CE FEL DE

OAMENI

AR TREBUI
SĂ
De multe ori auzim în jurul nostru ex
expresia: „acum vine sfârşitul”. În funcţie de
evenimentele care se derulează oamenii
spun: „odată cu începerea războiului din
Ucraina să ştii că vine sfărşitul”. Mereu le
spun: „oameni buni despre ziua sfârşitului
nu ştie nimeni (doar Dumnezeu) dar ea va
veni cu siguranţă”. Şi fiindcă acea zi este
foarte aproape se ridică întrebările: „Ce
fel de oameni ar trebui să fim? Ce ar trebui
să facem? Cum ar trebui ca să ne pregătim?” Despre modul în care ar trebui să
aşteptăm „ziua Domnului” cineva spunea
odată: „Lucrează ca şi cum ai mai avea de
trăit 1000 de ani şi pregăteşte-te să fii gata
ca şi cum Domnul Isus ar veni în momentul următor”.
În scurgerea vremurilor de la înălţarea
Domnului Isus la cer şi până în zilele noastre au fost tot felul de curente şi învăţături
despre ziua venirii Domnului Isus pe nori
ca să-i ia pe ai Săi. Personal, nu mă leg de
o dată anume dar ceea ce pot spune cu certitudine este faptul că în copilăria mea
creştinătatea de atunci Îl aştepta pe Domnul să vină şi se străduia ca venirea Lui
să-i găsească gata, pregătiţi. Astăzi uitându-mă în jurul meu aş putea spune că lucrurile s-au schimbat foarte mult chiar şi
în privinţa aşteptării acestei zile.
Apostolul Petru cu privire la „ziua
Domnului” ne spune: ,,Deci fiindcă
toate aceste lucruri au să se strice, ce
fel de oameni ar trebui să fiţi voi,

FIM

printr-o purtare sfântă şi evlavioasă,
aşteptând şi grăbind venirea zilei lui
Dumnezeu...” (2 Petru 3:11-12a)
Anul acesta, pe când eram în turneu cu
grupul Speranţa, Duhul Sfânt mi-a adus în
minte aceste cuvintele scrise de Apostolul
Petru. Am meditat mult la ce fel de oameni ar
trebui să fim noi lucrătorii cu copiii în aceste
vremuri iar Duhul Sfânt folosind chiar textul
biblic mi-a dat următoarele răspunsuri:
1. Oameni cu o purtare sfântă şi
evlavioasă
Ca să nu greşesc am căutat în dicţionarul explicativ al limbii române însemnătatea cuvintelor sfânt şi evlavie.
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3:10a). Dacă atunci se aştepta revenirea
Domnului Isus, cu cât mai mult în vremurile noastre aceea zi este gata să se arate.
Ca lucrători cu copiii, eu şi tu trebuie
obligatoriu să ne dăm toate silinţele de a fi
de azi înainte, oameni cu o purtare sfântă
şi evlavioasă.
evlavioasă

Sfânt = om care duce o viaţă curată şi
cucernică.
Evlavie = sentiment religios manifestat
prin îndeplinirea scrupuloasă a practicilor
bisericeşti;
= pietate, sentiment de respect
profund (amestecat cu iubire)
faţă de cineva sau ceva;
= smerenie, atitudine umilă,
supusă, respectuoasă; comportare modestă, plină de bună cuviinţă; umilinţă;
= atitudine de respect şi duioşie faţă de cineva sau ceva;
= religiozitate, cucernicie, cuvioşie, omenie.
Apostolul Petru îi îndeamnă pe creştinii din vremea lui să fie oameni cu o purtare sfântă şi evlavioasă fiindcă „Ziua
Domnului însă va veni ca un hoţ” (2 Petru
2 • Mărgăritarul

2. Oameni pregătiţi şi grăbiţi
Fiind în turneu cu Speranţa timp de trei
zile în Ucraina şi văzând mobilizarea de
acolo pentru război m-am gândit: dacă începe un război mondial cum ar trebui să
mă pregătesc şi ce lucruri ar trebui ca să
mă grăbesc să le pun în rânduială. Am
studiat despre poporul Israel când a ieşit
din Egipt şi am înţeles că ei trebuiau să
aibă „... mijlocul încins, încălțămintea în
picioare şi toiagul în mână” şi de asemenea trebuiau ca să mănânce în grabă mielul (Exod 12:11). Le-a prins bine faptul că
au luat cu ei mâncare (plămădeala sau
coca), haine şi obiecte de valoare (vase de
argint şi aur). M-am gândit că în cazul izbucnirii celui de-al III-lea război mondial,
din punct de vedere pământesc, ar trebui
în mare grabă să ne pregătim cu rezerve:

alimente, haine, detergenţi şi combustibil.
De asemenea, ar trebui să avem actele (de
orice fel) multiplicate în 2-3 exemplare şi
puse bine în 2-3 locuri diferite. Poate că
banii şi unele lucruri le putem transforma
în valori precum aurul, etc.
Sugestiile de mai sus au fost la unele
aşa zise pregătiri în mare grabă cu privire
la lucrurile pământeşti pentru situaţii de
război şi nu sunt deloc de neglijat, dar oare
ce pregătiri ar trebui să facem pentru „ziua
Domnului”? Dacă pentru război sau alte
situaţii de urgenţă ne pregătim (înţelept ar
fi să ne pregătim) cu mare meticulozitate
şi urgenţă maximă, cum ar trebui să ne
pregătim pentru revenirea Domnului Isus
pe norii cerului, mai ales că suntem atenţionaţi că aceea zi va veni „ca un hoţ”?
Ca lucrători cu copiii eu şi tu trebuie
obligatoriu să ne dăm toate silinţele ca de
azi înainte să grăbim pregătirile pentru înîn
tâlnirea cu Mântuitorul care stă gata să
vină pe norii cerului.
cerului

procesul de creştere în înălţime încetează,
din punct de vedere spiritual după 20 de
ani de pocăinţă, creşterea ar trebui să fie
mai vizibilă. Cum stau şi cum stai la capicapi
tolul creştere în ceea ce însemnă practicarea disciplinelor spirituale precum: rugăciunea, postul, studierea bibliei, frecvenţa
şi implicarea în slujbele bisericeşti, roada
Duhului Sfânt, etc?
Ca lucrători cu copiii eu şi tu trebuie
obligatoriu să ne dăm toate silinţele ca de
azi înainte să dăm la o parte orice ar împieîmpie
dica creşterea spirituală personală, să „răs„răs
cumpărăm vremea fiindcă zilele sunt grele”
şi probabil vor veni zile şi mai grele.
grele
Doamne ajută-ne! AMIN
Samuel Cristian MUICĂ

3. Oameni care cresc
În procesul biologic lăsat de Dumnezeu
pe pământ, la un moment dat pentru oameni, animale şi plante creşterea încetează. Cum ar fi ca un om timp de 70 de ani
să crescă în înălţime, câţi metri ar avea?
Când eram copil mă tot măsuram să
văd cât am crescut în înălţime şi parcă doream să cresc mai repede. La vârsta adolescenţei mă uitam des în oglindă fiindcă
aveam o mare temere: să nu cumva să-mi
crească nasul prea mare. Din punct de vedere spiritual apostolul Petru ne îndeamnă
pentru aceste vremuri să ne verificăm periodic creşterea. El în încheierea celei de-a
doua epistole ne spune: „... creşteţi în harul şi cunoştinţa Domnului şi MântuitoruMântuitoru
lui nostru Isus Hristos” (2 Petru 3:18).
Creşterea din punct de vedere spiritual
este ceva normal în viaţa unui creştin.
Dacă din punct de vedere pământesc undeva în jurul vârstei de 20-24 ani la om
Mărgăritarul •
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Învingător
sau învins?

Alegem, decidem, hotărâm... în fiecare
moment al vieţii. Alegerile noastre ne
conduc, alegerile noastre ne condamnă,
alegerile noastre cu siguranţă ne vor
reprezenta. Odată, un tânăr a ales să
păşească pe ape, să iasă din zona sa de
confort, din zona sa de temeri şi să meargă
prin credinţă chiar dacă-i era frică, chiar
dacă bătălia la care era chemat părea deja
pierdută... El ştia despre sine că este cel
mai mic şi că provine din cea mai săracă
şi nereprezentativă familie, că este un
învins... dar interesant este ceea ce ştia
Dumenzeu despre el: că el, Ghedeon, este
un învingător!!!
Adesea ne formăm o imagine despre
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sine, o imagine distorsionată: uneori mult
prea pompoasă, alteori mult prea ştearsă,
dar cea mai realistă imagine a noastră este
aceea reflectată prin ochii şi inima lui TATA:
„... fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin
credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin
Domnul nostru Isus Hristos.” (Romani 5:1)
& „Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin
credinţa în Hristos Isus.” (Galateni 3:26)
Suntem copiii lui Dumnezeu, Creatorul
cerului şi al pământului, Creatorul a tot ce
vedem, Regele regilor, ce onoare! Şi dacă
suntem copiii Săi, putem noi să fim nişte
învinşi? Nicidecum!
„... noi suntem mai mult decât biruitori,
prin Acela care ne-a iubit.” (Romani 8:37)

