Învață-l pe copil

DESPRE
VREMURILE SFÂRȘITULUI
ȘI REVENIREA DOMNULUI

ISUS HRISTOS

Pentru mulți oameni cuvintele
„… Bărbați galileeni, de ce stați și vă
uitați spre cer? Acest Isus, care S-a
înălțat la cer din mijlocul vostru, va
veni în același fel cum L-ați văzut
mergând la cer” (Faptele Apostolilor
1:11) au devenit o legendă. Trist este
faptul că mulți creștini nu mai cred
nici ei aceste cuvinte și spun „… Unde
este făgăduința venirii Lui? Căci, de
când au adormit părinții noștri, toate
rămân așa cum erau de la începutul
zidirii!” (2 Petru 3:4). Mai trist este
însă faptul, că mulți din cei care cred
în revenirea Domnului Isus Hristos
pe norii cerului, o fac doar la nivelul
minții fiindcă faptic cu viața lor
dovedesc cu totul altceva.
Datorită acestor situații doresc să
trag un mare semnal de alarmă pentru
părinți, cât și pentru învățătorii de la
Școala duminicală, insistând asupra
importanței și urgenței abordări acestui
subiect. Iată câteva lucruri pe care
trebuie să le știe fiecare copil despre
vremurile sfârșitului și în special
despre revenirea Domnului Isus pe
norii cerului:
1. Revenirea Domnului Isus va fi ca
un hoț, adică pe neașteptate.
Întâlnim din ce în ce tot mai mulți
teologi care fac tot felul de calcule și
prognoze cu privire la a doua venire a
Domnului Isus Hristos, și spusele lor nu
se adeveresc.
Dragii mei, nu vă luați după aseme-

nea oameni, fiindcă spusele lor nu se
vor adeveri niciodată fiindcă ziua aceea
este și va rămâne secretă. În privința
acesta, Biblia ne spune: „De aceea, și voi
fiți gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți.” (Matei 24:44)
și „Vegheați, dar, căci nu știți ziua, nici
ceasul în care va veni Fiul omului.” (Matei 25:13).

2. Revenirea Domnului Isus Hristos
va fi în timpul vremurilor
apocaliptice.
Și aici sunt mari dispute teologice:
unii susțin că Mântuitorul va reveni
înainte de necazul cel mare, alții spun
că va veni în timpul necazului cel mare,
iar cei din urmă susțin că va veni la
sfârșitul necazului cel mare.
Nu mi-am propus să comentez și nici
să argumentez vreuna dintre aceste
păreri, ci doresc să pun accentul pe
pregătirea noastră ca adulți, cât și pe
importanța pregătirii copiilor: a fi gata
dacă Domnul Isus vine în următoarea
clipă.
Un frate spunea odată: „mai bine să
fii pregătit la nivel spiritual și mental
de a trece prin necazul cel mare, să
aștepți revenirea Domnului Isus după
această perioadă groaznică și să fii
plăcut surprins de revenirea Lui mai
repede, decât să te fixezi pe faptul
că biserica nu va trece prin necazul
cel mare și să fii dezamăgit și chiar
doborât când te vei trezi în mijlocul
necazului.”
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3. Revenirea Domnului Isus Hristos
va fi prevestită de anumite
semene.
Abia acum realizez mai bine ce bun
este Concursul Biblic Talantul în negoț,
secțiunea de memorare a Scripturii. În
anul școlar 2013-2014 la prima ediție
a acestei secțiuni de concurs, pasajul
biblic de memorat a fost din cartea
Matei, capitolele 24 și 25. În Matei la
capitolul 24 chiar însuși Domnul Isus
Hristos spune câteva dintre semnele
care vor prevesti revenirea Lui pe norii
cerului. Iată câteva dintre ele:
a) hristoși falși (Matei 24:5);
b) războaie și vești de războaie (Matei 24:6);
c) pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi (Matei 24:7);
d) prigonire chiar până la moarte
pentru credința în Domnul Isus Hristos Matei 24:9);
e) oamenii se vor vinde unii pe alții
și se vor urî unii pe alții (Matei 24:10);
f) se vor scula prooroci mincinoși
(Matei 24:11);
g) datorită înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai mulți se va răci (Matei
24:12);
h) Evanghelia va fi propovăduită în
toată lumea (Matei 24:14).

Este obligatoriu ca fiecare copil să
știe aceste lucruri pentru că ele vor
lucra în sufletul lui pocăința și starea
de veghere. Nu este tot una să fii luat
pe nepregătite într-un lucru, sau să-l
aștepți să vină și să te pregătești din
timp la nivelul minții și al duhului.
Ca unul care sunt părinte și lucrător
cu copiii, vă sugerez și vă îndemn
să-i pregătiți pe copii pentru o stare
de prigoană aspră. Dacă acum în
vremurile de libertate se leapădă
unii de credință și își vând veșnicia
pe lucruri de nimic, oare ce va fi în
vremurile de prigoană?
În noaptea de 25 spre 26 decembrie
2015 am avut o cercetare mai specială
din partea Domnului Isus și am fost pus
în situația să răspund la următoarele
două întrebări:
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1) Sunt gata pentru prigoană?
2) Sunt gata să-l întâlnesc pe
Domnul Isus?

M-am zvârcolit toată noaptea în
pat încercând să răspund cu DA la
aceste întrebări și spre rușinea mea o
mărturisesc că nu am putut răspunde
DA nici măcar la una dintre ele. Atunci
am înțeles că Mântuitorul mă atenționa
asupra a ceea ce va veni, dar în
același timp mi-a trasat sarcina de A-I
ÎNDEMNA pe părinți și pe învățători să
se pregătească ei dar să-i pregătească
ÎN MOD SPECIAL PE COPII pentru
vremurile care vor veni.
Acum mai mult ca orișicând, sunt
valabile cuvintele apostolului Pavel
care spun: „… în zilele din urmă vor
fi vremuri grele. Căci oamenii vor
fi iubitori de sine, iubitori de bani,
lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători
de părinți, nemulțumitori, fără evlavie,
fără dragoste firească, neînduplecați,
clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți,
neiubitori de bine, vânzători, obraznici,
îngâmfați, iubitori mai mult de plăceri
decât iubitori de Dumnezeu; având doar
o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i
puterea.” (2 Timotei 3:1-5)
Deci,
văzând
aceste
lucruri
împlinindu-se sub ochii noștri, ce vei
face tu de azi înainte? Te vei pregăti
zilnic pentru revenirea Domnului Isus
Hristos și pentru vremurile sfârșitului?
Ca părinte, vei adopta un program
în care să vorbești zilnic (dacă este
posibil) copiilor tăi despre revenirea
Mântuitorului și despre vremurile
sfârșitului, vremuri care includ și
prigoana pentru creștinii adevărați?
Ca învățător la Școala duminicală, vei
pregăti o lecție biblică pentru copiii de
la grupa ta abordând această temă?
Închei acest semnal de alarmă
folosind cuvintele spuse de însuși
Domnul Isus Hristos: „Eu vin curând.
Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia
cununa.” (Apocalipsa 3:11) Amin!
Samuel Cristian MUICĂ,
rob al lui Hristos

CARACTERUL
REVENIRII
LUI

MESIA
Presb. Prof. Dr. NECHIFOR Caleb

Privind în ansamblu promisiunile
privitoare la cea de-a doua venire a lui
Mesia, atât în cele din Vechiul Testament,
cât şi în cele din Noul Testament ni se
evidenţiază faptul că această venire se
va constitui ca un eveniment sigur ce va
avea loc în vremea sfârşitului, va fi unul
glorios şi vizibil, dar şi unul necunoscut
ca timp.
1. A doua venire – cel mai sigur
eveniment viitor

Revenirea lui Mesia, a fost afirmată în
Vechiul Testament, mai apoi confirmată
prin promisiunile făcute de Domnul Isus
Hristos, iar în final a fost întărită prin
reconfirmările apostolilor din cadrul cărţii
Fapte şi a epistolelor. În Noul Testament
(BYZ) ca întreg se vorbeşte despre
revenirea Domnului Isus de peste 86 de
ori, mai precis în 25 de cărţi din totalul de
27 ale Noului Testament se aminteşte cel
puţin o dată despre revenirea Domnului
Isus1.
Dacă ne referim doar la cele patru
Evanghelii vom observa că acestea
sunt profund marcate de evenimentul
revenirii lui Mesia, fapt observabil până şi
din numărul considerabil de pasaje care
se referă la acest eveniment, şi anume 37.
În Noul Testament (VDC) verbul „a veni”
cu referire exclusivă la revenirea lui Mesia
1 Cele două epistolele în care nu apare nimic
despre a doua venire a Domnului Isus sunt
Epistola către Filimon şi 3Ioan, care sunt
scrisori extrem de scurte şi care au ca scop
principal recomandarea unor fraţi.

înregistrează 77 de ocurenţe2, iar verbul
„a se arăta” (Mesia) 14 apariţii.
Siguranţa revenirii lui Mesia e
confirmată şi prin faptul că însăşi gura
Mântuitorului a promis încă din Matei
16:27 că „Fiul omului are să vină în slava
Tatălui Său, cu îngerii Săi; şi atunci va
răsplăti fiecăruia după faptele lui.” Apoi,
capitolele 24 şi 25 din Matei sunt special
destinate reliefării caracterului celei
de-a doua veniri ale lui Mesia. Pentru
evidenţierea acesteia Domnul Isus a
relatat şi anumite pilde, care aveau drept
rol de a-i pune în gardă pe creştini asupra
caracterului iminent al revenirii lui Mesia.
Aşadar, s-a subliniat că deşi „nu se ştie la ce
strajă din noapte va veni stăpânul”, totuşi
ceea ce este absolut sigur este faptul că
vine (Luca 12:36,43,46; Matei 25:19). Mai
apoi, deşi nu s-a ştiut când va veni mirele
(în cazul pildei celor zece fecioare), şi deşi
acesta a zăbovit, totuşi el a venit (Matei
25:1-13). Se observă aşadar, că revenirea
lui Mesia e anunţată chiar şi în contexte în
care subiectul central al pericopei e altul,
precum în Luca 18, unde în mod expres
se accentuează importanţa rugăciunii şi
a stăruinţei în ea, pentru ca în versetul 8,
Domnul Isus să întrebe: „când va veni Fiul
omului, va găsi El credinţă pe pământ?”
(Luca 18:8).
Se poate observa cu uşurinţă că Noul
Testament când abordează tema revenirii

