă mâine la Venezia, o luaţi şi pe 
dânsa?”

„Nu, nu putem. Noi ne oprim pe drum 
şi vrem să dormim.”

Primul NU... 
După aceea, a sosit probabil un cu-

noscut de-al lui ce pleca la Budapesta.
Vameşul mi-a zis: „Te duci acolo şi de 

acolo vezi tu ce faci, cum ajungi în Italia, 
cu trenul sau cu altceva...”

„Nici vorbă! Eu nu merg la Budapes-
ta. Nu, mulţumesc!” Aproape că s-a su-
părat.

„Chiar crezi că găseşti maşină să te „Chiar crezi că găseşti maşină să te 
ducă în Italia?”, mi s-a adresat vameşul.

„Da!”, am răspuns eu. Am continuat 
să plâng şi să mă rog... Nu simţeam nici 
foame, nici somn, dar aveam de lucru cu 
ţânţarii, care, erau foarte mulţi...

Apoi, a venit un autocar care mergea 
spre Italia. Erau doar doi bărbaţi în au-
tocar. Fericit, vameşul, a ridicat mâna 
dreaptă şi a spus: „Felicia, Dumnezeu a 
trimis un autocar numai pentru tine!” trimis un autocar numai pentru tine!” 
Însă, tristeţea i-a fost pe măsură, când, 
trimis un autocar numai pentru tine!” 
Însă, tristeţea i-a fost pe măsură, când, 
trimis un autocar numai pentru tine!” 

fără discuţii, răspunsul lor a fost cate-
goric: „Nu! E mult prea riscant. Nu pu-
tem s-o ducem.” Eu eram chiar fericită, 
pentru că nu doream să fiu singură, în 
autocar, cu doi bărbaţi.

„Vezi”, mi-a spus vameşul, „chiar nu 
vrea să-ţi ajute Dumnezeu”.

„Nu”, am spus eu, „nu era maşina 
mea, dar o să vedeţi că va ajunge şi 
ea.”

Era aproape ora 3 dimineaţa în Ro-
mânia, iar în Italia, ora 2. Începea să 

Era aproape ora 3 dimineaţa în Ro
mânia, iar în Italia, ora 2. Începea să 

Era aproape ora 3 dimineaţa în Ro

fie târziu, aşa că rugăciunea a deve-
nit şi mai fierbinte... De data aceasta, 
vameşul m-a dus într-un birou şi m-a 
rugat să nu mai plâng, să încerc să 
dorm, iar când va găsi maşina, mă va 
chema. 

A plecat, iar eu am îngenuncheat 
şi-am cerut cu toată inima: „Tată, te 
rog să-mi trimiţi maşina, că se face 
târziu şi trebuie să ajung azi la familia 
mea, care mă aşteaptă la Jesolo, Vene-
zia!” Foarte puţin a durat şi vameşul a 
venit de m-a chemat.

„Vino, Felicia! Este o maşină chiar 
din Zalău de la tine.” 

Un tânăr, de 27 ani, Ionuţ, chiar din 
Zalău, îmi pregătea locul în maşină.

L-am întrebat atunci pe vameş 
cum se numea. Mi-a spus că îl cheamă 
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Adrian şi nu mai ştiu cum... I-am zis 
că mă voi ruga pentru el, ceea ce şi fac 
de atunci ori de câte ori îmi amintesc 
de el. Am plecat apoi spre Italia.

Dacă din Italia spre Romania muDacă din Italia spre Romania mu-
zica din maşină era pentru mine greu 
de suportat, spre surprinderea mea, 
deşi tânărul fuma, avea la casetofon 
numai cântări creştine. 

„DOAMNE, CE MARE EȘTI!” Am 
plâns din nou şi m-am minunat de 
modul cum a lucrat Dumnezeu.

„De unde eşti, din Zalau?”, m-a în-
trebat el, iar eu i-am răspuns: „Nu din 
Zalău, de lângă, din Mirsid.” 

„Da, ştiu”, mi-a spus el. „Mi-am 
cumpărat pământ să-mi fac casă la 
Mirsid.” 

„DOAMNE, CE MARE EȘTI!” 
„Și cum de asculţi şi cânţi cântări 

creştine?”, l-am întrebat eu. 
„Păi, eu conduceam programul de 

laudă şi închinare, în Biserica din 
Zalău. Am părinţii pocăiţi şi soţia, 
dar anturajul m-a îndepărtat de 
Domnul.”

Astfel am ajuns la mare, până la 
Campeggio. Am facut 500 metri până 
la soţul meu, de la locul unde am co-
borât din maşină. Șoferul n-a vrut să-
mi ia bani, dar i-am lăsat ceva pentru 
marele serviciu. Nu m-a lăsat în auto-
stradă... Cine ştie pe unde ar fi trebuit 

să cobor, dacă mă ducea autocarul? În 
nici un caz, nu lângă intrarea în Cam-
peggio...