Noi suntem cei care alegem dacă trăim
ca nişte învinşi sau ca nişte învingători.
TATA este Acela care a ales prin jertfa
Fiului Său, Domnul nostru Isus Cristos
că noi suntem învingători. Ce ne rămâne
de făcut este să ne încredem în viziunea
pe care El o are pentru noi, în drumul pe
care ni l-a trasat, un drum ce duce înspre
El, înspre CER. Dacă TATA spune că
suntem nişte învingători, cine suntem noi
să spunem că suntem nişte învinşi? El ştie
cel mai bine ce a pus în fiecare dintre noi,
noi suntem cei care alegem dacă dorim să
folosim ceea ce ne-a dat spre slava Sa sau
spre slava noastră. Atunci când alegem
să facem totul spre slava Sa, din El, prin
El şi pentru El, tot El este Acela care ne
dă putere să ne depăşim condiţia, să ne
învingem temerile, să nu ascultăm şoaptele
ce ne şoptesc că suntem buni de nimic, că
suntem din start nişte învinşi...
„Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice
ale lumii şi lucrurile dispreţuite, ba încă
lucrurile care nu sunt, ca să nimicească
pe cele ce sunt; pentru ca nimeni să nu se
laude înaintea lui Dumnezeu. Şi voi, prin
El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut
de Dumnezeu pentru noi înţelepciune,
neprihănire, sfinţire şi răscumpărare,
pentru ca, după cum este scris: “Cine
se laudă să se laude în Domnul.” (1
Corinteni 1:28-31) Oricât de jos, de slab
şi de neînsemnat te vei considera, nu uita

niciodată că pentru TATĂL tău tu eşti
un învingător, că El este Acela care-ți dă
puterea, înţelepciunea, curajul să mergi
mai departe, să adopţi în orice situaţie o
atitudine smerită dar de învingător şi nu
de învins.
Nu trebuie să ignorăm faptul că un
învingător se antrenează mereu, are un timp
de părtăşie zilnic cu TATA, se oglindeşte
în Cuvânt, acţionează în orice împrejurare
bazându-se pe principiile Tatălui său, el
este o bună mărturie pentru cei din jur, el
este o lumină, în el străluceşte cu putere
chipul lui Dumenzeu. Tu nu eşti singur, nu
trebuie să mergi singur şi tu nu lupţi cu
tine, cu temerile, cu trecutul tău, cu păcatul,
cu... singur ci împreună cu Dumnezeu:
„Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul
tău, ca un viteaz care poate ajuta; Se va
bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în
dragostea Lui şi nu va mai putea de veselie
pentru tine.” (Țefania 3:17)
Prin credinţă, să alegem ca în fiecare
zi să trăim ca nişte învingători prin
Domnul nostru Isus Cristos, să alegem
să ne depăşim condiţia şi mentalitatea de
învinşi deoarece „nimeni nu va putea să
stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu
tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa,
nici nu te voi părăsi.” (Iosua 1:5)
Dsvb! 
Cu dragoste-n Cristos,
Gabriela POvian
Mărgăritarul •
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Nu a putut fi şomeră în biserică...

Monica Balog

În data de 31 martie 2014 a încetat
din viaţă, pe patul de spital, cea care a
fost Balog Monica, membră a Bisericii
Penticostale SPERANŢA Oradea, la doar
30 de ani.
S-a născut și a copilărit în Oradea
până la vârsta de 11 ani, apoi împreună
cu familia s-a mutat în satul Sălard din
judeţul Bihor.
Mică fiind, sub îndrumarea părinţilor,
a slujit în biserică, recitând poezii și a
6 • Mărgăritarul

frecventat Școala duminicală a bisericii
Betania din Oradea.
După mutarea în Sălard a continuat
sa fie foarte activă în biserică, slujindu-L
pe Dumnezeu cu dragoste şi pasiune, din
toată inima. La doar 14 ani îşi începea
activitatea ca lucrătoare cu copiii la
una din grupele de Școală duminicală
a bisericii, lucrare pe care a făcut-o cu
bucurie, devotament și dăruire, ca pe o
jertfă adusă Domnului ei, cât a trăit pe
acest pământ.
În anul 2001 a primit botezul în apă, la
scurt timp primind şi botezul și umplerea
cu Duhul Sfânt, dăruindu-se şi mai mult
lucrării din biserică.
Fiind o luptătoare şi din dorinţa de
a fi cât mai eficientă, a învăţat să cânte
la chitară. Împreună cu alţi tineri din
biserică a participat la grupe de studiu
şi a continuat să se pregăteasca cât mai
bine pentru lucrarea în care era implicată
ca învăţătoare la Școala duminicală şi în
biserică, la conducerea grupului de laudă
şi închinare.
În anul 2006 a terminat studiile de
licenţă din cadrul Facultăţii de Teologie
a Universităţii EMANUEL din Oradea,
specializarea Teologie - Limba română.
Tot în acelaşi an, reuşeste să obţină
titularizarea în învăţământ şi să îşi înceapă
activitatea de profesor în învăţământul
de masă, ca profesor de limba română,
profesie pe care a practicat-o cu drag
până în ultimele zile ale vieţii ei pe acest
pământ.

A continuat studiile postuniversitare
cu un masterat și multe alte cursuri de
perfecționare în învăţământ, devenind
diriginte, profesor mentor şi consilier
educativ la Școala generală Ioan Slavici
din Oradea, locul ei de munca în ultimii
6 ani.
În anul 2008, într-o zi de mare bucurie,
s-a căsătorit cu Balog Marian, fiind
binecuvântaţi în anul 2009 cu venirea pe
lume a lui Balog Natan.
După ce ani de-a rândul, sub
îndrumarea ei, mai multe generaţii de
copii au primit învăţătura biblică și
îndrumarea spre o viaţă cu Domnul, în
anul 2012 devine instructor de învăţători
de Școală duminicală, în cadrul Cultului
Creştin Penticostal din România.
În anii 2012-2013, împreună cu
echipa de instructori din Comunitatea
Penticostală de Oradea, a organizat și
susținut mai multe cursuri de instruire
și conferințe predând învăţătorilor de
Școală duminicală din judeţul Bihor.
După ce mai mulţi ani a slujit împreună
cu soţul în cadrul şcolii duminicale
a bisericii din Sălard, în 2013 decid
împreună că e vremea unei schimbări
şi se transferă ca şi membri în Biserica
Penticostală Speranţa din Oradea. Nici
aici nu a putut să stea departe de slujire,
spunând că: „nu
nu poate fi şomeră în
biserică” şi s-a alaturat astfel grupului
de învăţători ai bisericii, slujind la una
din grupele de Școală duminicală. A iubit
mult copiii şi pe cei din biserică şi pe cei
din şcoala publică, a lucrat mult și s-a
pregătit totdeauna cu seriozitate pentru
a avea întotdeauna ceva bun şi de folos
de oferit, dorind ca toţi copiii să vină la
Isus.
În acest an (2014) în luna martie s-a
îmbolnăvit subit şi după o suferinţă de
6 zile, a lăsat în urmă soţul şi copilul şi
a urmat chemarea pe care Domnul i-a
făcut-o să o ducă în locul acela pe care
EL i l-a pregătit.
Serviciu de luat rămas bun a avut loc în
data de 2 aprilie în Biserica Penticostală
Speranţa din Oradea. Au adus un cuvânt

de mângâiere şi îmbărbătare pastorii:
Ioan Moldovan, Radu Mariş, Petrică
Herman, Iulian Costea, Ghiţă Băbălai,
Gavril Hercuţi şi Cristian Ghiurău.

Balog Monica a fost o femeie
deosebită, o profesoară devotată, un
prieten de nădejde, o femeie credincioasă,
care a iubit viaţa de credinţă, slujirea în
biserică şi pe Dumnezeu.
Dumnezeu, pentru că a iubit-o şi a
apreciat toată munca ei pe acest pământ,
a luat-o în cer ca sa fie mereu cu EL!

a FOST
O SOŢIE
ŞI

O MaMa
a
MINUNATĂ

!!!
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Conferința

... în judeţul

Caraş-Severin

În data de 31 mai 2014 la Biserica
Penticostală Betesda din Bocşa Română a
avut loc conferinţa Copiii lui Isus. Ceea ce
s-a început cu aproximativ 15 ani în urmă
la Biserica Penticostală Cezareea din
Reşiţa, prin harul lui Dumnezeu continuă
şi acum.
Evenimentul a fost organizat pentru
copiii din bisericile penticostale din judeţul
Caraş-Severin, dar datorită unor probleme
(în special financiare) au participat doar
următoarele biserici: Biserica Penticostală
Cezareea Reşiţa, Biserica Penticostală
Izvorul Vieţii Reşiţa, Biserica Penticostală
Eben-Ezer Bocşa Montană, Biserica
Penticostală Maranata din Ocna de
Fier, Biserica Penticostală Filadelfia din
Dognecea, Biserica Penticostală Agape
din Bocşa Română şi Biserica Penticostală
Betesda din Bocşa Română, care a fost și
biserica gazdă.
Programul a fost condus de către
învăţătorii Școlii duminicale din biserica
gazdă şi a cuprins următoarele: timp pentru
8 • Mărgăritarul

rugăciune, timp pentru cântare (imnul
conferinţei), timp pentru învăţătură (lecţia
biblică), timp pentru implicarea grupelor
de copii şi în încheierea programului timp
de părtăşie la masa de dragoste oferită
de către biserica organizatoare. Tema
conferinţei a purtat frumosul titlu „Aparţin
lui Isus”. Ioan Mariş, pastorul bisericii
locale, a deschis programul cu un călduros
bun venit şi a condus timpul de rugăciune.
Imnul conferinţei s-a intitulat „Ce frumos
e să fii copil” o cântare specială luată de pe
dvd-urile Speranţa pentru copii. Versetul
de memorat a fost din Ioan 1:12 iar lecţia
biblică a fost „Cei trei tineri în cuptorul
cu foc”. Mariş Ciprian a venit în faţa
copiilor îmbrăcat în haine de pompier, a
predat lecţia biblică şi totodată le-a vorbit
copiilor despre foc şi din perspectiva unui
pompier.
Doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze
toți copiii participanți, organizatorii și toți
cei ce s-au implicat într-un fel sau altul în
această lucrare.