2 În Evanghelii, în VDC (Biblia, Versiunea
Dumitru Cornilescu), verbul „a veni” apare de
40 de ori, fiind dispersat după cum urmează:
în Mat. de 17 ori, în Mc. de 6 ori, în Luca de 14
ori, iar în Ioan ori de 3 ori.
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lui Mesia nu ne sugerează nici măcar o
umbră de îndoială asupra îndeplinirii
acestui eveniment. Întotdeauna în
descrierea celei de-a doua veniri, Noul
Testament utilizează expresii care
evidenţiază realizarea acestui eveniment
în mod absolut. Sunt uzate următoarele
expresii: „Fiul omului va veni” (Luca
12:40); „Fiul omului venind” (Mat. 24:30;
26:64; Mc. 13:26; 14:62; Luca 21:27);
„venirea Fiului omului” (Mat. 24:27); „...va
veni Domnul vostru” (Mat. 24:42); „când
va veni Fiul omului” (Mat. 25:31; Mc. 8:38;
Luca 9:26; 18:8) sau „la venirea Fiului
omului” (Mat. 24:27,30,37,39,44,46;
25:13,31; Luca 12:37); „la venirea
Domnului Isus” (1Cor. 15:23; 1Tes. 2:19;
3:13; 2Tim. 4:8; 1Ioan 2:28); „până va
veni El” (1Cor. 11:26; Fil. 1:10; 1Tes.
4:15; 5:23; Iac. 5:7); „Cel ce vine...” (Apoc.
1:4,8; 4:8); „până la arătarea Domnului
Isus” (1Tim. 6:14; Tit 2:13; Ev. 9:28; 1Pet.
1:7,13; 4:13); „Cel ce vine, va veni şi nu va
zăbovi” (Ev. 10:37); „arătarea Domnului
nostru” (1Cor. 1:7; Col. 3:4; 2Tes. 2:8;
2Tim. 4:1). Toate sintagmele de mai sus,
respectiv propoziţiile amintite afirmă în
mod clar siguranţa revenirii lui Mesia.
Cea de-a doua venire a lui Mesia ne
este anunţată chiar de El însuşi prin
asigurarea: „Eu vin curând!” (Apoc. 3:11;
22:6,7,12,20). De asemenea, în alte câteva
contexte din Noul Testament ni se afirmă
clar că „Domnul este aproape” (Fil. 4:5;
Iac. 5:8); că „se apropie ziua”3 (Rom.
13:12; Ev. 10:25), sau că „Judecătorul este
chiar la uşă.” (Iac. 5:9). Apostolul Pavel
evidenţiază inevitabilitatea revenirii lui
Mesia prin termenul grecesc „Maranata
(Domnul nostru vine!)” – 1Cor. 16:22, iar
autorul Epistolei către Evrei subliniază că
„încă puţină, foarte puţină vreme”, şi Cel ce
vine va veni şi nu va zăbovi…” (Ev. 10:37).
2. O revenire glorioasă

O revenire „în slavă”
Dacă la întrupare, Mesia a venit fără
slavă, a doua oară El va veni plin de
4

3

Substantivul „ziua” din acest context
evidenţiază momentul în care va reveni Mesia.
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slavă. Până şi numărul de ocurenţe4 al
expresiei „în slavă” folosită în contextul
revenirii lui Mesia demonstrează că
această venire va fi profund marcată de
glorie. Această slavă este evidenţiată
ca fiind „mare” („venind cu mare slavă”
– Mat. 16:27; Mc. 13:26; Luca 21:27), a
Sa (a Fiului – Mat. 25:31), a Tatălui („în
slava Tatălui Său” – Mc. 8:38; 9:41), iar
evanghelistul Luca adaugă că aceasta va
fi şi a sfinţilor („în slava Sa şi a Tatălui şi
a sfinţilor îngeri” – Luca 9:26).
O revenire „cu putere”
Tot în contextul în care este reliefată
gloria în care se va întoarce Mesia, ni
se evidenţiază puterea de care va fi
marcată cea de-a doua venire. Astfel că,
în Noul Testament de mai multe ori ni
se afirmă în mod clar că Mesia va reveni
„cu putere” (Mat. 24:30; Mc. 14:62; Luca
21:27). Puterea de care va fi caracterizată
revenirea lui Mesia e anunţată chiar în
contextul celei mai profunde suferinţe
ale lui Mesia, în timp ce era judecat de
marele preot Caiafa, când acesta din
urmă îl întreabă dacă este El „Hristosul,
Fiul lui Dumnezeu”, iar ca răspuns Mesia
i-a subliniat nu doar că este Hristosul, ci
mai mult că de atunci încolo „vor vedea
pe Fiul omului şezând la dreapta puterii
lui Dumnezeu şi venind pe norii cerului”
(Mat. 26:64; Luca 22:69). De asemenea,
apostolul Pavel afirmă că Mesia va veni
împreună cu „îngerii puterii” (2Tes. 1:7),
pentru ca mai apoi să sublinieze că toţi
„cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu şi nu
ascultă de Evanghelia Domnului Isus
Hristos” vor pierde pentru totdeauna
„slava puterii Lui” (2Tes. 1:8). Mai mult,
evanghelistul Marcu subliniază că Mesia
va veni cu „mare putere” (Mc. 13:26).
O venire împreună cu sfinţii Săi
Mesia nu se va întoarce singur, ci va
reveni împreună cu îngerii Săi (Mat.
16:27). Descrierea îngerilor comportă
câteva nuanţe, şi anume: „sfinţii Săi
îngeri” (Mat. 25:31; Mc. 8:28; Luca 9:26)
şi aşa după cum am subliniat deja, „îngerii
puterii Lui” (2Tes. 1:7). Apostolul Pavel
subliniază că Mesia va veni „împreună cu
4 Această expresie apare de 11 ori.

toţi sfinţii Săi” (1Tes. 3:13), iar apostolul
Iuda detaliază afirmând: „iată că a venit
Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi”
(Iuda 1:14). Rolul îngerilor în momentul
revenirii lui Mesia este de a suna cu
„trâmbiţa răsunătoare” şi de a aduna pe
toţi aleşii lui Dumnezeu „din cele patru
vânturi, de la o margine a cerurilor până la
cealaltă” (Mat 24:31). Mai mult, apostolul
Pavel evidenţiază că în momentul
revenirii Sale Mesia se va arăta El însuşi
„cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel
şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu se va coborî
din cer…” (1Tes. 4:16).
3. O venire vizibilă

O revenire pe nori
Deşi există unii teologi care pretind că
revenirea lui Mesia nu va fi vizibilă, totuşi
există în Noul Testament extrem de multe
argumente care atestă caracterul vizibil al
acestei reveniri.
Ni se afirmă de mai multe ori în Noul
Testament că Mesia va reveni pe norii
cerului (Mat. 24:30; 26:64; Mc. 13:26;
14:62). Evanghelistul Luca e mai specific
afirmând că Mesia va veni pe un nor…”
(Luca 21:27), iar în Fapte (1:11) ni se
spune clar că „Isus va veni în acelaşi fel
cum L-aţi văzut mergând la cer.” Aşadar, se
înţelege că la venirea Sa, Mesia va fi vizibil,
la fel cum a fost la înălţare. Apostolul
Pavel în 1Tes. 4:17 ne subliniază că toţi
cei ce sunt ai lui Hristos „vor fi răpiţi toţi
împreună cu ei în nori, ca să întâmpine
pe Domnul în văzduh”. De asemenea,
frecvenţa cu care este utilizat verbul „a
vedea” în contextul descrierii revenirii lui
Mesia arată că venirea Sa va fi una vizibilă.
Aşadar, ni se subliniază că „atunci se va
vedea Fiul omului pe nori…” (Mc. 13:26;
14:62; Luca 21:27; 26:64), reliefându-se
că „toate seminţiile pământului se vor
boci şi vor vedea pe Fiul omului…” (Mat.
24:30). Mai mult, în Apocalipsa se afirmă
că „El vine pe nori şi orice ochi Îl va vedea,
şi cei ce L-au străpuns.” (Apoc. 1:7).
Revenirea personală a lui Mesia
Revenirea lui Mesia va fi una vizibilă
nu doar prin faptul că El va fi văzut venind
pe nori, ci mai ales prin aceea că ea va fi

una pur personală. Chiar dacă Domnul
Isus este „în toate zilele” cu Biserica Sa
(Mat. 28:20), revenirea Sa se va deosebi
de această umblare cu credincioşii prin
faptul că El va veni în mod fizic (vizibil)5,
trupul Său va fi vizibil în momentul
revenirii Sale. Cartea Fapte ne subliniază,
aşa după cum am amintit deja, că imediat
după înălţarea lui Mesia, îngerii care au
coborât pentru a se adresa ucenicilor
care aveau privirile aţintite spre cer, i-a
asigurat pe aceştia că „acest Isus care s-a
înălţat la cer va veni în acelaşi fel cum
L-aţi văzut mergând la cer” (Fapte 1:11).
Remarca îngerilor subliniază clar că
Mesia se va întoarce personal şi în trup,
la fel cum s-a înălţat la cer. Mai mult,
această expresie „în acelaşi fel” constituie
un argument în plus în favoarea împlinirii
promisiunii din Zaharia 14:3,4, unde ni se
afirmă că Mesia se va întoarce pe Muntele
Măslinilor, moment în care acest munte
se va despica în două. Mai mult, apostolul
Pavel evidenţiază că „Însuşi Domnul, cu
un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi
cu trâmbiţa lui Dumnezeu se va coborî”
(1Tes. 4:16). Se observă aşadar, că la fel
cum privitor la prima venire a lui Mesia
au fost grupări care contestau adevărata
întrupare a lui Mesia (printre care se
numără şi gnosticii, pe care îi contrazice
apostolul Ioan în 1Ioan 4: 2-3), şi privitor
la cea de-a doua venire există „amăgitori”
care afirmă că Mesia nu va reveni în trup.
Mai mult, tot apostolul Ioan accentuează
că toţi cei ce nu mărturisesc că Isus
va vine în trup sunt „amăgitori”, chiar
„Anticristul”: „căci în lume s-au răspândit
mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că
Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul,
iată Anticristul” (2Ioan 1:7).
4. O revenire cu un timp necunoscut

Paradoxul revenirii lui Mesia constă
în faptul că deşi este cel mai sigur
eveniment, totuşi timpul în care se va
realiza este absolut necunoscut. Pasajele
5

Edward Bickersteth, A Practical Guide
to the Prophecies, with reference to their
interpretation and fulfilment, and to personal
edification, E. G. Dorsey Printer, Philadelphia,
1841, 50-51.
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din Noul Testament care evidenţiază
acest fapt sunt destul de numeroase şi
majoritatea folosesc asociat cu conceptul
de revenire a lui Mesia verbul „a nu
şti”6. Noul Testament pentru a sublinia
caracterul anonim al timpului revenirii
lui Mesia foloseşte câteva pilde, şi anume:
pilda celor zece fecioare, care are ca şi
mesaj central obligativitatea vegherii de
care trebuie să dea dovadă fiecare creştin
în aşteptarea lui Mesia (simbolizat prin
mire) deoarece „nu ştiu ziua, nici ceasul
în care va veni El” (Mat. 25:13). Mai mult,
Domnul Isus subliniază că „despre ziua
aceea şi ceasul acela nu ştie nimeni, nici
îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.”
(Mat. 24:36; Mc. 13:32). Se observă cum
timpul necunoscut al revenirii lui Mesia
este reliefat în trepte, şi anume: ni se
spune clar că nu ştim ceasul în care va
reveni Domnul Isus (Mat. 25:13; Apoc.
3:3c), apoi că nu ştim ziua (Mat. 24:42),
şi mai ales că nu ştim nici vremea exactă
în care va veni (Mc. 13:33,35). Mai mult,
ni se afirmă că El nu-şi va anunţa în
prealabil (cu scurt timp înainte de a veni,
momentul venirii), ci va veni „fără veste”
(Mc. 13:36).
De asemenea, tot pentru a-şi reliefa
timpul anonim al venirii Sale, Mesia
foloseşte imaginea unui hoţ care
întotdeauna vine în momentul în care
stăpânul casei se aşteaptă cel mai puţin
să vină, mai precis „în ceasul în care nu vă
gândiţi…” (Luca 12:40,46; Mat. 24:44,50).
Imaginea hoţului care vine pe neaşteptate
este reluată în epistole (în 1Tes. 5:2