Cu mare bucurie, am mulţumit şi 
am schimbat numerele de telefon între 
noi.

Fiind consăteni, ne vom mai vedea 
cu ajutorul Domnului şi mă rog pentru 
el... Cred că Domnul îi va purta de grijă 
şi-l va ridica.

Vreau să vă mai mărturisesc că am 
avut parte de cea mai frumoasă vacan-
ţă de până acum. Îi mulţumesc Dom
avut parte de cea mai frumoasă vacan
ţă de până acum. Îi mulţumesc Dom
avut parte de cea mai frumoasă vacan

-
nului că m-a ajutat şi la plecare, şi la 
întoarcere! Totul s-a încheiat cu bine.

Binecuvântări spirituale:
14 Septembrie. 2014 - Premierea 

Concursului „Talantul în negoţ” de către 
Biserica „Maranata”, Verona. Eu eram 
acolo, unde cu un an în urmă se afla şi 
Bogdan, cel despre care am amintit la 
început. Cu bucurie, am făcut o scurtă 
mărturie şi o invitaţie pentru anul vi-
itor: cât mai multe persoane să încea-
pă în primul rând să studieze Cuvântul 
Domnului, şi apoi să fie gata să înceapă 
o noua experienţă cu Dumnezeu.

CE MARE DUMNEZEU AVEM!
A LUI SĂ FIE SLAVA, GLORIA ȘI 
MĂRIREA ÎN VECI, AMIN!
A LUI SĂ FIE SLAVA, GLORIA 
MĂRIREA ÎN VECI, AMIN!
A LUI SĂ FIE SLAVA, GLORIA 

Felicia 
din Biserica Maranata, 

Verona, Italia



24  •  Mărgăritarul

La împlinirea unui an oamenii 
care ţin banii la bancă merg să ridice 
dobânda. După trei ani cei care sădesc 
pomi fructiferi merg să adune prima 
roadă. Noi după 15 ani de la pornirea 

concursului biblic Talantul în negoţ
venim să-i mulţumim lui Dumnezeu 
pentru viziunea dată pentru viziunea dată şşi pentru că El i pentru că El 
a condus şi ocrotit această lucrare. 
Mulţumim pastorilor şi învăţătorilor 
pentru implicarea în promovarea şi 
susţinerea acestei lucrări. De asemenea 
mulţumim tuturor părinţilor care au 
stat alături de copiii lor sprijinindu-i 

şi motivându-i să înveţe Cuvântul 
lui Dumnezeu. Nu în ultimul rând 
mulţumim tuturor participanţilor fie 
ca şi concurenţi, fie ca sponsori sau 
susţinători în rugăciune.

Concursul a pornit în Biserica 
Penticostală Cezareea din Reşiţa (în 
colaborare cu alte biserici din judecolaborare cu alte biserici din judeţţul ul 
Caraş-Severin), apoi s-a alăturat Biserica 
Filadelfia din Timişoara. Din al treilea 
an a fost preluat ca o lucrare la nivel 
de Comunitate Penticostală Regională 
Arad, urmând ca la scurt timp el să 
devină o lucrare naţională. În prezent 
Arad, urmând ca la scurt timp el să 

ională. În prezent 
Arad, urmând ca la scurt timp el să 

După După După 1515ani
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participă la concurs copii şi adulţi din 
următoarele 11 ţări: Romania, Italia, 
Spania, Irlanda, Portugalia, Franţa, 
Grecia, Austria, Suedia, Ucraina, iar de 
peste ocean, Canada. Dacă la început 
a existat doar varinta de participare 
în scris în ultimii ani Dumnezeu ne-a 
călăuzit şi pentru varianta denumită 
„memorarea Scripturii”. Menţionăm 
faptul că scopul concursului a rămas 
acelaşi din Psalmul 119:11 ,,Strâng 
Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu 
păcătuiesc împotriva ta”. De asemenea 
menţionăm faptul că nu există limită de 
vârstă, dar participanţii sunt împărţiţi 
în mai multe categorii de vârstă.

Dacă la început a fost o lucrare 
spontană, Dumnezeu a aşezat lucrurile 
în aşa fel încât acum există o echipă care 
organizează concursul şi acestă echipă 
este condusă de sora Daniela Barbura 
care este şi responsabilă pentru acestă 
lucrare. Echipa aceasta cuprinde 
echipa tehnică, persoane care compun 
şi persoane care verifică întrebările, 
responsabili zonali, regionali şi de ţări 
care implementează lucrarea şi nu în 
ultimul rând învăţţătorii din biserici care 
sunt pilonii principali în dezvoltarea 
lucrării. La început hotăram de pe un 
an pe altul cărţile de studiu, azi prin 
harul Domnului şi implicarea unor 
învăţători există o planificare pentru 
10 ani la ambele forme de concurs. 