Copiii lui Isus
... în diasporă
Conferinta Copiii lui Isus - Comunitatea Andalucia - Spania - 19.03.2011

Conferinta Copiii lui Isus - Comunitatea Andalucia - Spania - 22.02.2014

Conferinta Copiii lui Isus - Zona Barcelona - Spania - 03.05.2014
Mărgăritarul •
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Conferința

„Isus iubește copiii”
– LIS A BO N A 2014 –

În data de 31 Mai 2014 la Biserica
Penticostală Română - Elim - din Lisabona-Portugalia, a avut loc pentru prima
dată Sărbătoarea anuală COPIII LUI ISUS,
sărbătoare la care au participat aproximativ 100 de copii împreună cu învățătorii și
slujitorii din următoarele biserici: Biserica
Penticostală Elim din Lisabona, Biserica
Penticostală Elim din Tremej, Biserica
Penticostală Elim din Mafra și Biserica
Penticostală din Almançil.
Tematica acestei sărbători a fost ISUS
IUBEȘTE COPIII! Învățătorii din biserica
locala au desfășurat un program biblic care
a inclus următoarele: imnul zilei, un verset
și o lecție biblică. De asemenea, grupele de
copii împreună cu învățătorii lor, au lăudat
pe Domnul, iar slujitorii din fiecare biserică
au încheiat cu câte un scurt mesaj.
Tot la aceasta sărbătoare a fost lansat
primul număr al Revistei Departamentului de Școală Duminicală din Portugalia cu numele Suflete de Valoare, un
proiect nou la care contribuie toate bi10 • Mărgăritarul

sericile penticostale din Portugalia.
După terminarea programului de aproximativ 2 ore și jumătate, ne-am deplasat
cu toții într-un parc la periferia Lisabonei,
unde am servit masa (grătar) și am avut
părtășie unii cu alții, cunoscându-ne mai
bine și unde copiii s-au jucat.
A fost o zi specială, am simțit personal
că Isus mă iubește, iubește copiii și sufletele noastre au valoare înaintea lui
Dumnezeu.
Mulțumim în primul rând lui Dumnezeu, mulțumim slujitorilor, învățătorilor și
copiilor din toate bisericile care au răspuns
invitației la aceasta sărbătoare. Ne dorim
și ne rugăm lui Dumnezeu să putem organiza în fiecare an o astfel de sărbătoare
care are un beneficiu așa de mare în cadrul
Școlii duminicale din bisericile din care
facem parte. Până aici Domnul ne-a ajutat
Numele Lui să fie binecuvântat!
Ovidiu RĂDEANU
Lisabona – Portugalia

a Învăţătorilor de Şcoală Duminicală din Comunitatea Penticostală

„MEDITERANA”

În data de 23 Noiembrie 2013 a avut
loc în Biserica Penticostală „EBEN EZER”
Castellon, cea de-a 6-a Conferinţă Anuală a
Învăţătorilor de Şcoală Duminicală din Comunitatea „MEDITERANA”, ce grupează
biserici de pe coasta de est a Spaniei.
Această activitate a început în anul 2008 şi
a continuat în fiecare an, aproximativ cam în
aceeaşi perioadă a anului, ajungându-se în anul
2013 la cea de a 6-a întâlnire de acest fel.
Fratele Sami Muică (presbiter al bisericii
Cezareea din Reşiţa), responsabil cu lucrarea
cu copiii din cadrul Departamentului Familii,
Tineret, Copii al Cultului Penticostal din România, este cel care a demarat această lucrare
şi a răspuns invitaţiei fraţilor din respectiva
comunitate cu consecvenţă, în fiecare an.
Au participat aproximativ 55 de învăţători
din 7 biserici. Tematica abordată a cuprins
două segmente: primul fiind cel al învăţătorilor mai noi şi care nu au participat la toate întâlnirile din anii precedenţi, şi al doilea
fiind segmentul învăţătorilor cu mai multă
experienţă acumulată de-a lungul anilor, în
această lucrare.
Materialul şi tematica de instruire a învăţătorilor de copii din cadrul Cultului Penticostal din România, întocmit şi dezvoltat de
fratele Sami Muică împreună cu echipa cu
care lucrează, este structurat pe patru nivele
de bază şi alte două nivele speciale, perioada
de implementare a acestor cursuri fiind de
aproximativ 10 ani:
- Primul nivel – Ce este Şcoala duminicală şi tehnici de predare.

- Al doilea nivel – Lecţia biblică şi învăţătorul ca lucrător în biserică.
- Al treilea nivel – Problemele pe care le
întâlneşte învăţătorul în lucrare.
- Al patrulea nivel – Psihologia copilului
pe vârste şi alte lucrări cu copiii.
În cadrul conferinţei s-a lucrat cu
învățătorii începători pe primul nivel de inin
struire şi cu cei avansaţi pe nivelul doi de instruire, urmând ca în anul acesta să se încheie
acest nivel (cu examinări şi diplome) şi să se
treacă la nivelul trei.
Ca o noutate, în partea a doua a zilei s-a
organizat şi o întâlnire cu părinţii din Biserica Eben Ezer, tematica bazându-se pe textul
din Proverbe 22:6 „învaţă pe copil calea pe
care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea” şi având titlul „Ce
trebuie să facă părinţii pentru fixarea limitelor la copiii lor”.
În zilele următoare, fratele Sami Muică
s-a întâlnit cu învăţătorii Școlii duminicale
din Biserica BETEL Toledo (presbiter Vasile
Tecar) unde se lucrează intensiv pe nivelul
doi de instruire şi la sfârşit de săptămână la
Biserica „EMANUEL” Quintanar de la Or
Orden (Toledo), având loc o altă conferinţă de
acest gen cu învăţătorii din cadrul Uniunii
Bisericilor Penticostale Române din Spania
(organizaţie independentă).
În primăvară sunt programate conferinţe
cu învăţătorii din Comunităţile Andalucia
şi Madrid-Nord şi cu bisericile din zona
Barcelona.
Beni DRĂDICI
Biserica Eben Ezer Castellon
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Centrul II de instructori din Bistrita 2014

CENTRE DE INSTRUIRE
PENTRU INSTRUCTORI
În perioada 11-16.08.2014 în satul
Bogodinţ, judeţul Caraş-Severin, Departamentul pentru Familii, Tineret şi Copii,
Compartimentul Copii, sub îndrumarea
şi cu aprobarea pastorului Filip Nelu,
responsabil al departamentului, a pastorului Coroban Titus Ioan supravegheator al activităţii Compartimentului Copii
şi sub directa coordonare şi implicare a
prezbiterului Muică Cristian Samuel,
responsabil pentru lucrarea cu copiii, s-a
organizat a III-a ediţie anuală a taberei
de instructori/formatori pentru lucrarea
cu copiii. Acest centru de instruire al
instructorilor este primul în ordine cronologică, iar în anul acesta au predat urur
mătorii: Daniela Piftor, Adriana Ardeu şi
Samuel Cristian Muică. De asemenea, în
perioada 4-7.02.2014 la Biserica Sfânta
Treime din Bistriţa s-a deschis al II-lea
centru de instruire al instructorilor din
12 • Mărgăritarul

zona respectivă unde au predat următorii:
Daniela Piftor, Adriana Ardeu, Fibi Baidoc-Condan şi Samuel Cristian Muică.
La ambele centre de instruire tot ceea ce
înseamnă secretariatul şi celelalte lucruri
necesare, au fost asigurate de către Daniela Barbura, sora care tot timpul este la
datorie.
Întrucât în ultimii 8 ani lucrarea cu copiii în cadrul Cultului Creştin Penticostal
din Romania cât şi din diaspora Europeană a crescut cu mare repeziciune, nevoia de lucratori instruiţi pentru lucrarea
de Școală duminicală a crescut în aşa
fel încât cuvintele Mântuitorului: „mare
este secerişul dar puţini sunt lucrătorii...”
sunt foarte actuale. Pentru a face faţă nevoilor de instruire din teren, în ultimii 3
ani în fiecare vara am organizat o tabără
de instructori/formatori la Bogodinţ, anul
acesta deschizând la Bistriţa centrul al II-

lea şi intenţionăm cu ajutorul lui Dumnezeu, ca în primăvara anului 2015 să deschidem în Spania centrul al III-lea.
În programul de instruire al învăţătoînvăţăto
rilor pe care îl avem în cadrul Cultului
Creştin Penticostal, Departamentul pentru Familii Tineret şi Copii, Compartimentul Copii sunt 7 nivele de instruire a
învăţătorilor fiecare cuprinzând câte 1112 ore care se predau în 2 zile de sâmbătă. Aceste 7 nivele este recomandabil a
se preda în timpul a 7 ani, dacă se poate
fără întrerupere. La încheierea fiecărui
nivel învăţătorii primesc diplomă după
ce susţin un examen scris şi o probă practică. De asemenea, instructorii primesc
diploma de instructor în momentul când
predau la un curs de învăţători şi sunt
asistaţi de unul dintre profesorii lor care
le-au predat cursul de instructori. La ora
actuală avem 67 instructori care pot preda nivelul 1, dintre care 37 pot preda şi
nivelul 2 şi doar 18 pot preda nivelul 3.
Aceşti instructori/formatori predau în
următoarele centre de instruire:
- ROMÂnia: Timişoara (jud. Timiş);
Reşiţa, Caransebeş (jud. Caraş-Severin);
Arad (jud. Arad); Oradea (jud. Bihor);
Turţ-Gherţa (jud. Satu Mare); Cluj-Napoca (jud. Cluj); Bistriţa (jud. Bistriţa Năsăud); Botoşani-Suceava (jud. Botoşani
şi Suceava); Vaslui (jud. Vaslui); Târgu
Mureş (jud. Mureş); Alba Iulia şi Ocna