6 Apare în NT de cel puţin ori, şi anume: Mat.
24:36,39,42,50; 25:13; Mc. 13:32,33,35; Luca
12:46:
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– „ziua Domnului va veni ca un hoţ”).
Mai apoi, apostolul Petru în contextul
detestării „batjocoritorilor” din „zilele
din urmă” (2Pet. 3:2) care vor pune sub
semnul întrebării evenimentul revenirii
lui Mesia şi vor îndrăzni chiar să ironizeze
„făgăduinţa venirii Lui” (v.4), subliniază
clar că „ziua Domnului va veni ca un
hoţ” (2Pet. 3:10). Mai mult, tot în acest
capitol ni se accentuează că „Dumnezeu
nu întârzie în împlinirea făgăduinţei
Lui, cum cred unii”, ci El are totul fixat,
iar îndelunga Sa răbdare are drept scop
mântuirea tuturor celor ce se vor pocăi
(v.9). Imaginea venirii lui Mesia ca un hoţ
este preluată şi în Apocalipsa, unde Isus se
adresează atât bisericii din Sardes (cap.
3:3), cât şi tuturor credincioşilor (cap.
16:15), adresându-le acelaşi îndemn, şi
anume: să se pocăiască, să vegheze şi
mai apoi să-şi păstreze hainele curate,
deoarece El va veni „ca un hoţ”.
Privitor la maniera în care trebuie
adevăratul creştin (indiferent de vârstă)
să se raporteze la revenirea lui Mesia ni se
accentuează în Scriptură că el trebuie să
fie sfânt în toată purtarea sa, să iubească
acest moment al întoarcerii lui Mesia şi să
o aştepte în mod activ printr-o veghere
susţinută.
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Normalitatea
așteptării lui

Isus

„Fiţi şi voi îndelung
răbdători, întăriţi-vă
inimile, căci venirea
Domnului este aproape.”
Iacov 5:8

În societatea actuală în care
relativismul a cuprins toate zonele de
desfășurare a activităților, să identifici
normalul este un scop greu de atins.
Perindându-se toată galeria de ciudățenii
prin fața noastră am ajuns să nu mai
reacționăm în nici un fel la extreme, ci
dimpotrivă, să ni se pară normal. Cât
de normal este pentru un învățător de
școală duminicală sa vorbească despre
revenirea lui Isus Hristos?

»»Extreme

Datorită importanței subiectului,
revenirea lui Isus atrage atenția și
curiozitatea multor oameni, pe de o
parte, iar pe de altă parte, alți oameni
au ales să nu abordeze deloc această
învățătura, tocmai pentru că este prea

sacră, profundă și tainică.
Dorința de a ști timpul, de a cunoaște
contextul și detaliile revenirii Domnului
Isus a născut în oameni pasiune pentru
ceea ce, în termeni teologici, se numește
eshatologie. Aceștia s-au împărțit
în premilenariști dispensaționaliști,
premilenariști istorici, postmilenariști,
amilenariști și multe alte categorii care,
în cele mai multe cazuri, nu au făcut
altceva decât să învăjbească frații, să
agite biserici, să tulbure suflete inocente.
Apoi frica de a nu profana ceva
sfânt, ceva ce nu ne este rezervat nouă
oamenilor, frica de a nu greși, s-a
transformat cu timpul în ignoranță,
nepăsare și în final ațipire, somn adânc.
Eliminând din viața cotidiană ceea ce
pentru Domnul nostru și pentru biserica
primară a constituit o învățătură de bază,
anume revenirea lui Isus, făcând din ea
ceva periferic trăirii creștinului, nu se
poate ajunge decât în letargie spirituală.

»»Normalitate

Subiectul revenirii Domnului Isus
este cu atât mai important cu cât cineva
Mărgăritarul
Mărgăritarul
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are sub „bagheta” sa mințile pure ale
copiilor. Activitatea unui învățător se
vede în cât de normali ajung cei cărora
le-a slujit. Așadar normalitatea este ceea
ce trebuie să-i învățăm pe copii și tineri,
iar nu extremele.
Apostolii, și nu numai, au vrut să
știe extremele: „Spune-ne când se vor
întâmpla aceste lucruri?” – Matei 24:3;
„Doamne, în vremea aceasta ai de gând să
așezi din nou Împărăția lui Israel?” – Fapte
1:6, Domnul Isus le-a refuzat provocarea
și i-a îndreptat spre normalitate.
Ce este normalitatea pentru creștini,
astăzi? Este același lucru ca în primul
secol?
Așteptarea plină de pasiune, de
acțiune și responsabilă a revenirii lui Isus
Hristos. Asta este normalitate pentru un
creștin. Despre credincioșii din Tesalonic
se spunea că: „Ei (cei din Macedonia și
Ahaia) povestesc cu cât dor aşteptaţi voi
întoarcerea Fiului lui Dumnezeu din cer
– Isus, cel pe care Dumnezeu l-a înviat.” –
1Tesaloniceni 1:10.
Un creștin al extremelor fie așteaptă
venirea Antihristului și este interesat de
semne, guverne, boli, războaie, etc, fie
se pierde în plăcerile și păcatele lumii.
Un creștin normal așteaptă revenirea
Mântuitorului său.
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»»Efecte
Pregătirea pentru reîntâlnirea cu Isus,
vegherea și așteptarea plină de pasiune
a Lui, ar produce acea Spiritualitate și
relație cu Dumnezeu atât de dorită. Am
reuși să evităm căderile, să propovăduim
mai mult, mai clar, mai bine. Am influența
în jurul nostru atât familiile noastre cât
si cei cărora le slujim, dar și pe cei ce
nu sunt mântuiți încă. Și în final, marea
întâlnire cu Cel ce ne-a mântuit, cu
Domnul Isus.

„Prea iubiţilor, acum suntem
copii ai lui Dumnezeu. Şi ce
vom fi, nu s-a arătat încă.
Dar ştim că atunci când se
va arăta El, vom fi ca El;
pentrucă Îl vom vedea aşa cum
este. Oricine are nădejdea
aceasta în El, se curăţeşte,
după cum El este curat.”

1Ioan 3:2-3

Presbiter, Alex Păduraru

Însemnătatea revenirii

Domnului

Isus

Revenirea Domnului Isus este unul
dintre subiectele importante ale Bibliei.
Pentru fiecare creștin revenirea Domnului
ar trebui să fie un subiect păstrat mereu
în atenție. Poate că în generația de astăzi
subiectul revenirii Domnului nu se mai
regăsește atât de mult în lista subiectelor
socotite actuale și poate că nici în mesajele predicilor rostite de la amvoanele bisericilor, nu se mai regăsește atât de des. Dar
acest subiect este de mare actualitate, mai
ales acum când lucrurile care se petrec în
lume ne arată că vremea revenirii Domnului este foarte aproape.
Fiecare credincios al Domnului trebuie
să trăiască așteptându-L pe El, pentru că
revenirea Lui va însemna întâlnirea cu cel
pe care l-a iubit. Dragostea față de Domnul Isus este motivația cea mai puternică
pentru copiii Domnului de a-l aștepta să
revină. Ce înălțătoare sunt momentele de
părtășie spirituală în care prezența Domnului este simțită atât de real! Cu atât mai
mult revenirea Domnului va fi un moment
special al întâlnirii cu El.
Însemnătatea revenirii Domnului
este cuprinsă și în cuvintele promisiunii:
„Iată, Eu vin curând și răsplata Mea este
cu Mine...” Apoc. 22:12. Fiecare copil al
Domnului are mandatul slujirii din partea
lui Dumnezeu. Potrivit cu darurile și chemarea fiecăruia, slujirea trebuie făcută cu

dedicare și responsabilitate. Chemarea la
slujire este și un privilegiu deosebit de a
fi parteneri cu Dumnezeu în lucrarea Lui
dar și de a fi răsplătiți pentru slujirea făcută. Revenirea Domnului Isus va aduce cu
ea și răsplătirea slujitorilor neobosiți.
Una dintre promisiunile Mântuitorului
pentru cei care au lăsat totul și L-au urmat
include, pe lângă binecuvântări prezente și viitoare, și prigoniri: Marcu 10:30.
Această realitate o vedem îmbrăcând în
fiecare generație diferite forme, de la martiraj și până la izolare socială. Copiii Domnului sunt niște ostași înrolați în oastea
Domului și angrenați în războiul spiritual
împotriva lui Satan. Ca urmare a acestui
război, cei care sunt străini de Dumnezeu
îi vor persecuta pe cei care sunt ai Domnului. Revenirea Domnului Isus va aduce
izbăvire pentru cei prigoniți și scăpare din
toate nenorocirile care s-au abătut asupra
oamenilor pe Pământ.
Revenirea Domnului Isus trebuie iubită pentru că ea va însemna întâlnirea cu
Mântuitorul drag, primirea răsplătirii în
urma unei slujiri, nu de puține ori, anevoioase și izbăvirea din toate necazurile pricinuite de Satan și de păcatul care
domnește în lume.
Adrian D. Stupar

Mărgăritarul
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Fiți răbdători,
căci venirea