Prin credinţă privim în viitor şi vedem 
şi alte forme ale concursului Talantul în 
negoţ, forme legate de talanţ, forme legate de talanţ ţii primiţi 
pentru slujire. La faza internaţională 
de la Oradea 2015, fratele pastor Titi 
Aron din Dublin, Irlanda în timpul 
predicii, sub inspiraţia Duhului Sfânt 
a spus „Dumnezeu este Creatorul şi El 
dă copiilor săi puterea de a crea poezii, 
cântece şi mesaje biblice (predici)”. Nu 
ştim exact ce forme noi vor apărea, dar 
stăm la dispoziţia lui Dumnezeu pentru 
călăuzire şi noi directive. Prin harul 
Său preconizăm ca în vara anului 2016 
să lansăm cartea talantul în negotalantul în negot ţ
ediţia a II-a revizuită şi adăugită 
şi acolo să promovăm noile forme 
de concurs. Specificăm de pe acum 
faptul că lucrarea se va face spre slava 
Domnului Isus, ajutându-i pe copii să-şi 
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pună în negoţ talanţii pentru Domnul. 
Implementarea lucrării se va face treptat 
şi probabil în 2-3 ani, cu voia Domnului 
Isus se va ajunge şi la o fază naţională. 
Până atunci să ne rugăm Domnului 
Isus să ne călăuzească şi de asemnea 
aşteptăm idei de la voi cei care sunteţi 
deja implicaţi în acestă lucrare. Luând 
în calcul şi diferenţele care sunt între 
noi (la nivel de biserici penticostale), 
vom lăsa la apecierea fiecărei biserici 
participarea la asemenea probe. Nu 
vrem să creem vedete, dar vrem ca să 
dăm curs şi altor talanţi în slujire. De 
asemenea dacă partea cu cântarea va 
genera discuţii aprinse, cu ajutorul 
Domnului Isus vom găsi soluţii, luăm în 
calcul şi varianta de a-i suspenda pe cei 
nemulţumiţi fiindcă miza concursului 
nu este premiul ci implicarea copilului 
în slujire în primul rând în biserica 
locală locală şi apoi la concurs. Doamne ajută-i apoi la concurs. Doamne ajută-
ne!.

Dacă este vorba de roade putem 
spune că în aceşti ani zeci de mii de copii 
au studiat cărţi din Biblie învăţând „ceea 
ce este scris”, au memorat zeci şi sute de 

versete, iar unii dintre ei sunt studenţi 
la Institutul Teologic Penticostal din 
Bucureşti, alţii predică şi multe dintre 
concurentele de altă dată acum sunt 
învăînvăţătoare la Școala duminicală. ătoare la Școala duminicală. 
Acestea fiind spuse să nu uităm însă 
faptul că vedem şi cunoaştem în parte, 
dar vine ziua în care vom cunoaşte pe 
deplin toate rezultatele concursului 
Talantul în negoţ, dar ce trist că atunci 
nu vom mai putea face nimic. ACUM 
ESTE MOMENTUL. Doamne ajută-ne!

Pentru toate câte au fost, sunt şi vor 
fi, dorim ca toată slava să-I fie adusă 
doar lui Dumnezeu. Amin 

Samuel Cristian MUICĂ, 
rob al lui Hristos

Ne amintim cu drag 
de colaborarea și de colaborarea și 

susținerea fratelui 
Moise Lucaci
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concursul clasic) şi repetând pasajele din 
Biblie cu mama şi cu prietenele mele care 
au participat (pentru memorare). Anul 
acesta, fiind studentă, nu eram sigură că 
voi avea destul timp să mă pregătesc (faza 
acesta, fiind studentă, nu eram sigură că 
voi avea destul timp să mă pregătesc (faza 
acesta, fiind studentă, nu eram sigură că 

regională 
voi avea destul timp să mă pregătesc (faza 
regională 
voi avea destul timp să mă pregătesc (faza 

şi naţională au avut loc chiar 
voi avea destul timp să mă pregătesc (faza 

ională au avut loc chiar 
voi avea destul timp să mă pregătesc (faza 

în perioada sesiunii), dar m-am rugat lui 
regională 
în perioada sesiunii), dar m-am rugat lui 
regională 

Dumnezeu şi I-am spus că sunt gata să 
fac sacrificii ca să am parte din nou de o 

i I-am spus că sunt gata să 
fac sacrificii ca să am parte din nou de o 

i I-am spus că sunt gata să 

asemenea experienţă. Și El mi-a dat o mare 
biruinţă! (este al doilea an în care particip 
la faza internaţională şi am obţinut premiu 
la ambele probe). 

Fiind şi învăţătoare la Școala  duminicală 
timp de doi ani, am încurajat mereu copiii 
şi adolescenţii să participe la acest concurs 
şi chiar am învăţat împreună cu ei. Un 
exemplu demn de urmat pentru mine 
a fost şi este mama mea, alături de care 
am participat în ultimii ani la Memorarea 
Scripturii. Aşadar, cred că nimeni nu 
se poate scuza în ce priveşte citirea şi 
aprofundarea Cuvântului lui Dumnezeu. 