Mureş (jud. Alba); Mediaş (jud. Sibiu şi
Braşov); Oltenia-Argeş (jud. Argeş, Olt,
Dolj, Mehedinţi, Vâlcea şi Gorj). Până în
prezent în Romania avem 15 centre de inin
struire şi viziunea este ca în fiecare judeţ
să existe un centru de instruire al învăţătorilor de Școală duminicală.
- DIASPORA EUROPEANĂ: Lisabona (Portugalia); Castellon, Alcanar,
Elce, Barcelona, Roquetas de Mar, Madrid (Spania); Coslada (Uniunea Bisericilor Penticostale Române din Spania); Paris-Filadelfia, Paris-Lumina Lumii (Franţa); Dublin-Betel, Dublin-Betania (Irlanda); Trossingen (Germania); Linz-Betel,
Viena-Agape (Austria); Mansue, Verona,
Milano, Torino, Firenze, Fonte Nuova,
Finochio (Italia); Atena-Agape (Grecia);
Cernăuţi (Ucraina). Până în prezent în
Diaspora Europeană şi împrejurimi avem
25 centre de instruire şi viziunea este ca
în fiecare ţară să existe cel puţin un centru de instruire al învăţătorilor de Școală
duminicală. Ne rugăm Domnului Isus să
ne deschidă uşi şi spre ţări din Europa
precum: Elveţia, Belgia, Olanda, Anglia,
Norvegia, Suedia etc, unde sunt biserici
româneşti care cu siguranţă au copii şi nu
au învăţători de Școală duminicală sau
chiar dacă aceşti învăţători există ei nu
sunt instruiţi.
Ne rugăm Domnului Isus să scoată lucrători la seceriş şi în alte părţi ale lumii

Centrul I de instructori din Bogodint 2014
Mărgăritarul •

13

precum: Canada, Statele Unite, Australia, Noua Zeelandă unde (din informaţii sigure) lucrarea de Școală duminicală
în bisericile româneşti suferă.
Cu ajutorul lui Dumnezeu vrem să
continuăm lucrarea de instruire a instructorilor/formatorilor până terminăm cele
7 nivele, apoi să formăm cu ajutorul lui

Tabăra de instructori Bogodinț 2014
ADMINISTRATIV

Dumnezeu alte grupuri de instructori
cu care să începem de la nivelul 1 şi de
asemenea să-i ducem până la nivelul al
7-lea. Ca şi motto pentru această lucrare
am luat cuvintele Apostolului Pavel care
în 2 Timotei 2:22 îi spunea lui Timotei şi
ne spune şi nouă acum celor de la Compartimentul Copii „Şi ce-ai auzit dela
mine, în faţa multor marturi, încredinţează la oameni de încredere, cari să fie
în stare să înveţe şi pe alţii”.
În încheiere mulţumesc conducerii
Cultului Creştin Penticostal pentru că au
aprobat anul acesta fonduri pentru centrul
I de instruire din tabăra de la Bogodinţ.
Nu în ultimul rând mulţumim Bunului
Dumnezeu care a vegheat asupra noastră şi toate lucrările taberei de instruire
au decurs conform planului stabilit mai
dinainte de Dumnezeu şi descoperit nouă
pentru aceste vremuri ale sfârşitului.
Cu dragoste frăţească,
Samuel Cristian MUICĂ
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Privind spre El

Privind spre trecut, zâmbesc! Privind
spre viitor, zâmbesc din nou! Privind la
ziua de azi, îmi proştern cu adâncă smerenie şi recunoştinţă fiinţa înaintea Tatălui
meu iubitor... şi zâmbesc!
Ziua de 20 iulie 2014 va rămâne întotdeauna însemnată în calendarul inimii
mele ca ziua în care Dumnezeu mi-a dăruit
una dintre cele mai mari biruinţe pe drumul
vieţii pe acest pământ.
Pe lângă multele felicitări, medalii, trofee, bani şi diplome înmânate cu drag de
către minunaţii oameni pe care am ajuns
să-i cunosc şi să le apreciez sincer munca
şi pasiunea de care dau dovadă an de an, în
acea zi am simţit într-un mod special, unic,
atingerea caldă a Tatălui meu, ochii Lui
blânzi şi senini îndreptaţi înspre mine şi
dragostea Lui revărsându-se din plin peste
toţi fiii Săi adunaţi laolaltă, din întreaga
ţară, la biserica penticostală Albini din
Cluj-Napoca.
Fiind al şaptelea an în care , prin harul
Domnului, am participat la concursul biblic „Talantul în negoţ”, m-am oprit pentru
câteva momente ca să meditez asupra
însemnătăţii acestui concurs pentru mine.
Ceea ce pot spune cu toată convingerea
este: experienţă! „Talantul în negoţ”- a
fost una dintre minunile lăsate de
Dumnezeu în viaţa mea în vederea creşterii
spirituale şi a apropierii de Tatăl meu
ceresc. De atâtea ori în acest timp,
strângând Cuvântul în inimă, am primit
mângâiere când eram întristată, curaj când
eram înfrântă, sfat la răscruce de drumuri,
mustrare când era nevoie, bucurie în mijlocul încercărilor şi, mai presus de toate,
mântuirea sufletului meu! Da! Cuvântul
Domnului mi-a schimbat viaţa şi Duhul
Sfânt a intrat în inima şi mintea mea,
transformându-le! De altfel, acesta este
chiar rolul Scripturii, după cum ne este prezentat în 2 Timotei 3:16, 17. Ceea ce
trebuie este ca sămânţa bună a Cuvântului

să găsească în inima noastră un pământ
bun în care să încolţească, să crească şi să
aducă rod!
Solicitată fiind să scriu câteva rânduri
în care să prezint această zi a bucuriei, faţa
mea s-a luminat şi în mintea mea s-au
învălmăşit zeci de gânduri ce doreau să
prindă contur în cuvinte aşternute pe
hârtie. Şi am trăit pe propria piele entuziasmul psalmistului, care spunea în psalmul 45: „Cuvinte pline de farmec îmi clo-

cotesc în inimă...”. Totuşi, când am început
să scriu, am realizat faptul că e dificil,
aproape imposibil a exprima sentimentele
profunde ce te încearcă în astfel de momente... Doar cei ce au trecut pe acolo ar
putea înţelege... Momente în care vezi că
munca şi dedicarea îţi sunt răsplătite, dar
chiar mai mult: momente în care Dumnezeu
îţi face cadou harul Lui măreţ şi îngăduie
în viaţa ta lucruri la care nu ai fi visat!
Bucuria mea a fost întregită de bucuria
fratelui meu mai mic, Claudiu. Cunoscând
Mărgăritarul • 15

energia şi spiritul jucăuş, pe care el le are,
nici eu, nici familia mea nu ne-am gândit
că va reuşi performanţe prea mari la acest
concurs. Ştiam că Dumnezeu l-a înzestrat
cu o minte ageră, dar aici nu e suficient
atât - trebuie: rugăciune şi perseverenţă!
Totuşi, părinţii mei au hotărât să încerce,
fiind convinşi că aprofundarea Bibliei va
aduce numai beneficii, chiar dacă fratele
meu nu ar fi reuşit să se califice la etapele
superioare. Însă, Domnul ne-a uimit şi de
această dată! Este al patrulea an consecutiv în care Claudiu participă la „Talantul în
negoţ”, şi ajunge până la ultima fază a
concursului. Şi anul acesta, prin harul
Domnului a obţinut punctajul maxim la
etapa naţională şi, bineînţeles, îşi doreşte
să participe în continuare...
Picătura care a umplut paharul biruinţei
din acea zi a fost bucuria din ochii
înlăcrimaţi ai surioarei mele de cinci
anişori în momentul în care am hotărât să
împart premiul cu ea şi i-am aşezat una
dintre medalii la gât... Îmbrăţişarea ei
sinceră şi plină de dragoste pură,
copilărească mi-a umplut inima de căldură
şi fericire. Ştiu sigur că în curând va fi una
dintre concurente...
Bineînţeles, părinţii mei au fost alături
de mine neîncetat. Fără sfaturile şi
încurajările lor, de multe ori aş fi fost
tentată să renunţ, mai ales de când a început vacanţa aceasta, pe care am etichetat-o drept cea mai aglomerată de până
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acum! Pe lângă concursul biblic, am început pregătirea în vederea susţinerii examenului de admitere la facultatea de
medicină, unde îmi doresc şi ştiu că e voia
lui Dumnezeu să fiu; de asemenea, baba
calaureatul bate la uşă, iar majoratul aduce
cu sine şi posibilitatea de a învăţa să conduci o maşină, lucru pe care nu aş vrea să-l
pierd, de aceea l-am introdus în lista mea
cu „de făcut” pentru vara aceasta.
Eu singură nu voi reuşi, dar Dumnezeu
nu m-a dezamăgit niciodată... El nu a
rămas nicicând dator, ci a binecuvântat
fiecare efort al meu, răsplătindu-l din
belşug! De aceea, vreau să-i îndemn pe
toţi cei care citesc gândurile mele să urmeze cuvintele înţeleptului din Prov.
3:5-7: „Încrede-te în Domnul din toată
inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!
Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va
netezi cărările.” Chiar şi atunci când vă
simţiţi mici şi lipsiţi de putere faţă de
lucrările pe care Dumnezeu vi le pune
înainte, aduceţi-vă aminte că puterea şi
măreţia Lui sunt cele ce trebuie să se vadă
şi ele sunt făcute desăvârşite în slăbiciunile
noastre!
Cu ajutorul Tatălui meu ceresc eu am
făcut lucrul acesta şi astăzi Îl pot lăuda din
adâncul inimii!...Şi privind spre trecut
zâmbesc... privind spre viitor, zâmbesc
din nou!
Mihaela Sîrbu
Câmpia Turzii

Recunoştinţă!
de Mihaela Sîrbu

De-atâtea ori m-am încrezut în Tine
Şi niciodată nu m-ai părăsit!
Când Te-am chemat din valea cu suspine,
Isus, Prietenul meu drag, Tu ai venit!