Domnului

este aproape!
Cineva a făcut următoarea afirmație:
Răbdarea este o virtute. Caută s-o
dobândești, dacă poți. O găsești rar la o
femeie, niciodată la un bărbat!
Cum stai tu cu răbdarea? Se pare
că mereu sunt oferite ocazii în care
răbdarea ne este pusă la încercare.
Așteptăm în trafic și așteptăm la coadă
la magazin. Așteptăm să terminăm
o școală sau ieșirea la pensie.
Așteptăm copiii să crească și să devină
maturi, schimbându-și gândirea și
comportamentul. Zilnic avem parte de
circumstanțe care ne testează răbdarea.
Putem s-o detestăm, s-o acceptam sau
s-o îmbunătațim. Dar n-o putem evita.
Răbdarea este una din roadele
Duhului Sfânt. Este o caracteristică a
celor născuți din nou. Dar răbdarea
nu o dobândim ușor. Este un preț
de plătit pentru a o avea. Noi toți
am fost neînțeleși, răniți si tratați
necorespunzător, situații în care
tendința naturală este să renunțăm sau
să întoarcem rău pentru rău. Dar este
o modalitate mai bună de a răspunde
10 10
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în astfel de circumstanțe și Iacov,
pastorul bisericii din Ierusalim, ne-o
face cunoscut spunând „fiți răbdători,
fraților, până la venirea Domnului”
(Iacov 5:7).
Stimulentul pentru răbdare este
revenirea Domnului. Noi așteptăm a
doua venire a lui Isus, eveniment despre
care se face vorbire în Matei 24:3 și
despre care scrie Pavel în 2 Tesaloniceni
2:1. Apostolul Iacov ne încurajează
să așteptăm cu răbdare revenirea
Domnului, fericita noastră nădejde. El
oferă o ilustrație clasică a răbdării când
spune: „Iată că fermierul așteaptă rodul
prețios al pământului, având răbdare cu
el” (Iacov 5:7). Fermierul este răbdator
pentru că știe valoarea recoltei. Asta
justifică această răbdare.
Revenirea Domnului este un
subiect important pentru Iacov. El îl
menționează de trei ori în versetele 7,8
şi 9 din capitolul 5. În versetul 8, el ne dă
o poruncă spunând „întăriți-vă inimile”.
Motivul: „pentru că venirea Domnului
este aproape”. Iacov știe că presiunile
vieții sau rutina și monotonia care pot
apărea în viață și slujire, pot da impresia
că ceea ce facem este nesemnificativ și
să pierdem astfel perspectiva revenirii
și răsplătirii. Pentru a evita această
posibilă situație, Iacov ne poruncește
să ne întărim în Domnul, Cel care
contabilizează fiecare acțiune și pune

valoare pe o slujire obișnuită pentru
a realiza lucruri mari: Cele cinci pâini
și doi pești puși la dispoziție de un
băiat le-a folosit pentru a hrăni o mare
mulțime, parfumul oferit de Maria a
folosit la pregătirea în vederea morții
Sale răscumpărătoare, iar cei doi bănuți
aruncați în visterie de către o femeie
săracă au fost contabilizați de către

Mântuitorul, și femeia a ajuns să fie un
exemplu de dărnicie.
Isus cunoaște tot efortul și investițiile
financiare pe care le faci. Știe că mașina
ta trebuie reparată (sau că nu ai mașină)
și finanțele sunt limitate. Știe prețul pe
care-l plătești investind într-o generație
de copii greu de strunit. Știe provocările
pe care le ai din partea părinților precum
și temperamentul membrilor echipei cu
care lucrezi. Dar, adu-ți aminte că El te-a
pus acolo unde ești acum și El se uită să
vadă dacă ești credincios față de ceea
ce ți-a încredințat. Poate nu înțelegi
scopul circumstanțelor prin care treci
și nu vezi rezultatul eforturilor tale.
Dar nu uita că toți ne vom înfățișa
înaintea lui Cristos „pentru ca fiecare
să-și primească răsplata pentru ceea
ce a făcut” (2Cor. 5:10). Până atunci „ai
nevoie de răbdare, pentru ca, după ce ai
făcut voia lui Dumnezeu, să poți primi
ceea ce a fost promis” (Evrei 10:36).
Pastor Lucian Chiș,
Biserica Aletheia Timișoara

Află cuvântul cheie și completează textele de mai jos:

• 1Tesaloniceni 3:13 - ca să vi se
întărească inimile, şi să fie fără
prihană în sfinţenie, înaintea
lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la
_________________________ nostru Isus
Hristos împreună cu toţi sfinţii Săi.

• 1Tesaloniceni 4:15 Iată, în
adevăr, ce vă spunem, prin
Cuvântul Domnului: noi cei
vii, care vom rămânea până la
_________________________, nu vom lua-o
înaintea celor adormiţi.
• 1Tesaloniceni 5:23 Dumnezeul
păcii să vă sfinţească El însuşi pe
deplin; şi: duhul vostru, sufletul
vostru şi trupul vostru, să fie
păzite întregi, fără prihană la
_________________________ nostru Isus
Hristos.
• 2Tesaloniceni 2:1 Cât priveşte

_________________________ nostru Isus
Hristos şi strângerea noastră laolaltă
cu El, vă rugăm, fraţilor,

• Iacov 5:7 Fiţi, deci, îndelung
răbdători, fraţilor, până la
_________________________. Iată că
plugarul aşteaptă roada scumpă a
pământului, şi o aşteaptă cu răbdare,
până primeşte ploaie timpurie şi
tîrzie.
• Iacov 5:8 Fiţi şi voi îndelung
răbdători, întăriţi-vă inimile, căci
_________________________ este aproape.

• 2Petru 1:16 În adevăr, v-am
făcut cunoscut puterea şi
_________________________nostru Isus
Hristos, nu întemeindu-ne pe nişte
basme meşteşugit alcătuite, ci ca
unii care am văzut noi înşine cu ochii
noştri mărirea Lui.
Mărgăritarul
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Când va veni

ÎMPĂRATUL

La prima Sa venire pe pământ, Domnul
nostru Isus Cristos a venit ca Împărat. Pe
când era doar un prunc, oamenii simpli,
păstorii, şi oamenii înţelepţi, magii,
au venit să i se închine, întrebând de
„împăratul de curând născut al Iudeilor”.
Astfel, se puneau bazele unei noi împărăţii,
despre care Isus avea să spună că „nu este
din lumea aceasta.” Era clar pentru oricine
că Isus era un Împărat venit din altă lume,
ca să aducă aceeaşi ordine şi în lumea
noastră, astfel ca voia Lui, a Împăratului,
să se facă „precum în cer, aşa şi pe pământ”.
Pas cu pas, această Împărăţie avea
să-şi dezvăluie secretele şi principiile pe
care era clădită. Aproape nimic de acolo
nu semăna cu ceea ce era aici. Într-o
împrejurare, Domnul avea să-i mustre
pe ucenicii Lui (oamenii noii Împărăţii)
pentru că nu-i lăsaseră pe copii să vină
la El. Domnul le-a spus ucenicilor: „Lăsaţi
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copilaşii să vină la Mine, şi nu-i opriţi,
căci Împărăţia cerurilor este a celor ca
ei.” (Matei 19:14). Împărăţia cerurilor
nu era a celor puternici, a celor bogaţi,
a celor brutali şi a afaceriştilor, şi nici a
oamenilor foarte religioşi, ci era a unora
care semănau cu acei copii, adică gata să
se arunce în braţele Domnului, micuţi şi
nebăgaţi în seamă, de care oamenii mari
şi însemnaţi nu prea aveau timp fiind atât
de ocupaţi cu treburile împărăţiei acestui
pământ.
Împărărţia aceasta din care venea
Domnul nu era a oamenilor semeţi şi
mândri, ci a celor smeriţi. Şi de data
aceasta, Domnul pune în faţa oamenilor
oglinda Împărăţiei în persoana unui
copilaş, reprezentant de seamă al noii
Împărăţii. Dornici să afle cine va cel mai
mare în Împărăţia cerurilor, ucenicii
primesc o nouă lecţie, protagonistul
principal fiind un copilaş pe care Domnul
îl pune în mijlocul lor, spunându-le:
„Adevărat vă spun că dacă nu vă veţi
întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca
nişte copilaşi, cu nici un chip nu veţi intra
în Împărăţia cerurilor. De aceea, oricine
se va smeri ca acest copilaş, va fi cel mai
mare în Împărăţia cerurilor.
În Împărţia din care a venit Domnul,
laudele cele mai puternice au fost smulse
din gura copiilor, aşa cum Domnul avea să
remarce în Templu, pe când copiii strigau
laude la adresa celui ce venea în Numele
Domnului. Laudele copiilor, în lumea
aceasta, sunt ecoul celeilalte lumi din care
a venit Domnul nostru.
Acum Isus este acasă la El, în Împărăţia
Sa, pregătind un loc şi pentru noi. Pe
haina lui stă scris: Împăratul împăraţilor
şi Domnul domnilor”. El se pregăteşte să

revină ca Împărat al celor două împărăţii:
„Împărăţia lumii a trecut în mâinile
Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi
El va împărăţi în vecii vecilor.” (Apocalipsa
11:15). Ce se va întâmpla când Domnul
va reveni? Când Împăratul va veni în
Împărăţia Sa? Multe se vor întâmpla, dar să
nu uitaţi niciodată, că atunci Împărăţia va
fi oglindirea copilaşilor micuţi, nevinovaţi,
sinceri, simpli, smeriţi, curaţi şi gata să-L
laude pe Împărat.
Ce aveţi voi de făcut, voi cei care îi
modelaţi pe copii să semene tot mai mult
cu Domnul? Faceţi în aşa fel ca tot timpul
să audă ecoul Împărăţiei Domnului nostru,
împlinind aici voia Sa. Nu-i lăsaţi să uite
că ei sunt simbolul adevăratei Împărăţii
şi cultivaţi-le în trecerea anilor caracterul
unui copilaş, care are tot timpul nevoie de
cineva care să-l iubească. Vorbiţi-le depsre
revenirea Domnului nostru Isus, şi despre
lumea de dincolo, şi despre eternitate pe
care El ne-o promite.
Cerul şi Împărăţia Domnului au şi chipul
unui copil. Voi cei care puneţi sămânţa
adevărului în inima copiilor, aveţi toate
motivele să aşteptaţi şi să iubiţi cu aceeaşi
ardoare venirea Împăratului. Pentru că
El Însuş a spus: „ori cine va strica una
din cele mai mici din aceste porunci, şi va
învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai
mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le
va păzi, şi va învăţa pe alţii să le păzească,
va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor.”
(Matei 5:19).
Dumnezeu să vă ajute în slujba
frumoasă pe care o aveţi!
Tinu Leontiuc,
Prezbiter Biserica Filadelfia Timișoara

Fecioare

curate acum
Fecioare curate acum
Prin noapte ieşit-au pe drum
Să-ntâmpine-un Mire dorit
Cu candele-aprinse au pornit!
Doar cinci înţelepte au mai luat
Ulei într-un vas de păstrat
În noaptea cea lungă şi grea
Aprinsă candela să stea!

Fecioare ce n-au chibzuit
Plecat-au spre pieţe grăbit,
Da’-n pieţe e-nchis peste tot,
S-adune-alt ulei nu mai pot!
Atâţia pe drum au căzut
Şi cei rătăciţi s-au pierdut,
Săraci, osteniţi, orbi şi goi,
„Creştinii” din veacul de-apoi!

O, cât ne dorim s-auzim:
„E Mirele, să-L însoţim!”
Şi grabnic pe poartă intrând
Să-nceapă ospăţul curând!
Lumină şi pace şi har,
Căci n-am privegheat în zadar!
Dar vai celor ce-or rămânea
În noaptea adâncă şi grea!