Mai mult decât orice premiu care ne 
este oferit de organizatorii acestui concurs, 
îmi doresc ca Dumnezeu să întipărescă 
este oferit de organizatorii acestui concurs, 
îmi doresc ca Dumnezeu să întipărescă 
este oferit de organizatorii acestui concurs, 

învăînvăţăturile Sale în mintea ăturile Sale în mintea şi inima noastră i inima noastră 
şi să ne ajute să le putem urma întru 
totul, ca la final să avem parte de „premiul 
i să ne ajute să le putem urma întru 

totul, ca la final să avem parte de „premiul 
i să ne ajute să le putem urma întru 

alergării cereşti”.

Hrebenciuc Anișoara-Luciana

Fiind al nouălea an consecutiv în care Fiind al nouălea an consecutiv în care 
particip la concursul biblic „Talantul în particip la concursul biblic „Talantul în 
negoţ”, nu pot decât să-i mulţ”, nu pot decât să-i mulţ ţumesc lui ţumesc lui ţ
Dumnezeu pentru posibilitatea oferită de 
nego
Dumnezeu pentru posibilitatea oferită de 
nego

a citi şi studia Cuvântul Său, dar şi pentru 
puterea pe care mi-a dat-o mie personal 
ca să învăţ de-a lungul acestor ani ţ de-a lungul acestor ani ţ şi să-mi 
menţin viu interesul pentru Scriptură. 

 de-a lungul acestor ani 
in viu interesul pentru Scriptură. 

 de-a lungul acestor ani 

Acceptând această provocare, am 
învăţat chiar să „pierd” cu demnitate (patru 
ani la rând am fost prima sau a doua sub 
linie la faza judeţeană a acestui concurs), 
dar pe de altă parte eforturile mi-au fost 
linie la faza jude
dar pe de altă parte eforturile mi-au fost 
linie la faza jude

răsplătite atunci când m-am calificat 
pentru etapele superioare. Iar Dumnezeu 
mi-a răsplătit cel mai mult! mi-a răsplătit cel mai mult! 

Deşi am susţinut Examenul de 
Bacalaureat şi Examenul de admitere la 
Medicină Dentară anul trecut, Dumnezeu 
m-a ajutat să particip în continuare... pentru 
prima dată am susţinut ambele probe! 
Am învăţat cel mai mult scriind (pentru 

An de an cuAn de an cuAn de an cuAn de an cu...

TTTT
An de an cu
T
An de an cuAn de an cu
T
An de an cu

ALANALANtUL ÎN
An de an cu

ÎN
An de an cu

N
An de an cu

N
An de an cu

EgoŢ
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Cred că Dumnezeu are un plan 
pentru fiecare şi mai ales când slujeşti 
şi te dăruieşti pentru lucrarea Lui!

Mă numesc Daniela Iordache şi sunt 
învăţătoare la o grupă de copii de la 
Școala Duminicală din Madrid la care 
slujesc cu bucurie prin a–i învăţa pe 
copii despre Dumnezeul care ţine toate 
lucrurile în control!

Experienţa care vreau să o 
împărtăşesc este de la grupa mea 
înaintea unei tabere pentru copii, tabără 
organizată împreuna cu alte biserici. 
Când am anunţat la grupă preţul taberei, 
doar doi copii mi-au şoptit la ureche că 
nu au posibilitate să meargă în tabăra. 
Atunci m-am gândit că e momentul să 
îl experimenteze pe Dumnezeu, şi le-
am spus să se roage că Dumnezeu le 
poate da banii necesari. Ei erau foarte 
bucuroşi că Dumnezeu le poate împlini 
dorinţa de a merge în tabără!

După un timp am fost invitată la 
cineva la masă şi acolo discutând 
despre slujirea mea şi despre nevoile 
de la grupa de copii, sora îmi spune că 
Domnul i-a vorbit să susţină financiar 
un copil pentru tabără. Costul taberei 

pentru al doilea copil a fost suportat 
de o altă persoană din biserică şi astfel 
am văzut că Dumnezeu ne-a ascultat 
rugăciunile. Când le-am spus copiilor 
şi-au dat seama şi ei că Dumnezeu 
răspunde rugăciunilor!

După un timp sora care a plătit tabăra 
unui copil mi-a spus că Dumnezeu i-a 
purtat de grijă cu un loc de muncă şi mi-
am adus aminte de versetul din Evrei 
13:5 unde spune „Să nu fiţi iubitori de 
bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El 
însuși a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu 
nici un chip nu te voi părăsi”. Aşa şi noi 
trebuie să-I fim credincioşi şi El se va 
îngriji de toate nevoile noastre!