Iar Tu mi-ai trimis degrab’ alinarea
Căci singur, Isuse, eu nu pot răbda!
Mi-ai dăruit prin Cuvântu-Ţi puterea
Şi harul de-a merge pe calea Ta!

De-atâtea ori am alergat cu lacrimi
Tânjind ca să primesc iertarea Ta,
Iar Tu m-ai dezrobit de patimi,
De orice mă ţinea pe calea mea...

În ochi, scumpe Tată, mi-ai pus iar lumina,
Sclipirea, speranţa ce-n veci n-a pieri...
În inima-mi frântă turnat-ai credinţa
Şi pacea ce n-aş fi putut-o găsi...

De-atâtea ori am suferit de setea
Ce totul înăuntru-mi mistuia...
De-atâtea ori mă biruise foamea
Şi din adâncuri sufletu-mi seca!

„O, unde să mergem?” strigau ucenicii
Când unii din gloată L-au părăsit...
„La Tine, Doamne-i Cuvântul Vieţii,
La Tine iertare şi har am găsit!”

Dar tot de-atâtea ori, iubit Părinte,
Eu te-am chemat cu un oftat stingher...
În odăiţă, prin Duh şi prin minte
Am înălţat rugi fierbinţi către cer,

La Tine-au venit chiar şi orbii, ologii,
Pe toţi cu putere i-ai mântuit!
Prin Tine au fost vindecaţi slăbănogii;
Din duhuri şi patimi ai izbăvit!
De-atâtea ori, Doamne, şi eu Te-am chemat
La patul în care zăceam chinuit...
Cu dragoste, Tată, m-ai ridicat,
Aducând vindecare în trupul sleit...
De-atâtea ori, Doamne, lăsat-am credinţa
Şi Duhul Sfânt să poarte paşii mei;
Atunci, bucuros am primit biruinţa,
Văzând cum m-ai scos din groapa cu lei...
Şi visul la care atât am ţinut
L-am curmat, dorind voia Ta să-mplinesc;
Căci visul Tău, Doamne, e mare şi sfânt,
Prin el am viaţa, prin el pot să cresc...
Prin Tine putea-voi mereu să cânt,
Cu Tine, în viaţă voi reuşi!
Pe Tine Te recunosc în tot ce sunt!
Cu Tine, Doamne, zilnic voi zâmbi!
AMIN!
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„ T alanTul în n egoţ”

uun har şi o binecuvântare...

„Talantul în negoţ”
ţ” – un har şi o bi
bi-necuvântare pentru copii, părinţi, biserică şi de ce nu întreaga societate. Spun
că este o binecuvântare pentru că nimic
nu poate fi mai plăcut şi frumos şi nimic nu te poate apropia de cer, de Dumnezeu aşa cum o face El prin Cuvântul
Său, Biblia. Cât de plăcut este să vezi
copiii împreună cu părinţii studiind şi
învăţând cuvintele dătătoare de viaţă ale
Sfintei Scripturi. Dar cu mult mai îmbucurător este când vezi că, acest Cuvânt
te cercetează, te îndrumă şi îţi îndreaptă
paşii pe calea neprihănirii. Afirm acest
lucru pentru că Domnul mi-a dat harul
18 • Mărgăritarul

acesta să îmi văd copiii cercetându-se
potrivit cu cele scrise, punându-şi întrebări şi luptându-se cu ei din dorinţa
de a fi plăcuţi Domnului, de a-L onora
pe El prin viaţa lor. M-am bucurat că a
fost dorinţa lor de a cerceta Scripturile.
Ei erau cei ce veneau cu Bibliile şi ne
puneau întrebări, cereau ca noi să le punem întrebări ajutându-i în acest fel în
pregătirea lor pentru acest concurs. De
asemenea, m-am bucurat când Domnul
li se descoperea prin Cuvântul Scripturii şi ei înţelegeau voia Domnului, dobândind acea înţelepciune care vine de
Sus.
Te încurajez iubite cititor, investeşte
timp în copiii tăi şi nu vei fi lipsit de
bucurii; investeşte timp pentru Hristos
şi El te va încununa cu răsplătiri. „Talantul în negoţ” – deşi am putea fi sceptici şi spune că e doar o „competiţie”
– vreau să afirm faptul că în cei 7 ani
de când particip alături de copiii mei,
am văzut tot mai clar şi desluşit că e un
plan de lucrare al Domnului şi prin el,
Domnul Îşi ridică o întăritură din gura
copiilor. Nu ştim ce vremuri vor întâmpina ei dar nu suntem în necunoştinţă
pentru că Scriptura ne vorbeşte despre
vremurile din urmă când oamenii vor fi
răi, iubitori mai mult de plăceri decât
de Dumnezeu, fără dragoste firească,
etc... şi vedem cum Domnul îi formează
şi ei vor fi martori neînfricaţi, biruitori
în Numele Domnului Isus. Numai cunoscând Cuvântul Scripturii pot fi tari

şi birui. Domnul Isus a biruit ispita spunând: ”este scris...”.
Un alt har de care m-am bucurat prin
acest concurs au fost prieteniile care
s-au legat între copii, şi aici mă refer
la cei mai mari, care au păstrat legătura
între ei, şi-au format un obicei frumos,
acela de a se uni în post şi rugăciune, iar
pe perioada vacanţelor slujesc în satele
de prin zona Vasluiului. M-am întâlnit
cu o parte din ei, cei drept, în misiune
şi m-am bucurat de dăruirea lor în slujirea copiilor dar şi de slujirea pe care
au făcut-o în bisericile locale. Bucuria
cea mai mare a fost când oamenii care
nu Îl cunoşteau pe Dumnezeu se opreau
uimiţi de lumina şi dragostea lui Hristos
ce o răspândeau. Domnul să îi ţină în
Mâna Sa şi niciunul dintre ei să nu se
piardă!
Fiţi binecuvântaţi de Domnul cu o
inimă bună, gata oricând de a se jertfi
pentru El!
Daniela CalujaC
Biserica Speranţa, Suceava

„Talantul în negoț” este concursul
unde toţi copiii sunt câştigători. Este plin
de surprize plăcute dar şi de muncă şi
emoţii. Acest concurs ne-a oferit oportuoportu
nitatea de a ne pune talanţii în slujba Regelui. Atât proba clasică cât şi cea de la
memorare ne vor ajuta mult în viaţă!
Mă bucur pentru harul pe care îl am
să particip la acest concurs biblic. Am
avut prilejul de a cerceta mai mult Biblia decât aş fi făcut-o în mod obişnuit.
Datorită acestui concurs am întâlnit
copii deosebiţi. Vreau să recomand tuturor să participe. Este o experienţă foarte
frumoasă în ciuda tuturor emoţiilor şi a
efortului depus.
Organizarea şi buna dispoziţie au fost
punctul forte al celor din STAFF.
Domnul să răsplătească tuturor munca
depusă!
Domnul să vă binecuvânteze!
Cu respect,
luisa CalujaC (11ani)
Biserica Speranţa, Suceava
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„TalanTul în negoȚ”
„Talan
negoȚ – 2014

Faza internaţională

ediția a III-a

Prin harul şi cu ajutorul Domnului, în
perioada 8-10 august 2014, la Biserica
Sfânta Treime din Bistriţa, s-au adunat copii din toată România, dar şi din Europa
şi anume: Austria, Grecia, Italia, Spania,
Portugalia, Franţa pentru etapa finală etapa internaţională, a concursului biblic
“Talantul în negoţ”.
Vedem cum de la an la an numărul
celor doritori de a cunoaşte cât mai mult
din Cuvântul Domnului creşte, fapt pentru care nu putem să zicem decât: ”Mărit
să fie Domnul!”, „Mare este Domnul şi
foarte vrednic de laudă!”
Au fost zile pline de emoţii dar şi de bu-
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curia părtăşiei. Cât de minunat e Domnul
nostru şi cât de frumos ne-a înfrăţit! Copii
şi adulţi de prin toate colţurile Europei,
diferiţi, străini am spune unii faţă de alţii
şi totuşi una, cu acelaşi gând şi dragoste în
inimă - dragostea pentru Isus Hristos.
Sâmbătă, după ce şi-au susţinut probele
concursului “Talantul în negoţ”, copiii au
fost antrenaţi într-o altă competiţie şi anume: ”Descoperind frumuseţile Bistriţei”.
A fost o activitate inedită, când au trebuit
să descopere singuri cele 15 obiective propuse de organizatori. Au fost împărţiţi în 15
echipe (denumite după localităţile descoperite de ei în cartea Faptele Apostolilor),

li s-a înmânat o hartă, li s-au trasat câteva
repere şi au fost lăsaţi să colinde Bistriţa,
dar nu oricum. Pentru a parcurge traseul
corect şi pentru a ajunge la destinaţia finală
au avut de dezlegat ghicitori, de răspuns
la întrebări, de îndeplinit anumite sarcini
accesibile vârstei lor. La final toţi copiii
erau prezenţi, nu s-a rătăcit niciunul, şi
toţi au fost premiaţi cu câte o îngheţată şi
o diplomă care să le amintească de această
experienţă.
Duminică au slujit în biserică prin cântare şi poezie apoi au fost răsplătiţi pentru tot efortul depus. Toţi concurenții au
primit câte un trofeu şi diplomă de participare. Toţi au fost foarte bine pregătiţi,
totuşi unii dintre ei s-au clasat pe primele