Iuliana Leontiuc
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Revenirea

Domnului Isus
ocupă un loc important în teologia

Noului Testament
Toți cei care cred că Biblia este
Cuvântul lui Dumnezeu cred și în a doua
venire a Domnului Isus. Avem cea mai
frumoasă și glorioasă promisiune, că
Domnul Isus va reveni, așa cum a fost
formulată de El Însuși în Evanghelia
după Ioan 14:2-3: „În casa Tatălui Meu
sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa,
v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc
un loc, și după ce Mă voi duce și vă voi
pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă
voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu
să fiți și voi”. Hristos Domnul vorbește
clar despre revenirea Lui către sfârșitul
lucrării sale pământești.
Anumite amănunte ale revenirii
Mântuitorului Isus Hristos nasc
divergențe din presupusa cronologie a
etapelor revenirii Domnului Isus, ce va
face El când va veni și în ce ordine se
vor derula evenimentele. El a anunțat
cu toată claritatea că va reveni:
• În mod personal, ca Fiul omului, și nu
numai trimițând Duhul Sfânt ca să-L
înlocuiască (Ioan 14:3, Matei 24:30);
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• În mod vizibil, în slavă, cu putere
(Marcu 13:26) și pe norii cerului. Norul în Vechiul Testament era semnul
prezenței și gloriei lui Dumnezeu. Un
nor L-a ascuns pe Domnul Isus de privirile ucenicilor în ziua înălțării și le-a
vestit că în același fel cum S-a dus, va
și reveni. (Luca 21:27);

• Domnul va fi însoțit de îngerii Lui:
aceasta va arăta slava Lui, puterea și
autoritatea Sa asupra lumii cerești
(Matei 16:27). Cu ajutorul îngerilor
Săi, El își va aduna aleșii de pe tot
pământul. Unul va fi luat, răpit din
somn, altul lucrând în timpul zilei,
potrivit cu meridianul pe care se vor
afla (Marcu 13:27);
• Venirea Sa va fi un eveniment la un
moment precis: ziua și ceasul sunt
fixate, cunoscute numai de Tatăl Ceresc (Marcu 13:22) și după o absență
și o întârziere lungă. (Pilda talanților
și a Celor 10 fecioare);
• Isus se va arăta după împlinirea unor

semne prevestitoare care se vor produce înaintea venirii Domnului: apostazia (abandonarea credinței de către
credincioși), înșelăciunea a numeroși
hristoși mincinoși și falși prooroci,
războaie, agitație politică mondială,
foamete, epidemii, cutremure de
pământ,

prigoniri,
difuzarea
mondială a Evangheliei (Marcu
13:10) și mari fenomene cerești;

• Isus vine pentru a judeca și a domni:
va răsplăti slujitorii credincioși și-i
va face să intre în bucuria Domnului lor, adeseori descrisă ca un ospăț
de nuntă sau ca o mare sărbătoare
(Matei 25:10,21,34-40). El va judeca
și pedepsi pe cei care n-au ascultat
cuvintele Sale (Matei 25:12,26-30).
Numeroase pilde indică marea deosebire care se va face la sfârșit: lucrătorul va strânge grâul în grânar
și va arde pleava; pescarul va arunca peștii cei răi din plasă; mirele va
încuia ușa în fața celor nechibzuiți;
păstorul va despărți oile de capre,
stăpânul va da pe robul cel nemilos
pe mâna călăilor.

Care este responsabilitatea noastră în fața atâtor proorocii?
Noi trebuie să veghem și să ne
rugăm, să-l slujim Domnului, fără să
ne lăsăm cuprinși de somn, de grijile
și îngrijorările vieții sau de îmbuibări,
(Marcu 13:33-37) și să nu
fim înșelați de teorii false
și de proorocii mincinoși.
(Luca 21:8)
Să rămânem tari
în credință, să nu ne
tulburăm, dimpotrivă,
să ne ridicăm capul când
semnele prevestitoare
se vor împlini (Luca
21:28)
știind
că
venirea Domnului este
aproape, cu izbăvirea
pe care o aduce.
Să ne concentrăm
asupra
ultimului
tur din cursa vieții, să nu ne pierdem
răbdarea și să așteptăm venirea
Domnului, ca plugarul care așteaptă
cu răbdare ploaia necesară și roada
scumpă a pământului (Iacov 5:9).

Să ne întărim inimile, să fim îndelung
răbdători, pentru că venirea Domnului
este aproape.
Maranata!
Presbiter, Ioan Asaftei
Mărgăritarul
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„TALANTUL ÎN NEGOȚ”,
O CĂLĂTORIE ÎN

TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR
Concursul biblic „Talantul în negoț”
își continuă călătoria, cu ajutorul lui
Dumnezeu, prin intermediul sufletelor
deosebite care aleg să participe la acest
concurs.
Dedicarea
participanților,
conștiinciozitatea, seriozitatea și inimile
lor iubitoare de Cuvântul scump și prețios
al lui Dumnezeu, împletită cu inimile
dedicate și slujitoare ale organizatorilor
acestui concurs, fac din Talantul în negoț o
călătorie plăcută în Biblie. Scopul acestui
concurs este acela de a semăna sămânța
Cuvântului lui Dumnezeu în mințile și inimile participanților, ca la vremea potri-
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vită, la vremea de nevoie, Duhul Sfânt să
facă acest Cuvânt să fie o sursă de putere,
încurajare, îndrumare, să fie viu și roditor. Faptul că cei care se califică în primele
trei locuri, primesc un premiu material,
diplome, iar ceilalți participanți primesc
certificate de participare și premii de consolare, nu constituie în sine scopul acestui
concurs. Într-adevăr bucuria este mare
atunci când câștigi, dar toți participanții
sunt câștigători și beneficiari ai harului lui
Dumnezeu.
Urmând a XV-a ediție a secțiunii clasic
și a VI-a ediție a secțiunii de memorare a

Scripturii, Talantul în negoț, o unealtă în
mâna lui Dumnezeu, a zidit în mințile și în
inimile participanților Cuvântul Său prin
intermediul cărților studiate și memorate.
Secțiunea clasică a concursului cuprinde
întrebări cu variante multiple de răspunsuri, cu o singură variantă de răspuns, asocieri, răspunsuri scurte la întrebări, adevărat/fals, scrierea a trei versete. Secțiunea
de memorare a Scripturii constă în redarea de către participanți a unor versete
stabilite în prealabil de către organizatorii
concursului. Există regulamente pentru
ambele secțiuni ale concursului, precum
și cărțile Bibliei și versetele corespunzătoare fiecărei categorii de participanți
care trebuie studiate, care sunt afișate pe
pagina de Facebook: Talantul în Negoț Oficial și pe site-ul www.scoala-duminicala.
ro.Concurenții sunt împărțiți în următoarele categorii de vârstă:
 pentru secțiunea clasică:
• Clasele II – III
• Clasele IV – V
• Clasele VI – VII
• Clasele VIII – IX
• Clasele X – XI
• 18-25 ani
• 25+ ani

 pentru secțiunea de memorare a Scripturii:
• Preșcolari – clasa I
• Clasele II – III
• Clasele IV – V
• Clasele VI – VII
• Clasele VIII – IX
• Clasele X – XI
• 18 – 45 ani
• +45 ani.

Cei care îi ajută pe participanți în studierea și memorarea Scripturii, sunt și
ei părtași ai harului de a învăța Cuvântul
lui Dumnezeu. Împreună cu cei pe care-i
susțin, aceștia depun o muncă colosală,
care implică multă răbdare, perseverență
și dăruire. Ei sunt cei care fac din această
călătorie prin Biblie, un lucru plăcută, in-

teresant, palpitant, iar toate învățăturile
Bibliei să fie însușite în mod personal pentru participanți și pentru cei care-i susțin.
Încă de la începutul lunii septembrie,
participanții împreună cu cei care-i susțin,
care-i ascultă, care-i încurajează și se
roagă pentru ei, încep pregătirile pentru
ediția următoare a concursului. Cărțile
Bibliei care corespund fiecărei categorii
și secțiuni, sunt studiate sistematic, iar
versetele sunt învățate întocmai cum sunt
scrise în Biblie.
Organizatorii, slujitorii Domnului Isus,
acordă timp, energie, dăruire și o inimă
slujitoare, fiecărei ediții în parte, dorind ca
fiecare ediție a concursului să fie una jurizată corect, cu atenție și seriozitate.
Fia ca orice suflet implicat într-un fel
sau altul în acest concurs, să fie binecuvântat de Dumnezeu, fie ca orice cuvânt al
Bibliei să fie viu și lucrător în inimile tuturor și toți să lumineze din El, prin El și pentru El, iar acest concurs să fie în continuare o călătorie personală, o modalitate de
apropiere tot mai profundă de Dumnezeu.

Gabriela Povian
Coordonator „Talantul în negoț”
secțiunea Memorarea Scripturii
Mărgăritarul
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Vine o zi...
când

Cristos
va reveni !
Vine o zi când toată deprimarea,
toata tristețea, toată nefericirea, toată
angoasa și toată lipsa de împlinire din
această lume... se va șterge.
Vine o zi când fiecare dintre noi vom
pași... dincolo...

Pentru unii dintre noi - prin
promisiunea lui Dumnezeu și datorită
faptului că Fiul Său, Domnul Isus Cristos,
a murit în locul nostru - va urma fericire
veșnică.
Vine o zi... când Cristos va reveni!
Dar până atunci, Biserica așteaptă...

Există o modalitate foarte simplă de
a distruge Biserica creștină. Mă mir că
demonii comuniști și alții ca ei nu au
găsit-o la timp, iar până la urmă „Piatra
din capul unghiului” i-a zdrobit. De fapt,
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nu au găsit-o pentru că nu exista practic,
ci doar teoretic. Această modalitate de
a distruge creștinismul este să scoți
pur și simplu ÎNVIEREA din învățătura
creștină și aceasta se va prăbuși.
DAR ÎNVIEREA NU POATE FI SCOASĂ.
În a 50-a zi după înviere, s-a născut
Biserica lui Cristos, prin pogorârea
Duhului Sfânt, iar Biserica proaspăt
născută și-a început misiunea. În a 40-a
zi dupa înviere, Cristos S-a înălțat la cer.
În termenii zilelor noastre, am putea
spune: Cristos S-a întors la „bază” cu
raportul „MISIUNE ÎNDEPLINITĂ”. În
timpul acestei misiuni unice în istoria
universului, s-a întâmplat un fenomen
extrem de ciudat. „Misionarul” Isus
Cristos a murit, ucis de cohortele
păgâne, dar a fost înviat de puterea lui
Dumnezeu.

.............................. x X x ............................