M-am bucurat să experimentez 
aceasta lucrare care m-a încurajat 
enorm de mult să investesc în aceşti 
copii! 

În tabăra la care am participat au fost 
momente frumoase şi unice cu copiii de 
la grupă, care m-au ajutat să mă apropii 
mai mult de ei pe toate planurile!

Lăudat să fie Domnul pentru toate 
lucrurile!

Daniela Iordache

Experiența mea cu
Dumnezeu
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cartile pot fi achizitionate la 

Fundatia Societatea 
Biblica din Romania

oradea, 410554, str. ogorului 258, 
Bihor, Romania

 
˝             Program:

Luni- Vineri 08:00 - 17:30
 

           telefon:
0359 425 990, 0359 425 991
0259 416 384, 0753 050 005 Maria Popa

A fost profesoară de bilogie în sistemul de 
învăţământ din România timp de 33 de ani, atât 
la nivelul de gimnaziu cât şi la cel de liceu. Acum, 
deşi a ajuns la vârsta pensionării, ea continuă 
să îşi investească timpul şi energia în educaţia 
copiilor. 

În urmă cu 20 de ani Maria Popa a început să 
copiilor. 

În urmă cu 20 de ani Maria Popa a început să 
copiilor. 

scrie cărţi de biologie, ca un accesoriu curricular, 
în care materia şi datele ştiinţifice sunt abordate 
dintr-o perspectivă creaţionistă, o perspectivă în 
care expune măiestria cu care Dumnezeu a creat 
pământul cu tot ce există pe el.

În a doua parte a anului 2013 Maria Popa a 
pământul cu tot ce există pe el.

În a doua parte a anului 2013 Maria Popa a 
pământul cu tot ce există pe el.

publicat încă două cărţi adresate claselor de 
gimnaziu.
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BIBLIOGRAFIIBLIOGRAFIE
„Talantul în negoț”„Talantul în negoț”

MEMoRARE:     Filipeni 1-4 (104 versete)

cLASIc:   cărţărţăr ile biblice:ţile biblice:ţ
- clasele 2-3:   Exodul, 3 Ioan 
- clasele 4-5:   Exodul, 1 Timotei 
- clasele 6-7:   Exodul, 2 Timotei
- clasele 8-9:   Exodul, 1 Timotei, 2 Timotei
- clasele 10-11: Exodul, 1 Timotei, Iov 1-22
- 18-25 ani neîmpliniţi până la 1 septembrie: 
     Exodul, 1 Timotei, Iov 1-22
- 25 ani împliniţi după 1 septembrie – nelimitat:
    Exodul, 1 Timotei, Iov 1-22

Versetele biblice 
de memorat la clasic:
cLASELE  2-3: cLASELE  2-3: cLASELE
- Deuteronomul 5:16 - Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama Deuteronomul 5:16 - Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama Deuteronomul 5:16

ta, cum ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, ca să ai 
zile multe şi să fii fericit în ţara pe care ţi-o dă Domnul, 
Dumnezeul tău.

- Ioan 1:29 - A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a 
zis: Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!

- Efeseni 2:1 - Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele 
voastre,

- 1 Ioan 2:12 - Vă scriu, copilaşilor, fiindcă păcatele vă sunt 
(sînt) iertate pentru Numele Lui.

- Luca 21:33 - Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele 
Mele nu vor trece. 

- 1 corinteni 13:13 - Acum, deci, rămân aceste trei: 
credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre 
ele este dragostea.

- Isaia 43:11 - Eu, Eu sunt (sînt) Domnul, şi (în) afară de 
Mine nu este nici un (niciun) Mântuitor!

- Ioan 7:38 - Cine crede în Mine, din inima lui vor curge Ioan 7:38 - Cine crede în Mine, din inima lui vor curge Ioan 7:38
râuri de apă vie, cum zice Scriptura.

- Psalmii 34:13 - Fereşte-ţi limba de rău, şi buzele de 
cuvinte înşelătoare!

- Proverbele 18:18 - Sorţul pune capăt neînţelegerilor, şi Proverbele 18:18 - Sorţul pune capăt neînţelegerilor, şi Proverbele 18:18
hotărăşte între cei puternici.

cLASELE  4-5:cLASELE  4-5:cLASELE
- Ioan 5:44 - Cum puteţi crede voi, care (cari) umblaţi după - Ioan 5:44 - Cum puteţi crede voi, care (cari) umblaţi după - Ioan 5:44

slava, pe care v-o daţi unii altora, şi nu căutaţi slava care 
vine de la (dela) singurul Dumnezeu?

- 2 tesaloniceni 3:16tesaloniceni 3:16t  - Însuş Domnul păcii să vă dea 
vine de la (dela) singurul Dumnezeu?

 - Însuş Domnul păcii să vă dea 
vine de la (dela) singurul Dumnezeu?

esaloniceni 3:16 - Însuş Domnul păcii să vă dea esaloniceni 3:16
totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu toţi!