3 locuri. Regionala Suceava a avut 33 de
participanți iar din ei, 26 au fost premiaţi
cu locurile I, II şi III.
Domnul să îi binecuvânteze pe toţi şi să
îi ajute ca prin trăirea lor să pună în practică
tot ce au învăţat în mod teoretic!”
Domnul să binecuvânteze organizatorii, biserica gazdă şi pe toţi cei ce au
susţinut şi susţin această lucrare! Fie ca
harul Domnului să se reverse peste toţi şi
cu toţii să ne vedem pe plaiurile cereşti, să
auzim glasul Domnului spunând:”Veniţi
binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi
Împărăţia care v-a fost pregătită încă de la
întemeierea lumii!”
Daniela CalujaC
Biserica Speranţa, Suceava
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“Prin harul Domnului de 7 ani particip la acest consurs şi nu întodeauna am
ajuns acolo unde mi-am dorit. Chiar dacă
competiţia a fost pe măsură, datorită probelor pe care le-am susţinut am fost stimulată
an de an să învăţ tot mai mult şi am simţit
cum Dumnezeu m-a ajutat. Recunosc că
fără ajutorul Lui nu puteam obţine nimic,
aşa că toată slava fie a Domnului. Scopul
principal a fost să învăţ cât mai mult din
Cuvântul Domnului, dar pe lângă aceasta

22 • Mărgăritarul

am avut şi ocazia să îmi fac noi prieteni,
din toate colţurile Europei chiar şi în afara
ei. Consider că acest concurs este un dar
de la Dumnezeu pentru toţi cei care vor să
studieze Biblia. Personal, recomand tuturor
copiilor şi adolescenţiilor să participe. Este
o experienţă care va avea influenţă asupra
ta, schimbându-ţi viaţa şi te va ajuta să
cunoşti mai îndeaproape calea Domnului.
Vreau să aduc mulţumiri mai întâi lui
Dumnezeu pentru tot harul dat, mai apoi

celor care ne-au susţinut şi au fost alături
de noi pe toată durata călătoriilor la Cluj
Napoca şi Bistriţa, iar nu în ultimul rând
bisericilor şi familiilor pentru rugăciunile
lor şi sprijinul acordat! Fiţi binecuvântaţi
de Domnul!”
Camelia MiROn
Biserica Penticostală Nr. 1
Bosanci, Suceava

„Talantul în negoț 2014 a însemnat
pentru mine în primul rând un motiv
să studiez mai amănunţit Cuvântul lui
Dumnezeu. Cărţile Faptele Apostolilor,
Neemia şi Iuda, precum şi versetele de
memorat, mi-au semănat în minte sfaturi,
modele de viaţă şi mi-au dat garanţia că
Dumnezeu mă ascultă în orice vreme.
În al doilea rând, am avut ocazia să
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întâlnesc şi să cunosc tineri ca mine atât din
România cât şi din străinătate, bucurândumă că avem un scop comun: cunoaşterea
Bibliei.
Mulţumesc lui Dumnezeu că a îngăduit
tinerilor penticostali să cerceteze Cuvântul
Său şi să-L memoreze participând la “Talantul în negoţ”. Sperăm că generatia noastră
va fi într-adevăr ceea ce Dumnezeu Îşi
doreşte într-o lume care ignoră adevăratele
valori.”
Cosmin POPa
OP
OPa
Biserica Penticostala Plopeni, Suceava
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„Vreau să vă mărturisesc că Domnul
m-a ajutat să particip la acest concurs ca
să mă apropii mai mult de El. Eram întrun moment crucial în viața mea, în care
Domnul îmi arăta că multe din lucrurile
pe care eu le consideram normale, erau
de fapt, neplăcute Lui. Eram într-un continuu zbucium și deși, știam ce trebuia
să aleg, inima îmi era împietrită.
La faza națională, în timpul programului de duminică dimineața, Domnul s-a
atins și de inima mea. I-am simțit prezența,
dragostea și răbdarea cu care mă purtase
până în acel moment ca să ajung să decid
pe cine vreau să slujesc pentru restul vieții
mele.
Sunt profund recunoscătoare pentru
acest concurs și pentru tinerii pe care i-am
cunoscut prin intermediul său, pentru că
și prin ei Dumnezeu mi-a arătat cum ar
trebui să fiu, ca fiică a Sa. Alături de ei am
petrecut momente memorabile și mă bucur
să-i am alături pe această cale pe care am
pornit. Aștept cu nerăbdare următoarea
ediție.
Mulțumesc și organizatorilor și lide-

rilor care s-au pus la dispoziția Domnului
și s-au ocupat de acest concurs.
Domnul să vă binecuvânte!”
iuliana IACOB
Biserica Betel Dumbrăveni
„Talantul în negoţ este un concurs
care m-a ajutat să cunosc mai bine tainele
Scripturii. Încurajez toţi tinerii şi copiii să
participe la acest concurs pentru că ştiu
că sămânţa ce a fost semănată va da rod.
Versetele şi cărţile Bibliei pe care le-am
studiat şi învăţat mă vor ajuta în viaţă.
Acest concurs m-a ajutat să îmi fac noi
prieteni din România şi din alte ţări.”
luculescu SABINA
ABINA (13ani)
Biserica Penticostala Plopeni, Suceava
„Talantul în negoţ este un concurs minunat, care m-a îndemnat nu doar să citesc
Biblia, ci şi să învăţ şi să meditez la ceea
ce am citit. Cuvântul Domnului m-a ajutat, m-a influenţat într-un mod pozitiv şi
Domnul a lucrat în viaţa mea. Cu ajutorul
acestui concurs L-am descoperit pe El şi
bunătatea Lui.

De asemenea, tot prin intermediul concursului Talantul în Negoţ am avut parte
de multe experienţe frumoase, am legat
prietenii şi mi-am făcut o mulţime de
amintiri.”
Ema aluCulESEi
Biserica Nr. 3 „Mesia” Botoşani
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Bibliografie
„Talantul în negoț” memorare – 2015

1 Timotei 1-6

„TalanTul în nEGOț”
CLASIC – 2015

Cărţile biblice:

Versetele biblice de memorat:

- clasele 2-3: Genesa, 2 ioan

CLASELE 2-3:

- clasele 4-5: Genesa, 2 Tesaloniceni
- clasele 6-7: Genesa, 1 Tesaloniceni
- clasele 8-9: Genesa, 1 Tesaloniceni,
2 Tesaloniceni
- clasele 10-11: Genesa, 1
Tesaloniceni, Eclesiastul
- 18-25 de ani: Genesa, 1
Tesaloniceni, Eclesiastul
- 25+ ani: Genesa, 1 Tesaloniceni,
Cântarea Cântărilor

Următoarele versetele din Genesa
nu fac parte din bibliografia tuturor
categoriilor de vârstă: cap. 4:17-24;
cap. 5:1-32; cap. 10:1-32; cap. 11:1026; cap. 25:12-18; cap. 36:1-43; cap.
46:8-34.
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- Isaia 3:10 - Bine de cel neprihănit!
Lui îi va merge bine, căci se va bucura de
rodul faptelor lui.
- Ioan 2:25 - Şi n-avea trebuinţă să-I
facă cineva mărturisiri despre nici un
(niciun) om, fiindcă El însuşi (însuș) ştia
ce este în om.
- Ieremia 31:34 - Nici unul (Niciunul)
nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele
său, zicând: „Cunoaşte pe Domnul!“ Ci
toţi Mă vor cunoaşte, de la (dela) cel mai
mic până la cel mai mare, zice Domnul;
căci le voi ierta nelegiuirea, şi nu-Mi voi
mai aduce aminte de păcatul lor.
- luca 6:36 - Fiţi, deci, (dar) milostivi,
cum şi Tatăl vostru este milostiv.
- Ioan 15:12 - Aceasta este porunca
Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am
iubit Eu.
- 1 Corinteni 4:20 - Căci Împărăţia lui
Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere.

- Exod 2:25 - Dumnezeu a privit spre
copiii lui Israel şi a luat cunoştinţă de ei.
- 1 Samuel 2:26 - Tânărul Samuel
creştea mereu, şi era plăcut Domnului şi
oamenilor.
- Psalmii 119:11 - Strâng Cuvântul
Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc
împotriva Ta!
- Proverbele 15:10 - Cine părăseşte
cărarea este aspru pedepsit, şi cine urăşte
mustrarea va muri.