Raportat la acel moment, absolut
toate sistemele de gândire s-au
resetat, s-au blocat. Nimeni n-a mai
operat până atunci cu acest fenomen
tulburator: ÎNVIEREA. Taina lui
Dumnezeu ținută ascunsă de veacuri,
s-a descoperit în toata strălucirea:
omului i se oferă iertarea în mod
gratuit, prin moartea Dumnezeului
sau în locul lui. De data aceasta nu se
poate spune: „Regele a murit. Trăiască
regele!”, ci se poate spune: „Regele
a murit ca să trăiască supușii!”. Este
extraordinar câtă dragoste, câta
iubire ne-a arătat Dumnezeu. Tot în
acest moment, „Casa lui Dumnezeu
trece de la faza de popor pus deoparte,
la cea de instituție internațională”.
(H.H.Halley)

Ca să înțelegem mai bine puterea
care a dezlănțuit nașterea și dezvoltarea
formidabilă a Bisericii creștine, trebuie
să-L cunoaștem pe Dumnezeu în mod
personal, prin Duhul Sfânt. Apoi, ca
să înțelegem cum au putut apostolii inițial niște lași și niște fricoși - să ducă
mesajul Evangheliei chiar cu prețul vieții
lor, trebuie să înțelegem ÎNVIEREA.
Beni Fărăgău dădea un exemplu
interesant: „Gândește-te că tocmai
l-ai dus la cimitir pe unul dintre cei
mai buni prieteni ai tăi. În zilele care
urmează îți vin în minte imagini legate
de clipele petrecute împreună. A treia
zi, te trezești cu prietenul tău că apare
la ușa ta. Te freci la ochi și îți dai palme
ca să înțelegi ce se întâmplă. Prietenul,
înțelegându-ți nedumerirea, îți spune:
„Pace ție. Eu sunt!”
Acest exemplu mă ajută să înțeleg
curajul și fermitatea ucenicilor în
răspândirea Evangheliei și lărgirea
Împărăției. Ei au devenit „nebuni
pentru Cristos” deoarece L-au văzut
cu ochii lor pe ÎNVIATUL LOR REGE.
Din acel moment și-au aruncat la gunoi
toate planurile vieții lor, afacerile lor,
filosofiile lor. Au fost gata să jertfească
totul pentru Cel care S-a jertfit pe Sine
în locul lor.
.............................. x X x ............................

Despre mine și despre tine ce se
poate spune? Oare de ce nu suntem și
noi „nebuni pentru Cristos?” Oare nu
L-am văzut noi pe El înviat? Atunci de
ce este mai importantă pentru mine
cariera mea, sau acceptarea din partea
lumii, banii, afacerile? De ce mai există
Mărgăritarul
•
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aroganță, poate chiar ură și dispreț,
față de soțul sau soția mea, părinții mei,
aproapele meu? Degeaba fac istorie
pe pământ, dacă nu fac istorie în cer.
Îl iubești tu și cu mine pe Cristos din
toata inima? Din toata inima!? Dacă da,
Dumnezeu Însuși spune prin proorocul
Zaharia 13:6: Dacă-L va întreba cineva:
„De unde vin aceste răni, pe care Le ai la
mâini? El va răspunde: „În casa celor ce
Mă iubeau Le-am primit.”... Ce primește
El în casa mea și a ta?
.............................. x X x ............................

Dacă acum 2000 de ani a avut loc
un sfârșit și un început, prin înălțarea
Mântuitorului la cer și pogorârea
Duhului Sfânt, acum așteptăm „un cer
nou și un pământ nou, în care va domni
neprihănirea”. Acum așteptăm un alt
sfârșit: sfârșitul misiunii Bisericii - și o
altă coborâre: revenirea Domnului Isus
Cristos pe norii cerului, ca judecător.
Acum așteptăm o alta înălțare înălțarea la cer a Bisericii. DAR, Biserica
suntem noi, eu și cu tine. Când ne
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vom prezenta „la bază”, în fața Tatălui,
vom putea raporta și noi: „MISIUNE
ÎNDEPLINITĂ”? Sau habar n-am avut
care a fost misiunea noastră pe acest
pământ?…
.............................. x X x ............................

Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu
„pentru taina ținută ascunsă din
veșnicii și în toate veacurile… și anume:
CRISTOS ÎN VOI, NĂDEJDEA SLAVEI.”
Vine o zi... când Cristos va reveni!
Dar până atunci, Biserica așteaptă...
Și nu așteaptă degeaba...

Ioan Ciobota
Radio Vocea Evangheliei
Timisoara

Mărturie
Am crescut într-o familie de credincioși
ortodocși, cu o copilărie plină de suferință,
scandaluri, tată alcoolic. Pe la vârsta de
8-10 ani am fost invitată de niște verișoare,
împreună cu sora mea mai mare, la˝o
biserică la grupa de copii. Mi-a plăcut așa
de mult tot programul. Când am ajuns
acasă, foarte entuziasmată, le-am povestit
părinților mei ce am învățat acolo. Tata,
furios, m-a amenințat cu pedepse mari
dacă voi mai merge în acel loc. Plângând,
m-am refugiat într-o cameră, fără să înțeleg
de ce nu voi mai putea frecventa Școala
duminicală. Aveam un „peretar (covor
pe perete)”, cu Domnul Isus și oițele. Am
mângăiat plângând oița din brațele lui Isus
și L-am rugat să mă ajute, când cresc mare,
să mă pocăiesc, ca să pot merge la pocăiți la
biserică, căci îmi place acolo, și să mă ajute
să mă căsătoresc cu un „pocăit” care nu bea,
nu fumează și nu mă bate.
Anii au trecut și mult timp îmi aminteam
imaginea ce am colorat-o, cu 2 oameni
în închisoare: unul lipit de gratii, foarte
încruntat, și celălalt stând așezat... plin
de pace (după ce m-am întors la Domnul,
am realizat că era vorba despre Pavel în
închisoare). De asemenea, îmi răsuna în
minte cântecul „am o inimă micuță”. (Am
retrăit fiori în momentul în care am auzit
o grupă de copii cântând acest cântec, la
scurt timp după botezul în apă).
La 19 ani am încheiat legământul, iar
de atunci am avut foarte multe experiențe
de neuitat cu Domnul. Imediat după botez
am avut 2 visuri. În primul vis auzeam un
cor mare de copiii cântând și îmi doream
să fiu cu ei, dar o voce mi-a zis: vei fi, dar
încă nu e momentul. La scurt timp am
avut cel de-al doilea vis: erau multe grupe
de copii cu câte o persoană în fruntea lor,
iar eu îi conduceam pe toți. Mă întrebam
ce înseamnă visele acestea, dar fiind
prinsă cu facultatea și serviciul, nu prea
mă puteam implica decât ocazional în
slujirea pe sate. Am început prima lucrare
cu copiii într-un sat îndepărtat, o oră de
mers cu mașina și o oră de mers pe jos

prin pădure și dealuri, prin arșiță și noroi.
La început au venit 2 copii, apoi 4, 5... până
la 17. Știam așa de puține lucruri, am fost
la o singură conferință pentru învățători,
iar învățătorii de Școală duminicală nu
prea m-au ajutat cu idei. Așa că am început
cu Creația și m-am rugat Domnului să îmi
dea inspiratie... și mi-a dat.
Dupa 5 ani, Domnul m-a chemat să
slujesc în sudul României, județul Ialomița.
M-am implicat în șase sate, din care în
două mergeam duminica. Am lucrat cu
aproximativ 150 de copii, majoritatea romi
și... din afara cultului penticostal (~80%).
A fost o lucrare grea, dar foarte frumoasă,
am văzut și „vieți schimbate” în oarecare
măsură. La plecarea mea de acolo a rămas
o fată de 17 ani (care frecventa grupa) să
continue lucrarea.
O alta bucurie a fost că după 11 ani de
la prima mea lucrare, cel mai mic dintre
copiii de la grupă m-a contactat și mi-a
zis ca s-a mutat în Cluj, frecventează
biserica din Albinii, însă nu a încheiat încă
legământ (acum are ~17-18 ani).
Îi mulțumesc Domnului că mi-a ascultat
rugăciunea sinceră de copil, și chiar mi-a
împlinit cererile: m-am întors la Domnul
și m-am căsătorit cu un băiat credincios,
iar suferința a rămas în urmă și în locul ei
a venit pacea și binecuvântarea.
Ar fi multe experiențe de povestit,
aceasta e doar o parte în legătură cu
lucrarea cu copiii.
Fiți binecuvântați!

Ana-Maria Cimuca
Mărgăritarul
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Tamara
Neculai
exemplu de
trăire și slujire
Dumnezeu este dragoste, El Își
manifestă dragostea prin fiecare dintre
noi aceia care L-am ales pe Fiul Său ca
Domn și Mântuitor și alegem ca în tot
ceea ce suntem și facem, El să se vadă și
să fie slăvit. Fiecare dintre noi suntem
un diamant valoros în mâna Bijutierului,
o bucată de lut în mâna Olarului, fiecare
dintre noi avem un loc în inima Sa și avem
însărcinarea de a-L lăsa pe El să lumineze
prin noi.
Sunt minunate exemplele pe care le
găsim în paginile Scripturii, este minunat
să vedem cu câtă dăruire și jertfă au trăit
predecesorii noștri dar și mai minunată
este puterea pe care Duhul Sfânt o revarsă
peste noi pentru a le urma exemplul și
pentru a nu ne lua privirea de la Domnul
nostru Isus, modelul și exemplul nostru
suprem.
În 7 martie 1956, în orașul Bicaz, se
naște sora noastră Tamara Neculai. Încă
din copilărie Domnul a pregătit-o pentru
lucrarea Sa, având o relație specială cu El.
La 19 ani își continuă studiile dar și lucra în
același timp. A fost o mărturie și un sprijin
pentru colegii ei, pentru cei din biserică. În
familia sa a fost un exemplu de echilibru, în
special după moartea părinților, fiind ca un
stâlp al familiei.
A iubit foarte mult lucrarea cu copiii și
tinerii, și împreună cu ceilalți frați implicați
în lucrarea aceasta au pus bazele Școlii
duminicaledin Biserica Penticostală nr. 1
din Botoșani, ajutând și la formarea multor
lideri în lucrarea cu copiii.
Implicarea sa în Concursul Biblic
„Talantul în negoț”, în special cu resursele
materiale proprii, a fost una din pasiunile
sale, întrucât studierea Cuvântului era
plăcerea sa. Nu pregeta niciodată să dea
curs la vreo invitație la studii biblice și
aprofundare a Cuvântului. Mulți tineri
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au crescut spiritual în grupele de studiu
care se organizau chiar în casa sa. Chiar
dacă nu a avut copii, îi numea „copiii ei” pe
toți cei cărora le-a slujit. Nu a existat vreo
persoană care să fi apelat la ea și să nu fi
primit un sfat sau o soluție la problema cu
care se confrunta, dar niciodată nu ajuta
pe cineva pentru a primi laude, tot ajutorul
fiind acordat cu o discreție aparte.
A făcut parte din corul bisericii și a iubit
cântarea de laudă.
În ultimii ani de viață, s-a sacrificat mult,
din cauza stării de sănătate fiindu-i tot
mai greu să se deplaseze, dar a continuat
să slujească în cadrul Concursului Biblic
„Talantul în negoț”. Deși suferința a făcut
parte din viața ei, a înțeles că aceasta era
planul lui Dumnezeu spre desăvârșirea sa.
În ultimile luni de viaţă, starea sănătății
sale s-a agravat și în dimineața zilei de
29 iunie 2016, Domnul a chemat-o acasă,
pentru a fi veșnic împreună cu Cel pe care
L-a iubit și L-a slujit cu drag toată viața,
Dumnezeu…
Exemplul său de trăire din EL, prin EL
și pentru EL, rămâne o amintire vie în
inimile celor ce au cunoscut-o și au iubit-o,
așteptând să vină ziua în care vom fi cu toți
acolo unde este ea: ACASĂ.

