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„Strâng Cuvântul Tău 
în inima mea, ca să nu 

păcătuiesc împotriva Ta!”
Psalmii 119:11

Când privesc în urmă cu 20 de ani gândurile 
mele se îndreaptă cu mulțumire deosebită 
spre Dumnezeu care a fost credincios și a 
binecuvântat Talantul în negoț. Atunci la Reșița, 
nu mi-aș fi putut imagina cum Dumnezeu va 
crește din toate punctele de vedere această 
lucrare. Este Domnul și puterea LUI. 

Începuturile au fost timide, pași mici, 
echipă și caractere în formare. Dumnezeu ne-a 
pus împreună și an de an dorim să facem tot 
mai bine și cu responsabilitate ceea ce ni s-a 
încredințat. Mă copleșește un sentiment de 
nostalgie, amestecat cu bucurie, cu împliniri și cu 
încrederea în Dumnezeu că EL își apără lucrarea. 

Citind toate mărturiile din cartea Talantul 
în negoț ediția a 2-a și din revista din acest 
an aniversar, nu aș vrea decât să întăresc și 
să spun prin câteva cuvinte ce a însemnat, ce 
înseamnă și ce va însemna această lucrare 
pentru mine și pentru mulți dintre cei 
implicați într-un fel sau altul. În continuare voi 
enumera punctual câteva dintre beneficiile 
acestei lucrări, dar sunt convinsă de faptul că 
sunt mai multe:

- Cuvântul lui Dumnezeu este strâns în 
inimă și aduce mântuire, scop al vieții, 
ajutor în orice vreme;

- Te ajută să te disciplinezi în rugăciune 
știind că în toate depinzi de Dumnezeu;

- Te ajută să te disciplinezi și în alte domenii 
ale vieții (timpul, prioritățile, ...);

- Înveți lucru în echipă, acceptarea, șlefuirea;
- Ai părtășie cu frați și surori din lumea 

întreagă;
- Înveți să încurajezi pe cei din jur, dar și să 

fii încurajat;

- Înveți să accepți că uneori greșești și să 
primești corectarea;

- Înveți să corectezi în dragoste;
- Înveți să scrii și să vorbești cât mai corect 

limba română;
- Înveți să prețuiești valorile creștine;
- Te ajută să accepți provocări pentru a da 

tot ceea ce poți, de calitate…

An aniversar, an de provocări, an de 
pocăință, an de disciplină, an al încrederii totale 
în Dumnezeu. Toate sunt în mâna Domnului 
nostru, mergem înainte cât va îngădui EL. 

„Nu vă dați bătuți niciodată căci Dumnezeu 
fie vă va pune o stâncă sub picioare sau vă va 
învăța să zburați!” era îndemnul lui Marcu 
Ștefan pentru Talantul în negoț în anul 2009. 
Dorim voia Lui în toate!

Dumnezeu fie slăvit pentru toate și 
binecuvântarea Lui să se reverse peste toți 
talantiștii indiferent de forma de implicare. 

Din EL prin EL și pentru EL
Daniela Barbura

(din arhivă)
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La aniversarea a 20 de ani a concursului 
biblic Talantul în Negoț, mulțumirile noastre 
împletite cu recunoștința se îndreaptă spre 
Dumnezeu și toți acei care s-au implicat, se 
implică și se vor implica în susținerea acestei 
lucrări care aparține lui Dumnezeu și se face 
din El, prin El și pentru El.  

Lucrarea aceasta stimulează într-un 
mod natural și practic la studierea Bibliei. În 
această slujire participă copii, tineri și adulți 
români din următoarele 15 țări: România (9 
comunități regionale), Grecia, Italia, Spania, 
Irlanda, Anglia, Suedia, Portugalia, Belgia, 
Canada, Franța, Austria, Germania, Republica 
Moldova, Ucraina.

În toți acești ani scopul concursului a 
rămas același ,,Strâng Cuvântul Tău în inima 
mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” 
(Psalmul 119:11). Vedem clar cum Dumnezeu 
a condus cu braț puternic această lucrare și 
vrem să rămânem în ascultare cât va face 
El să dureze acestă lucrare minunată. În 
cartea „Concursul biblic Talantul în Negoț 
ediția a II-a” (informații 0722204415) apare 
planificarea materialului pentru studiu și 

datele concursului pentru următorii 10 ani 
(2019-2029) și îndemnăm toată creștinătatea 
să susținem cu post și rugăciune această 
lucrare a Domnului Isus fiindcă este impetuos 
necesară în aceste vremuri ale sfârșitului. 