- 1 Ioan 2:2 - El este jertfa de ispăşire pentru păcatele 
noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale 
întregii (întregei) lumi.

- Luca 6:37 - Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu osîndiţi, şi  Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu osîndiţi, şi 
nu veţi fi osîndiţi; iertaţi, şi vi se va ierta. 

- Isaia 9:6 - Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi 
domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, 

 Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi 
domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, 

 Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi 

Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor (veciniciilor), Domn 
al păcii.

- Romani 12:8 - Cine îmbărbătează pe alţii, să se ţină 
de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine 

cârmuieşte, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, 
s-o facă cu bucurie.

- Efeseni 5:20 - Mulţămiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, 
pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus 
Hristos.

- coloseni 4:5 - Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă de cei de 
afară; răscumpăraţi vremea.

- Psalmii 139:1-2 - Doamne, Tu mă cercetezi de aproape şi 
mă cunoşti, ştii când stau jos şi când mă scol, şi de departe 
îmi pătrunzi gândul. 

- Proverbele 27:24 - Căci nici o bogăţie nu ţine veşnic - Proverbele 27:24 - Căci nici o bogăţie nu ţine veşnic - Proverbele 27:24
(vecinic), şi nici cununa nu rămâne pe vecie.

cLASELE  6-7:cLASELE  6-7:cLASELE
- 1 Petru 2:24 - El a purtat păcatele noastre în trupul Său, - 1 Petru 2:24 - El a purtat păcatele noastre în trupul Său, - 1 Petru 2:24

pe lemn, pentru ca (pentruca) noi, fiind morţi faţă de 
păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost 
vindecaţi.

- 2 corinteni 5:17 - Căci, dacă este cineva în Hristos, este o 
făptură (sau: zidire) nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate 
lucrurile s-au făcut noi. 

- Matei 10:32-33 - De aceea (Deaceea), pe orişicine Mă va 
mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu înaintea 
Tatălui Meu care este în ceruri; dar de oricine se va lepăda 
de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda şi Eu înaintea 
Tatălui Meu care este în ceruri. 

- Luca 6:38 - Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în - Luca 6:38 - Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în - Luca 6:38
sîn o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe 
deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va 
măsura.

- Ioan 14:27 - Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau 
cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se 
înspăimânte.

- Marcu 14:38 - Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; - Marcu 14:38 - Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; - Marcu 14:38
duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.

- Fapte 3:19 - Pocăiţi-vă, deci (dar), şi întoarceţi-vă la 
Dumnezeu, ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la 
(dela) Domnul vremurile (vremile) de înviorare,

- 2 tesaloniceni 3:5tesaloniceni 3:5t  - Domnul să vă îndrepte inimile spre 
dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos!

- Psalmii 81:1 - Cântaţi cu veselie lui Dumnezeu, care este 
tăria noastră! Înălţaţi strigăte de bucurie Dumnezeului lui 

 - Cântaţi cu veselie lui Dumnezeu, care este 
tăria noastră! Înălţaţi strigăte de bucurie Dumnezeului lui 

 - Cântaţi cu veselie lui Dumnezeu, care este 

Iacov!
- Proverbele 13:18 - Sărăcia şi ruşinea sunt (sînt) partea - Proverbele 13:18 - Sărăcia şi ruşinea sunt (sînt) partea - Proverbele 13:18

celui ce leapădă certarea, dar cel ce ia seama la mustrare 
este pus în cinste.

cLASELE  8-9:cLASELE  8-9:cLASELE
- Matei 6:6 - Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi - Matei 6:6 - Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi - Matei 6:6

uşa, şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, 
care vede în ascuns, îţi va răsplăti.care vede în ascuns, îţi va răsplăti.

- Ieremia 33:8 - Îi voi curăţi de toate nelegiuirile pe care  - Îi voi curăţi de toate nelegiuirile pe care 
care vede în ascuns, îţi va răsplăti.

 - Îi voi curăţi de toate nelegiuirile pe care 
care vede în ascuns, îţi va răsplăti.care vede în ascuns, îţi va răsplăti.

 - Îi voi curăţi de toate nelegiuirile pe care 
care vede în ascuns, îţi va răsplăti.

- Ieremia 33:8 - Îi voi curăţi de toate nelegiuirile pe care - Ieremia 33:8
(cari) le-au săvârşit împotriva Mea, le voi ierta toate 
nelegiuirile prin care (cari) M-au supărat, şi prin care 
(cari) s-au răzvrătit împotriva Mea.

- 1 Ioan 1:7 - Dar dacă umblăm în lumină, după cum El 
însuşi (însuş) este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; 
şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice 
păcat. 
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- Fapte 2:42 - Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura 
frăţească, în frângerea pîinii (pînii), şi în rugăciuni.