Maria Cîrdei
la nici 18 ani
Domnul a chemat-o
ACASA
Maria Cîrdei s-a născut pe 30
octombrie
1998
într-o
familie
numeroasă, ea fiind al şaptelea copil.
A iubit Biblia şi o memora cu drag.
A obtinut nenumărate premii la
Concursul Biblic „Talantul în negoţ”. A
iubit Şcoala duminicală, de la care era
nelipsită. A fost devotată orchestrei
Bisericii Penticostale Nr.1 din Vicovu de
Sus, făcând arcuşul să lunece pe corzile
vioarei, cântând laudele Domnului.
Apoi, nu doar memorarea, ci şi studiul
Scripturii a atras-o. S-a integrat într-o
grupă de studiu din cadrul Bisericii și
se pregătea să intre şi în cor.
A fost botezată de Domnul cu Duhul
Sfânt și participa la catiheza pentru
botezul în apa din vara acestui an.

Câte ar mai fi făcut....!
Dar, Domnul a chemat-o acasă pe data
de 10 mai 2016, fiind înmormântată pe
13 mai 2016.
Era în clasa a IX-a... Colegii au
descris-o: „... liniştită, nu supăra pe
nimeni, nu se certa, deşi uneori avea
dreptul să o facă, hotărâtă în trăirea
principiilor ei (biblice).”
Familia a zis: „Ai trăit ca un înger
în casa noastră, ai zâmbit, ai lăsat
amintiri frumoase pe care nu le vom
uita niciodată! Ai plecat de la noi prea
devreme, dar îţi mulţumim că ne-ai
legat de cer mai mult...”
Rodica Dumitrescu
Biserica Nr. 1 - Vicovu de Sus
Jud. Suceava
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Mărturia unei

mame

Numele meu este Alina și vreau să vă
povestesc o experiență din viața mea, din
care poate mulţi părinți vor învăța ceva.
Cu aproximativ 7 ani în urmă, pe când
băiețelul meu avea 4 ani, am experimentat
cu el unul din efectele televizorului asupra
copiilor. L. era un copil foarte cuminte,
liniștit și ascultător. Uneori parcă prea
cuminte. Îl primise deja pe Domnul Isus în
inima lui.
Una din activitățile în care el pierdea
mult timp dintr-o zi era privitul la desenele
animate. Și cum eu eram foarte ocupată
cu facultatea, iar soțul cu munca, de multe

ori privea la desene nesupravegheat. Pe
atunci nu conștientizam cât de mult rău
îi pot face lăsându-l în fața televizorului
singur... la fel cum făceau majoritatea
părinților. Într-o seara, pe când noi eram
prin casă, iar L. la televizor, am observat
o stare foarte agitată la băiat, o stare pe
care nu o mai văzusem, ochii i se scăldau
în lacrimi, iar deodată a început să plângă
și să strige în gura mare să fug cât pot din
calea lui, rugându-mă insistent să ascund
toate cuțitele din casă că el nu vrea să
mă omoare, dar o voce îi spune mereu să
facă asta. Plângea și tremura spunând că
el nu vrea să mă omoare, dar nu știe cum
să facă să se opreasca, să ascundem toate
cuțitele. Nu mă lăsa nici să mă apropii de
el. Îl accepta doar pe tatăl său, iar dacă
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încercam să mă apropii țipa și se zbatea
foarte tare, evitând mereu contactul vizual
cu mine. Atunci soțul l-a imobilizat și
împreună ne-am rugat, chemând Sângele
Domnului peste el... Ne-am rugat câteva
minute apoi am ieșit din casă pentru
câteva ore... L. s-a linistit, apoi am discutat
despre ce s-a întâmplat...
Mi-a povestit că în desene a văzut pe
cineva care a pus pe masă capul unui
prieten (a doua zi am căutat reluarea și
așa era, cum a povestit el). În acea seară
s-a uitat la desene cu Pokemon şi laHanna
Montana. Apoi, a doua zi am stabilit de
comun acord să ştergem toate canalele de
desene. Chiar dacă până atunci petrecea
mult timp în fața televizorului iar dintr-o
dată nu a mai avut acces la desene, în zilele
următoare nici nu a mai cerut. S-a speriat
și el foarte tare după această întâmplare.
Mă întreb, oare ce s-ar fi întâmplat
dacă nu eram acolo să observ imediat
starea lui? Sau dacă era mai mare la vreo
8-9 ani? Oare câți copii trec prin asta și
poate părinții nu observă ce se întâmplă
şi nu au timp să îi asculte? Sau efectiv sunt
plecaţi să muncească și nu sunt lângă ei?
Dumnezeu ne-a ajutat să trecem peste
acel episod, iar acum am eliminat aproape
100% televizorul din casa noastră. Între
timp mai avem 2 copii, care nu știu ce
sunt desenele animate și nici nu cunosc
personaje din acestea. ÎI mulțumim lui
Dumnezeu pentru asta! ÎI mulțumim Lui
că ne-a făcut conştienți de ce pericole sunt
înconjurați copiii noștri și astfel putem
să le spunem și altor părinți și putem să
veghem mai atent asupra lor.
După acea întâmplare am urmărit și
am studiat despre desene animate. Am
întrebat și copiii de la clasa de școală
duminicală la care predam despre ce văd
și ce le transmit lor desenele animate și
am fost șocată de ce am auzit. Unul din
răspunsuri a fost ăsta: „Păi aceste desene
(Bratz parcă) ne fac legătura cu diavolul ca
să putem face și noi magie, cum fac aceste
fete...”. Am ajuns la concluzia că TOATE au
în spate un mesaj negativ care acționează
la subconștientul copiilor. Diavolul se
joacă cu mintea copiilor noștri prin desene
animate. Feriți-vă copiii cât de mult puteţi
de ecrane!!!

Cerul
– Joc recapitulativ –

Instrucţiuni:

Printaţi de două ori imaginea alăturată,
pe hârtie cartonată, laminaţi-le şi apoi
decupati sub forma unui puzzle tăind pe
urma liniilor albe. Puneți toate piesele de
puzzle în două plicuri separate (pentru
varianta 1) sau într-un plic mare (pentru
varianta 2). Aveti nevoie şi de o tablă şi
blutac.

Desfăşurare joc:
Varianta 1 – (pentru copii mici):

• împărţiți copiii în două echipe şi
puneţi întrebări pe rând fiecărei
echipe;
• desemnaţi pe rând câte un copil care
să răspundă la întrebare, iar dacă a
răspuns corect, chemati-l în față;
• dați copilului să extragă o piesă de
puzzle din plicul echipei sale și să o
lipească pe tablă cu blutac;
• dacă nu a răspuns corect, se dă şansă

celeilalte echipe să răspundă la
întrebarea;
• câştigă echipa care a realizat prima
puzzle-ul cu imaginea cerului.

Varianta 2 – (pentru copii mai mari sau
•
•
•

•
•

preadolescenti):
împărţiți copiii in două echipe şi
puneţi întrebări pe rând fiecărei
echipe;
desemnaţi pe rând câte un copil care
să răspundă la întrebare iar dacă a
răspuns corect, chemaţi-l în față;
dati copilului să extragă o piesă de
puzzle din plicul în care se află piesele
ambelor imagini amestecate şi să o
lipească pe tablă cu blutac;
dacă un copil extrage o piesă pe care o
mai are, o va pune înapoi în plic și va
merge la loc;
câştigă echipa care realizează prima
imaginea.
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B IBLIOGRAFI E
„Talantul în negoț”
MEMORARE:
Apocalipsa 1,2,3,20 (86 versete)

CLASIC:

Cărțile biblice:
- clasele 2-3:
Deuteronom, I Ioan
- clasele 4-5:
Deuteronom, Efeseni
- clasele 6-7:
Deuteronom, Romani
- clasele 8-9:
Deuteronom, Romani, I Corinteni
- clasele 10-11:
Deuteronom, I Corinteni, Iov 23-42
- 18–25 ani:
Deuteronom, I Corinteni, Iov 23-42
- 25+ ani:
Deuteronom, I Corinteni, Iov 23-42

Versetele biblice
de memorat la clasic:

CLASELE 2-3:
- Deuteronomul 5:16 - Cinsteşte pe tatăl
tău şi pe mama 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.
Versetele biblice de memorat la clasic:
Clasele 2-3:
- Leviticul 19:11 - Să nu furaţi, şi să nu
minţiţi, nici să nu vă înşelaţi unii pe alţii.

- Ieremia 29:12 - Voi Mă veţi chema, şi
veţi pleca; Mă veţi ruga, şi vă voi asculta.
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- Exodul 15:3 - Domnul este un războinic
viteaz: Numele Lui este Domnul.
- Matei 11:28 - Veniţi la Mine, toţi cei
trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da
odihnă.
- Psalmii 9:9 - Domnul este scăparea celui
asuprit, scăpare la vreme de necaz.
- Isaia 12:5 - Cântaţi Domnului, căci a
făcut lucruri strălucite: să fie cunoscute
în tot pământul!“

- Ioan 6:35 - Isus le-a zis: „Eu sunt Pânea
vieţii. Cine vine la Mine, nu va flămânzi
niciodată; şi cine crede în Mine, nu va
înseta niciodată.”

- Filipeni 1:9 - Şi mă rog ca dragostea
voastră să crească tot mai mult în
cunoştinţă şi orice pricepere,
- Galateni 6:10 - Aşa dar, cât avem prilej,
să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în
credinţă.

- Proverbele 15:16 - Mai bine puţin, cu
frică de Domnul, decât (de cât) o mare
bogăţie, cu tulburare (turburare)!

CLASELE 4-5:
- Leviticul 25:17 - Nici unul (Niciunul) din
voi să nu înşele, deci, pe aproapele lui, şi
să te temi de Dumnezeul tău; căci Eu sunt
(sînt) Domnul, Dumnezeul vostru.

- Ieremia 20:13 - Cântaţi Domnului,
lăudaţi pe Domnul! Căci El izbăveşte
sufletul celui nenorocit din mâna celor
răi.
- Luca 6:40 - Ucenicul nu este mai presus

(pe sus) de învăţătorul lui; dar orice
ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul lui.

- Iov 11:13 - Tu, îndreaptă-ţi inima spre
Dumnezeu, întinde-ţi mâinile (mînile)
spre El.

- 2 Tesaloniceni 3:3 - Credincios este
Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel
rău.
- 1 Timotei 4:7 - Fereşte-te de basmele
lumeşti şi băbeşti. Caută să fii evlavios.
- Coloseni 3:15 - Pacea lui Hristos, la care
aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur
trup, să stăpânească în inimile voastre, şi
fiţi recunoscători.