CLASELE 4-5:

- Ioan 17:26 - Eu le-am făcut cunoscut
Numele Tău, şi li-L voi mai face cunoscut,
pentru ca (pentruca)
dragostea cu care M-ai iubit Tu, să fie
în ei, şi Eu să fiu în ei.
- Fapte 10:43 - Toţi proorocii
mărturisesc despre El că oricine crede
în El, capătă, prin Numele Lui, iertarea
păcatelor.
- 1 Ioan 3:5 - Şi ştiţi că El S-a arătat ca
să ia păcatele; şi în El nu este păcat.
- 2 Timotei 2:15 - Caută să te înfăţişezi
înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat,
ca un lucrător care n-are de ce să-i fie
ruşine, şi care împarte drept Cuvântul
adevărului.
- Romani 12:9 - Dragostea să fie fără
prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi lipiţivă tare de bine.
- Exod 19:5 - Acum, dacă veţi asculta
glasul Meu (meu) şi dacă veţi păzi
legământul Meu, veţi fi ai Mei dintre toate
popoarele, căci tot pământul este al Meu;
- Numeri 23:19 - Dumnezeu nu este un
om ca să mintă, Nici un fiu al omului, ca
să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face?
Ce a făgăduit oare, nu va împlini?
- Romani 12:12 - Bucuraţi-vă în
nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în
rugăciune.
- Psalmii 55:22 - Încredinţează-ţi soarta
în mâna Domnului, şi El te va sprijini.
El nu va lăsa niciodată să se clatine cel
neprihănit.
- Proverbele 15:15 - Toate zilele
celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima
mulţumită (mulțămită) are un ospăţ
necurmat.

CLASELE 6-7:

- Matei 6:33 - Căutaţi mai întâi
Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea
Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe
deasupra.
- Isaia 32:17 - Lucrarea neprihănirii
va fi pacea, roada neprihănirii: odihna şi
liniştea pe vecie.
- Galateni 6:9 - Să nu obosim în facerea
binelui; căci la vremea potrivită, vom
secera, dacă nu vom cădea de oboseală.
- Matei 7:13 - Intraţi pe poarta cea
strîmtă. Căci largă este poarta, lată este
calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt
cei ce intră pe ea.
- Ioan 12:25 - Cine îşi iubeşte viaţa, o
va pierde; şi cine îşi urăşte viaţa în lumea
aceasta, o va păstra pentru viaţa veşnică
(vecinică).
- Exod 20:2-3 - „Eu sunt Domnul,
Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara
Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alţi
dumnezei (în) afară de Mine.
- Rut 2:12 - Domnul să-ţi răsplătească
ce ai făcut, şi plata să-ţi fie deplină din
partea Domnului, Dumnezeului lui Israel,
sub (subt) ale cărui aripi ai venit să te
adăposteşti!
- Fapte 24:16 - De aceea mă silesc să
am totdeauna un cuget curat înaintea lui
Dumnezeu şi înaintea oamenilor.
- Psalmii 119:5 - O, de ar ţinti căile
mele la păzirea orânduirilor Tale!
- Proverbele 18:10 - Numele Domnului
este un turn tare; cel neprihănit fuge în el,
şi stă la adăpost.

CLASELE 8-9:

- Ioan 15:7 - Dacă rămâneţi în Mine, şi
dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi
orice veţi vrea, şi vi se va da.
- Matei 23:12 - Oricine se va înălţa, va fi
smerit; şi oricine se va smeri, va fi înălţat.
- 1 Ioan 1:9 - Dacă ne mărturisim
păcatele, El este credincios şi drept, ca
să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de
orice nelegiuire.
- 1 Corinteni 13:12 - Acum, vedem
ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar
atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum,
cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte
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deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe
deplin.
- Deuteronom 5:32 - Luaţi seama,
deci (dar), să faceţi aşa cum v-a poruncit
Domnul, Dumnezeul vostru; să nu vă
abateţi de la cele ce a poruncit El nici la
dreapta, nici la stânga.
- Ezra 7:10 - Căci Ezra îşi pusese
inima să adâncească şi să împlinească
Legea Domnului, şi să înveţe pe oameni
în mijlocul lui Israel legile şi poruncile.
-Romani
Romani 2:13 - Pentru că (Pentrucă) nu
cei ce aud Legea, sunt neprihăniţi înaintea
lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea
aceasta vor fi socotiţi neprihăniţi.
-Evrei
Evrei 12:6 - Căci Domnul pedepseşte
pe cine-l iubeşte, şi bate cu nuiaua pe orice
fiu pe care-l primeşte.
- Psalmii 93:5 - Mărturiile Tale sunt
cu totul adevărate; sfinţenia este podoaba
Casei Tale, Doamne, pentru tot timpul cât
vor ţine vremurile.
- Proverbele 18:13 - Cine răspunde
fără să fi ascultat, face o prostie şi îşi trage
ruşinea.

CLASELE
LASELE 10-11:

- ieremia
eremia 33:3 - Cheamă-Mă, şi-ţi
voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari,
lucruri ascunse pe care nu le cunoşti.
- Isaia 59:1-2 - Nu, mâna Domnului
nu este prea scurtă ca să mântuiască,
nici urechea Lui prea tare ca să audă,
ci nelegiuirile voastre pun un zid de
despărţire între voi şi Dumnezeul vostru;
păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L
împiedecă să vă asculte (v’asculte)!
- Iona 2:9 - Eu însă Îţi voi aduce jertfe
cu un strigăt de mulţumire (mulțămire),
voi împlini juruinţele pe care le-am făcut.
Mântuirea vine de la (dela) Domnul.
- Fapte 10:43 - Toţi proorocii
mărturisesc despre El că oricine crede
în El, capătă, prin Numele Lui, iertarea
păcatelor.
- Coloseni 3:25 - Căci cine umblă
cu strîmbătate, îşi va primi plata după
strîmbătatea pe care a făcut-o; şi nu se are
în vedere faţa omului.
- 2 Timotei 1:9 - El ne-a mântuit şi
ne-a dat o chemare Sfântă, nu pentru
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faptele noastre, ci după hotărârea Lui şi
după harul care ne-a fost dat în Hristos
Isus, înainte de veşnicii (vecinicii),
-Tit
Tit 3:5 - El ne-a mântuit, nu pentru
faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru
îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou
şi prin înoirea făcută de Duhul Sfânt,
- Evrei 13:6 - Aşa că putem zice plini de
încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu
mă voi teme: ce mi-ar putea face omul?“
- Psalmii 111:10 - Frica Domnului
este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o
păzesc, au o minte sănătoasă, şi slava Lui
ţine în veci.
- Proverbele 3:11-12 - Fiule, nu
dispreţui mustrarea Domnului, şi nu te
mâhni de pedepsele Lui. Căci Domnul
mustră pe cine iubeşte, ca un părinte pe
copilul pe care-l iubeşte!.

18-25 ANI:

- Psalmii 117:1-2 - Lăudaţi pe Domnul,
toate neamurile, lăudaţi-L, toate popoarele!
Căci mare este bunătatea Lui faţă de noi,
şi credincioşia Lui ţine în veci. Lăudaţi pe
Domnul!
- 2 Cronici 30:9 - Dacă vă întoarceţi
la Domnul, fraţii voştri şi fiii voştri vor
găsi milă la cei ce i-au luat robi, şi se vor
întoarce în ţară. Căci Domnul, Dumnezeul
vostru, este milostiv şi îndurător, şi nuŞi va întoarce Faţa de la voi, dacă vă
întoarceţi la El.
- Ioan 14:21 - 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.
- Fapte 17:30-31 - Dumnezeu nu
ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi
porunceşte acum tuturor oamenilor de
pretutindeni să se pocăiască; pentru că
(pentrucă) a rânduit o zi, în care va judeca
lumea după dreptate, prin Omul pe care
L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a
dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită
prin faptul că L-a înviat din morţi...
- Romani 7:18 - Ştiu, în adevăr, că
nimic bun nu locuieşte în mine, adică
în firea mea pământească, pentru că
(pentrucă), ce-i drept, am voinţa să fac
binele, dar n-am puterea să-l fac.

- Evrei 10:39 - Noi însă nu suntem
din aceia care (cari) dau înapoi ca să se
peardă, ci din aceia care (cari) au credinţă
pentru mântuirea sufletului.
- 1 Ioan 4:20 - Dacă zice cineva: „Eu
iubesc pe Dumnezeu“ şi urăşte pe fratele
său, este un mincinos; căci cine nu iubeşte
pe fratele său, pe care-l vede, cum poate
să iubească pe Dumnezeu pe care nu-L
vede?
- 1 Samuel 2:3 - Nu mai vorbiţi cu
atâta îngîmfare, Să nu vă mai iasă din gură
cuvinte de mândrie; Căci Domnul este un
Dumnezeu care ştie totul, şi toate faptele
sunt cântărite de El.
- Psalmii 110:3 - Poporul Tău este plin
de înflăcărare, când Îţi aduni oştirea; cu
podoabe sfinte, ca din sînul zorilor, vine
tineretul Tău la Tine, ca roua.
- Proverbele 10:16 - Cel neprihănit îşi
întrebuinţează câştigul pentru viaţă, iar
cel rău îşi întrebuinţează venitul pentru
păcat.