- Eclesiastul 5:1 - Păzeşte-ţi piciorul, când intri în Casa lui 
Dumnezeu, şi apropie-te mai bine să asculţi, decât să aduci 
jertfa nebunilor; căci ei nu ştiu că fac rău cu aceasta.

- Ioan 14:21- Ioan 14:21 - Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă  - Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă 
iubeşte; şi cine Mă iubeşte, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi 
iubi, şi Mă voi arăta lui.

- coloseni 3:12 - Astfel, deci (dar), ca nişte aleşi ai lui 
Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă 
plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţă, 
cu îndelungă răbdare. 

- tit 2:14 - El S-a dat pe Sine însuşi (însuit 2:14 - El S-a dat pe Sine însuşi (însuit 2:14 ş) pentru noi, ca să 
ne răscumpere din orice fărădelege, şi să-Şi curăţească un 
norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.

- Psalmii 104:24 - Cât de multe sunt (sînt) lucrările - Psalmii 104:24 - Cât de multe sunt (sînt) lucrările - Psalmii 104:24
Tale, Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu înţelepciune, şi 
pământul este plin de făpturile Tale.

- Proverbele 10:5 - Cine strânge vara, este un om chibzuit, 
cine doarme în timpul seceratului este un om care face 
ruşine.

cLASELE  10-11:cLASELE  10-11:cLASELE
- Isaia 46:4 - până la bătrâneţea (bătrîne- Isaia 46:4 - până la bătrâneţea (bătrîne- Isaia 46:4 ţa) voastră Eu voi ţa) voastră Eu voi ţ

fi Acelaş, până la cărunteţele voastre vă voi sprijini. V-am 
purtat, şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc şi să vă 
mântuiesc.

- Matei 18:10 - Feriţi-vă să nu defăimaţi nici măcar pe unul 
din aceşti micuţi; căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd 
pururea faţa Tatălui Meu care este în ceruri.

- Luca 8:17 - Fiindcă nu este nimic acoperit, care nu va fi 
descoperit, nimic tăinuit, care nu va fi cunoscut şi nu va 
veni la lumină.

- Ioan 15:10 - Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămânea în 
dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui 
Meu, şi rămân în dragostea Lui.

- 2 corinteni 4:10 - Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul 
nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus 
să se arate în trupul nostru.

- Eclesiastul 3:11 - Orice lucru El îl face frumos la vremea 
lui; a pus în inima lor chiar şi gândul veşniciei (veciniciei), 
măcarcă omul nu poate cuprinde, de la început până la 
sfârşit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu.

- coloseni 1:16 - Pentru că (pentrucă) prin El au fost oloseni 1:16 - Pentru că (pentrucă) prin El au fost oloseni 1:16
făcute toate lucrurile care (cari) sunt (sînt) în ceruri şi pe 
pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, 
fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute 
prin El şi pentru El.

- Evrei 7:25 - De aceea şi poate să mântuiască în chip 
desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, 
pentru că (pentrucă) trăieşte pururea ca să mijlocească 
pentru ei.

- Psalmii 84:10 - Căci mai mult face o zi în curţile Tale decât 
(de cît) o mie în altă parte; eu vreau mai bine să stau în 
pragul Casei Dumnezeului meu, decât să locuiesc în 
corturile răutăţii!

- Proverbele 12:7 - Cei răi sunt (sînt) răsturnaţi, şi nu mai 
sunt (sînt), dar casa celor neprihăniţi rămâne în picioare!

18–25 ANI:
- Iov 12:12-13 - La bătrâni se găseşte înţelepciunea, şi într-o 

viaţă lungă e priceperea. La Dumnezeu este înţelepciunea 
şi puterea; sfatul şi priceperea ale Lui sunt (sînt).

- Ioan 3:17-18 - Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său - Ioan 3:17-18 - Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său - Ioan 3:17-18
în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin 
El. Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a 
şi fost judecat, pentru că (pentrucă) n-a crezut în Numele 
singurului Fiu al lui Dumnezeu.

- Matei 18:6 - Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe - Matei 18:6 - Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe - Matei 18:6

unul din aceşti micuţi, care (cari) cred în Mine, ar fi mai de 
folos să i se atîrne de gât o piatră mare de moară, şi să fie 
înecat în adâncul mării.

- Luca 7:28 - Vă spun că dintre cei născuţi din femei, nu este - Luca 7:28 - Vă spun că dintre cei născuţi din femei, nu este - Luca 7:28
nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuş, cel mai 
mic în Împărăţia lui Dumnezeu, este mai mare decât el.mic în Împărăţia lui Dumnezeu, este mai mare decât el.
nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuş, cel mai 
mic în Împărăţia lui Dumnezeu, este mai mare decât el.
nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuş, cel mai 

- Eclesiastul 5:4 - Dacă ai făcut o juruinţă lui Dumnezeu, nu - Eclesiastul 5:4 - Dacă ai făcut o juruinţă lui Dumnezeu, nu - Eclesiastul 5:4
zăbovi s-o împlineşti, căci Lui nu-I plac cei fără minte; de 
aceea împlineşte juruinţa pe care ai făcut-o.