- Evrei 11:3 - Prin credinţă pricepem că
lumea a fost făcută prin Cuvântul lui
Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost
făcut din lucruri care (cari) se văd.
- Psalmii 65:1 - Cu încredere, Dumnezeule,
vei fi lăudat în Sion, şi împlinite vor fi
juruinţele care (cari) Ţi-au fost făcute.
- Proverbele 16:7 - Când sunt (sînt)
plăcute Domnului căile cuiva, îi face
prieteni chiar şi pe vrăjmaşii lui.

CLASELE 6-7:
- 1 Timotei 1:15 - O, adevărat şi cu totul
vrednic de primit este cuvântul, care
zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să
mântuiască pe cei păcătoşi“ dintre care
(cari) cel dintâi sunt (sînt) eu.

- Isaia 43:25 - Eu, Eu îţi şterg fărădelegile,
pentru Mine, şi nu-Mi voi mai aduce
aminte de păcatele tale.

- Matei 28:19 - Duceţi-vă şi faceţi ucenici
din toate neamurile, botezându-i în
Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului
Duh.
- 2 Corinteni 2:14 - Mulţămiri fie aduse
lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna
cu carul Lui de biruinţă în Hristos, şi

care răspândeşte prin noi în orice loc
mireasma cunoştinţei Lui.

- Iacov 1:22 - Fiţi împlinitori ai Cuvântului,
nu numai ascultători, înşelîndu-vă
singuri.

- Luca 19:38 - Ei ziceau: „Binecuvântat
este Împăratul (împăratul) care vine în
Numele Domnului! Pace în cer, şi slavă în
locurile prea înalte!“

- Filipeni 2:4 - Fiecare din voi să se
uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele
altora.
- Coloseni 3:1 - Dacă, deci, aţi înviat
împreună cu Hristos, să umblaţi după
lucrurile de sus, unde Hristos şade la
dreapta lui Dumnezeu.

- Psalmii 89:1 - Voi cânta totdeauna
îndurările Domnului: voi spune din neam
în neam, cu gura mea, credincioşia Ta.
- Proverbele 8:11 - Căci înţelepciunea
preţuieşte mai mult decât (de cît)
mărgăritarele, şi nici un lucru de preţ nu
se poate asemui cu ea.

CLASELE 8-9:
- Marcu 11:24 - De aceea vă spun că, orice
lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi
că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.

- Matei 12:36 - Vă spun că, în ziua judecăţii,
oamenii vor da socoteală de orice cuvânt
nefolositor, pe care-l vor fi rostit.
- Luca 6:45 - Omul bun scoate lucruri
bune din vistieria bună a inimii lui, iar
omul rău scoate lucruri rele din vistieria
rea a inimii lui; căci din prisosul inimii
vorbeşte gura.

- Ioan 15:16 - Nu voi M-aţi ales pe Mine;
ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit
să mergeţi şi să aduceţi roadă, şi roada
voastră să rămână, pentru ca orice veţi
cere de la (dela) Tatăl, în Numele Meu, să
vă dea.
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- 2 Timotei 2:24 - Şi robul Domnului
nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu
toţi, în stare să înveţe pe toţi, plin de
îngăduinţă răbdătoare,

şi urmăreşte neprihănirea, credinţa,
dragostea, pacea, împreună cu cei ce
cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.

- Iacov 1:12 - Ferice de cel ce rabdă ispita.
Căci după ce (dupăce) a fost găsit bun, va
primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o
Dumnezeu celor ce-L iubesc.

- 1 Petru 5:5 - Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi
supuşi celor bătrâni. Şi toţi în legăturile
voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie.
Căci „Dumnezeu stă împotriva celor
mândri, dar celor smeriţi le dă har.“

- Coloseni 3:3 - Căci voi aţi murit, şi
viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în
Dumnezeu.

- Apocalipsa 22:14 - Ferice de cei ce îşi
spală hainele, ca să aibă drept la pomul
vieţii, şi să intre pe porţi în cetate!

- Filipeni 3:20 - Dar cetăţenia noastră
este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca
mântuitor (Mântuitor) pe Domnul Isus
Hristos.

- Psalmii 86:15 - Dar Tu, Doamne, Tu
eşti un Dumnezeu îndurător şi milostiv,
îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi
în credincioşie.

- Proverbele 13:22 - Omul de bine lasă
moştenitori pe copiii copiilor săi, dar
bogăţiile păcătosului sunt (sînt) păstrate
pentru cel neprihănit.
CLASELE 10-11:
- 2 Corinteni 5:21 - Pe Cel ce n-a cunoscut
nici un (niciun) păcat, El L-a făcut păcat
pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui
Dumnezeu în El.

- Plângerile lui Ieremia 3:22-23 Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit,
îndurările Lui nu sunt (sînt) la capăt,
ci se înoiesc în fiecare dimineaţă. Şi
credincioşia Ta este atât de mare!

- Matei 25:13 - Veghiaţi, deci (dar), căci
nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni
Fiul omului.

- 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.
- 2 Timotei 2:22 - Fugi de poftele tinereţii,
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- Coloseni 3:4 - Când se va arăta Hristos,
viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi
împreună cu El în slavă.
- Psalmii 95:7 - Căci El este Dumnezeul
nostru, şi noi suntem (sîntem) poporul
păşunei Lui, turma pe care o povăţuieşte
mâna Lui... O! de aţi asculta azi glasul
Lui!
- Proverbele 16:8 - Mai bine puţin,
cu dreptate, decât mari venituri, cu
strîmbătate.

18-25 ANI:
- Galateni 6:8 - Cine samănă în firea
lui pământească, va secera din firea
pământească putrezirea; dar cine
samănă în Duhul, va secera din Duhul
viaţa veşnică (vecinică).

- Isaia 61:1 - „Duhul Domnului Dumnezeu
este peste Mine, căci Domnul M-a uns să
aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a
trimis (trimes) să vindec pe cei cu inima
zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi
prinşilor de război izbăvirea;
- Iacov 1:21 - De aceea lepădaţi orice
necurăţie şi orice revărsare de răutate şi
primiţi cu blândeţă Cuvântul sădit în voi,
care vă poate mântui sufletele.
- 1 Petru 1:17 - Şi dacă chemaţi ca Tată
pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare
după faptele lui, purtaţi-vă cu frică în
timpul pribegiei voastre;

- Matei 6:26 - Uitaţi-vă la păsările cerului:
ele nici nu samănă, nici nu seceră, şi
nici nu strâng nimic în grînare; şi totuşi
(totuș) Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte.
Oare nu sunteţi (sînteți) voi cu mult mai
de preţ decât ele?
- 1 Timotei 6:12 - Luptă-te lupta cea
bună a credinţei; apucă viaţa veşnică
(vecinică) la care ai fost chemat, şi pentru
care ai făcut aceea frumoasă mărturisire
înaintea multor Martori (marturi).

- Apocalipsa 22:17 - Şi Duhul şi Mireasa
zic: „Vino!“ Şi cine aude, să zică: „Vino!“ Şi
celui ce (celuice) îi este sete, să vină; cine
vrea, să ia apa vieţii fără plată!

- Faptele Apostolilor 26:17-18 - Te-am
ales din mijlocul norodului acestuia şi
din mijlocul Neamurilor, la care (cari)
te trimit (trimet), ca să le deschizi ochii,
să se întoarcă de la (dela) întuneric
(întunerec) la lumină, şi de sub (supt)
puterea Satanei la Dumnezeu; şi să
primească, prin credinţa în Mine, iertare
de păcate şi moştenirea împreună cu cei
sfinţiţi.“
- Psalmii 40:5 - Doamne, Dumnezeule,
multe sunt (sînt) minunile şi planurile
Tale pentru mine: nimeni nu se poate
asemăna cu Tine. Aş vrea să le vestesc şi
să le trâmbiţez, dar numărul lor este prea
mare ca să le povestesc.

- Proverbele 15:17 - Mai bine un prînz de
verdeţuri, şi dragoste, decât (de cît) un
bou îngrăşat, şi ură.
25+ ANI:
- Matei 5:19 - Aşa că, ori cine va strica
una din cele mai mici din aceste porunci,
şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat
cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar
oricine le va păzi, şi va învăţa pe alţii să le
păzească, va fi chemat mare în Împărăţia
cerurilor.
- Ioan 6:54 - Cine mănâncă trupul
Meu, şi bea sângele Meu, are viaţa

veşnică (vecinică); şi Eu îl voi învia
în ziua de apoi.

- 1 Regi 8:23 - şi a zis: „Doamne, Dumnezeul
lui Israel! Nu este Dumnezeu ca Tine, nici
sus în ceruri, nici jos pe pământ: Tu ţii
legământul şi îndurarea faţă de robii Tăi,
care (cari) umblă înaintea Ta din toată
inima lor!

- 1 Petru 3:12 - Căci ochii Domnului sunt
(sînt) peste cei neprihăniţi, şi urechile
Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar Faţa
Domnului este împotriva celor ce fac
răul.“
- Filipeni 3:21 - El va schimba trupul stării
noastre smerite, şi-l va face asemenea
trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii
pe care o are de a-Şi supune toate
lucrurile.

- 1 Timotei 4:1-2 - Dar Duhul spune
lămurit că, în vremurile (vremile) din
urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca
să se alipească de duhuri înşelătoare
şi de învăţăturile dracilor, abătuţi de
făţărnicia unor oameni care (cari)
vorbesc minciuni, însemnaţi cu ferul
(ferul) roşu (roș) în însuşi (însuș)
cugetul lor.
- Apocalipsa 22:16 - Eu, Isus, am
trimis (trimes) pe îngerul Meu să vă
adeverească aceste lucruri pentru
Biserici. Eu sunt (sînt) Rădăcina
şi Sămânţa lui David, Luceafărul
strălucitor de dimineaţă.“

- Psalmii 50:23 - Cine aduce mulţumiri
(mulțămiri), ca jertfă, acela Mă
proslăveşte, şi celui ce veghează asupra
căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui
Dumnezeu.
- Proverbele 22:15 - Nebunia este lipită
de inima copilului, dar nuiaua certării o
va deslipi de el.

- Proverbele 10:22 - Binecuvântarea
Domnului îmbogăţeşte, şi El nu lasă să fie
urmată de nici un (nici un) necaz.
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l Învață-l pe copil despre vremurile

sfârșitului și revenirea
Domnului Isus Hristos
l Caracterul revenirii lui Mesia
l Normalitatea așteptării lui Isus
l Însemnătatea revenirii
Domnului Isus
l Fiți răbdători, căci venirea
Domnului este aproape!
l Află cuvântul cheie și
completează textele
l Când va veni Împăratul
l Fecioare curate acum
l Revenirea Domnului Isus
ocupă un loc important în
teologia Noului Testament
l „Talantul în negoț”, o călătorie
în trecut, prezent și viitor
l Vine o zi... când Cristos va reveni !
l Mărturie
l Tamara Neculai exemplu
de trăire și slujire
l Maria Cîrdei, la nici 18 ani
Domnul a chemat-o acasa
l Marturia unei mame
l Cerul – Joc recapitulativ
l Bibliografie - „Talantul în negoț”

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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