25+ ANI:

- Iacov 5:7-8 - Fiţi, deci (dar), îndelung
răbdători, fraţilor, până la venirea
Domnului. Iată că plugarul aşteaptă roada
scumpă a pământului, şi o aşteaptă cu
răbdare, până primeşte ploaie timpurie
şi tîrzie. Fiţi şi voi îndelung răbdători,
întăriţi-vă inimile, căci venirea Domnului
este aproape.
- Deuteronom 7:12 - Dacă veţi asculta
aceste porunci, dacă le veţi păzi şi împlini,
Domnul, Dumnezeul tău, va ţine (ținea)
faţă de tine legământul şi îndurarea cu
care S-a jurat părinţilor tăi.
-1 Regi 2:3 - Păzeşte poruncile
Domnului, Dumnezeului tău, umblând în
căile Lui, şi păzind legile Lui, poruncile
Lui, hotărârile Lui şi învăţăturile Lui,
după cum este scris în legea lui Moise, ca
să izbuteşti în tot ce vei face şi ori încotro
te vei întoarce,
- Fapte 2:38-39 - „Pocăiţi-vă“ le-a
zis Petru „şi fiecare din voi să fie botezat
în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea
păcatelor voastre; apoi veţi primi darul
Sfântului Duh. Căci făgăduinţa aceasta
este pentru voi, pentru copiii voştri, şi

pentru toţi cei ce sunt departe acum, în
oricît de mare număr îi va chema Domnul,
Dumnezeul nostru.“
- Romani 1:16-17 - Căci mie nu mi-e
ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă
ea este puterea lui Dumnezeu pentru
mântuirea fiecăruia care crede: întâi a
Iudeului, apoi a Grecului; deoarece în ea
este descoperită o neprihănire pe care o
dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce
la credinţă, după cum este scris: „Cel
neprihănit va trăi prin credinţă.“
- 2 Timotei 2:19 - Totuşi (Totuș) temelia
tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având
pecetea aceasta: „Domnul cunoaşte pe
cei ce sunt ai Lui“; şi: „Oricine rosteşte
Numele Domnului, să se depărteze de
fărădelege!“
- Evrei 13:15 - Prin El, să aducem
totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă,
adică, rodul buzelor care mărturisesc
Numele Lui.
- 1 Samuel 2:10 - Vrăjmaşii Domnului
vor tremura, Din înălţimea cerului El Îşi
va arunca tunetul asupra lor; Domnul va
judeca marginile pământului. El va da
Împăratului Său putere, şi El va înălţa
tăria Unsului Lui.
- Psalmii 101:2 - Mă voi purta cu
înţelepciune pe o cale neprihănită. Când
vei veni la mine? Voi umbla cu inima fără
prihană, în mijlocul casei mele.
- Proverbele 20:11 - Copilul lasă să se
vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui
va fi curată şi fără prihană.
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o VIAţĂ nOUĂ
pentru

Denis

La finalul lecţiei biblice, Denis, unul dintre copiii care participa la tabără, s-a apropiat de mine şi mi-a spus: “Eu L-am primit pe
Domnul Isus în viaţa mea”. M-am blocat,
deşi nu ar fi trebuit să se întâmple aceasta,
pentru că tocmai predasem lecţia Zacheu, îi
încurajasem pe copii să-L primească pe
Domnul Isus în inima lor şi tocmai mă rugasem pentru acest lucru. Am căutat să-mi
adun ideile şi l-am întrebat doar atât: „Cum
te-ai simţit?” Denis a tăcut câteva clipe, părând că îşi caută ideile, apoi a zis:
„Eu am simţit o bucurie foarte, foarte,
foarte mare, nu pot spune cât de bine
m-am simţit, îmi era foarte, foarte, foarte
bine. Mă simţeam parcă... parcă aş fi foar
foarte bucuros. Am simţit că dacă s-ar întâmpla ceva cu cineva din familia mea eu o
să-l ajut şi aş vrea să merg în sat şi să îmi
cer iertare de la cei la care le-am greşit.
Am așa o bucurie foarte mare, o pace
foarte mare, mi-e foarte bine, foarte, foar
foarte bine. Vreau să citesc toată Biblia, în fiecare zi pentru că ea ne învaţă cum trebuie să trăim...”
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Ascultându-l pe Denis, am văzut pe
chipul lui cu adevărat o bucurie greu de
exprimat, asta m-a făcut să mă gândesc la
momentul în care eu L-am primit pe Domnul Isus. Am văzut în el rodul unei lucrări
a cărei temelie a fost rugăciunea. L-am încurajat pe Denis citindu-i un verset din
Biblie: „Dar tuturor celor ce L-au primit,
adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat
dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu”
(Ioan 1:12). L-am asigurat că el este acum
un copil al lui Dumnezeu şi că acesta este
doar primul pas în viaţa lui de credincios.
Hotărârea lui Denis a fost o reală încurajare pentru fiecare dintre noi, cei care
am fost implicaţi direct în lucrare, dar şi
pentru cei care au stat „în spatele cortinei”, cei care s-au rugat pentru noi... o
adevărată echipă cu inimă pentru evanevan
ghelizarea copiilor.
Mă gândesc acum, ce rezultate ar fi
avut această lucrare dacă aş fi căutat să o
fac singură, fără să aleg să clădesc relaţii,
fără să accept părerile celorlalţi sau să depun efortul de a lucra în echipă şi fără să

încurajez alţi credincioşi să ne susţină. Îmi
dau seama că nu aş fi avut bucuria pe are o
am acum, şi poate nici rezultatul nu ar fi
fost acelaşi. De ce? Pentru că Dummnezeu a chemat pe fiecare creştin să lucreze
pentru El, fiecare acolo unde a simţit chemarea, însă în niciun sector de slujire
Dumnezeu nu vrea ca eu sau tu să lucrăm
de unul singur, ci în echipă, mai mulţi
creştini care au primit aceeaşi chemare.
Efeseni 4:11 spune: „Şi El a dat pe unii
apostoli; pe alţii prooroci; pe alţii evanghelişti; pe alţii păstori şi învăţători”, chiar
şi acest verset ne sugerează ideea de echipă, de lucru în echipă, relaţii, colaborare.
De fapt, nici Domnul Isus atunci când Și-a
trimis ucenicii, nu i-a trimis singuri, Biblia ne spune că i-a trimis doi câte doi. Pavel, cu toate că era un slujitor atât de puternic nu a slujit singur...a tunci, de ce tu ai
face slujirea de unul singur?
Domnul, mă cheamă pe mine şi pe tine
să trăim pentru El, să-L slujim, să ne ocupăm în primul rând de copiii noştri, de copiii din biserică, dar am primit şi porunca
de a merge, de a sluji dincolo de zidurile
bisericii, de a spune altora, de a vesti Cuvântul Lui la orice făptură... deci, şi copiilor, acelor copii care nu au şansa să audă
Cuvântul lui Dumnezeu în familiile lor,
dar care au nevoie de mântuire.
Gândeşte-te la copiii pe care Dumnezeu i-a pus în jurul tău, ce ai putea face
pentru ei? Priveşte-i prin ochii lui Dumen-

zeu, priveşte la viaţa lor pierdută în păcat
şi la nevoia lor de Hristos şi nu sta nepăsător. Priveşte la copiii din vecinătatea ta,
dar gândeşte-te şi la credincioşii împreună
cu care să duci Evanghelia. Nu o face singur, caută oameni care să te ajute direct,
oameni care să te susţină în rugăciune, investeşe în relaţiile cu alţi creştini pentru
acestă lucrare. Nu se ştie, poate printre copiii din blocul tău, din cartierul tău, de pe
strada ta, din satul tău sau poate chiar din
familia ta se află un Spurgeon, un Moody
sau un nou Billy Graham... lasă în copii o
amprentă veşnică, investeşte în ceva ce va
dăinui şi după ce nu vei mai fi, dar cu care
te vei întâlni în veşnicie.
Denis, a primit o viaţă nouă... a făcut
primul pas în viaţa creştină! Asta îmi dovedeşte că un copil poate înţelege Cuvântul lui Dumnezeu, poate înţelege mesajul
mântuirii... deci, poate fi mântuit.
Charles Spurgeon spunea: „Un copil
mântuit, o viaţă salvată”. Copiii au toată
viaţa înainte pentru a-I sluji lui Dumnezeu, copiii au potenţial, un potenţial care
trebuie văzut prin „ochelarii lui Dumnezeu”.
Mă rog să ai oportunitatea să auzi cât
mai mulţi copii spunând: „Noi îl vrem pe
Isus!”
Cristina COCÎRCĂ
Biserica Penticostală „Filadelfia”
Călan, jud. Hunedoara
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l Ce fel de oameni ar trebui să fim
l Învingător sau învins?
l Nu a putut fi şomeră în biserică...

Monica Balog!
l Conferinţa Copiii lui Isus
l Conferința „Isus iubește copiii”
– Lisabona 2014
l A 6-a Conferinţă Anuală a Învăţătorilor
de Şcoală Duminicală din Comunitatea
Penticostală „Mediterana”
l Centre de instruire pentru instructori
l Privind spre El
l Recunoştinţă
l „Talantul în negoţ” - Un har şi o
binecuvântare...
l „Talantul în negoţ” – Faza internaţională,
ediţia a III-a, 2014
l Bibliografie Talantul în negoț
l O viaţă nouă pentru Denis

0723-455561

Pentru corespondență, comenzi
sau alte informații ne puteti
contacta la adresa:

BARBURA DANIELA
str. Jozsef Attila (Duzilor) nr. 4,
cod poștal 300759
loc. Timișoara, jud. Timiș
tel.: 0356-105071, 0256-467456
mobil: 0722-317934
e-mail: daniela_barbura@yahoo.com

Cuvântul „maranatha” este o expresie siriană care înseamnă: „Domnul nostru
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.

www.scoala-duminicala.ro
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