- Ioan 16:13 - Când va veni mângîietorul (Mîngîietorul), 
Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; 
căci El nu va vorbi de la (dela) El, ci va vorbi tot ce va fi 
auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare.

- Evrei 13:17 - Ascultaţi de mai marii voştri, şi fiţi-le supuşi, 
căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care 
au să dea socoteală de ele; ca (pentruca) să poată face 
lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu 
v-ar fi de nici un (niciun) folos.

- Iacov 4:6 - Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De - Iacov 4:6 - Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De - Iacov 4:6
aceea zice Scriptura: „Dumnezeu stă împotriva celor 
mândri, dar dă har celor smeriţi.“ 

- Psalmii 68:35 - Ce înfricoşat eşti, Dumnezeule, din locaşul 
Tău cel Sfânt! Dumnezeul lui Israel dă poporului Său tărie 
şi mare putere. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

- Proverbele 11:15 - Cui se pune chezaş pentru altul, îi 
merge rău, dar cine se teme să se pună chezaş este liniştit.

25 DE ANI - ANI - ANI NELIMItAtAt t:At:A
- Zaharia 13:9 - Dar treimea aceasta din urmă o voi pune 

în foc, şi o voi curăţi cum se curăţeşte argintul, o voi 
lămuri cum se lămureşte aurul. Ei vor chema Numele 
Meu, şi îi voi asculta; Eu voi zice: „Acesta este poporul 
Meu!“ Şi ei vor zice: „Domnul este Dumnezeul meu!“ 

- Deuteronomul 5:29 - O! de ar rămânea ei cu aceeaşi 
(aceeaş) inimă ca să se teamă de Mine şi să păzească 
toate poruncile Mele, ca să fie fericiţi pe vecie, ei şi 
copiii lor!

- Ioan 16:13 - Când va veni mângîietorul (Mîngîietorul), 
Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; 
căci El nu va vorbi de la (dela) El, ci va vorbi tot ce va fi 
auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare.

- 2 corinteni 5:10 - Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm 
înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca 
fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul, 
pe care-l va fi făcut când trăia în trup.

- 1 Petru 2:24 - El a purtat păcatele noastre în trupul 
Său, pe lemn, pentru ca (pentruca) noi, fiind morţi faţă 
de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui 
aţi fost vindecaţi.

- Iacov 3:17- Înţelepciunea care vine de sus, este, întâi, 
aţi fost vindecaţi.

- Înţelepciunea care vine de sus, este, întâi, 
aţi fost vindecaţi.

curată, apoi pacinică, blândă, uşor de înduplecat, plină 
de îndurare şi de roade (roduri) bune, fără părtinire, 
nefăţarnică. 

- Maleahi 3:17-18 - „Ei vor fi ai Mei, zice Domnul 
oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua pe care 

 - „Ei vor fi ai Mei, zice Domnul 
oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua pe care 

 - „Ei vor fi ai Mei, zice Domnul 

o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei cum are milă un om 
de fiul său, care-i slujeşte. Şi veţi vedea din nou atunci 
deosebirea dintre cel neprihănit şi cel rău, dintre cel ce 
slujeşte lui Dumnezeu şi cel ce nu-I slujeşte.“ 

- Matei 6:25 - De aceea vă spun: Nu vă îngrijoraţi de 
viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi 
bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi 
îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana, şi 
trupul mai mult decât îmbrăcămintea? 

- Psalmii 65:9 - Tu cercetezi pământul şi-i dai belşug, îl 
umpli de bogăţii, şi de râuri dumnezeieşti, pline cu apa. 
Tu le dai grâu pe care iată cum îl faci să rodească: 

- Proverbele 29:17 - Pedepseşte-ţi fiul, şi el îţi va da 
odihnă, şi îţi va aduce desfătare sufletului.
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vine!”. Era folosită ca un salut în biserica primară. Când credincioșii se adunau, ei
nu spuneau „salut” sau „la revedere” ci „maranatha”. Dacă am avea aceeași viziune
astăzi, simțământul iminentei întoarceri a Mîntuitorului, ar revoluționa Biserica.
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Învață-l pe copil despre 
Duhul Sfânt

Diferenţa între botezul în apă şi 
momentul primirii Duhului Sfânt

Darul învăţăturii
Trei în Unul

Așa am primit eu botezul 
cu Duhul Sfânt!

Sărbătoarea copiii lui Isus
Totul a început cu post 

și rugăciune
Am început totul cu un „Amin!”

După 15ani
An de an cu... Talantul în negoț

Experiența mea cu Dumnezeu
Maria Popa profa de biologie

Colțul fotografului
l Bibliografie „Talantul în negoț"
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