Anul acesta faza națională pentru tineri  şi 
adulţi a fost găzduită de Biserica Penticostală 
Filadelfia din Târgu Mureş, faza naţională 
pentru copii a fost găzduită de Biserica 
Penticostală Elim din Piatra Neamț, iar faza 
internațională a fost găzduită de Biserica 
Penticostală Nr. 2 Betania din Satu Mare. Atât 
pastorul Oniţiu Ioan împreună cu echipa de 
slujitori şi sponsori din judeţul Mureş, pastorul 
Axinte Liviu din Piatra Neamț împreună cu 
echipa de slujitori cât și pastorul Drăgan 
Ghiță şi familia Mihăiță Mihai cu echipa de 
slujitori din Satu Mare, s-au organizat foarte 
bine și au lucrat ca un stup de albine în plin 
sezon. Împreună cu echipa le mulțumim 
frumos pentru găzduirea exemplară și pentru 
tot ce au făcut la această ediție, dar și la cele 
anterioare, și ne rugăm lui Dumnezeu să le 
răsplătească cum știe El mai bine.

Pe această cale mulțumim tuturor 
bisericilor și sponsorilor care s-au implicat, pe 
parcursul acestor 20 de ani, în găzduire și cu 
sponsorizare, în concursul biblic Talantul în 
Negoț indiferent de fază: județeană, regională, 
națională și internațională. Mulțumim tuturor 
celor care au încurajat copiii să participle și ne-
au încurajat și pe noi în momntele mai grele ale 
slujirii. Dumnezeu vă va rasplăti cu siguranță 
și veți simți din plin acesta fiindcă Dumnezeu 
știe cel mai bine cum să răsplătească.

Samuel Cristian Muică
rob al lui Hristos

TALANTUL ÎN NEGOŢ LA 
20 de ani
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Fie bine, fie rău, noi vom asculta de glasul 
Domnului Dumnezeului nostru, la care te trimi-
tem, ca să fim fericiți ascultând de glasul Dom-
nului Dumnezeului nostru!” Ieremia 42:6

De cele mai multe ori când întâmpinăm 
o anumită problemă, un necaz sau când ne 
aflăm la strâmtorare, ne frământăm și ne 
întrebăm ce este de făcut, care sunt soluțiile, 
costurile și   oamenii care ne pot ajuta să ieșim 
din impas. Nu ne place starea de disconfort, 
de asuprire și facem tot posibilul să ieșim din 
ea cât se poate de repede. Ne punem tot felul 
de întrebări care atrag după ele și luarea anu-
mitor măsuri, măsuri impuse de noi, de oame-
nii de lângă noi dar și de Dumnezeu, și suntem 
tentați să acceptăm soluțiile cel mai ușor de 
îndeplinit și care ne pot scoate cel mai repe-
de din problema sau starea în care ne aflăm. 
O responsabilitate și mai mare apare atunci 
când sunt afectate și alte persoane dragi nouă. 

Problemele sunt o realitate și trebuie 
tratate pe măsură ce acestea apar. Soluția 
rezolvării lor nu stă în amânarea acestora, 
pe considerentul că se vor rezolva singure, 
deoarece vei fi la un moment dat copleșit de 
numărul lor. Un sfat bun ar fi: caută să eviți 
aglomerația. Rezolvarea începe în primul 
rând prin acceptarea faptului că ai o proble-
mă, urmând să identifici cauza ei și mai apoi 
soluționarea ei. 

În Ieremia capitolele 41 și 42 ne este pre-
zentată una din situațiile grele în care se afla 
poporul evreu, ca prinși de război și foarte 
puțini la număr. Aceștia conștientizau faptul 
că viitorul lor nu poate fi unul foarte bun, și 
că rezolvarea nu ar putea să vină decât de la 
Dumnezeu, ceea ce i-a determinat să alerge la 
omul lui Dumnezeu pentru a-i cere ajutorul. 

Cum reacționezi tu atunci când problemele 
inundă viața ta? unde alergi? de cine asculți? 

cât de sincer ești cu tine însuți dar și cu cei din 
jurul tău?  Ce trebuie să faci?

1.Identifică-te cu Dumnezeu – Cine este 
Dumnezeul tău? cum este El?

Parcă întotdeauna Dumnezeul celui de lân-
gă tine este mai mare, mai puternic, mai atent, 
iubește mai mult și se implică cu adevărat, 
nu-i așa? viața și relația acestuia cu Dumne-
zeu dovedește acest lucru. 

Și poporul evreu privește spre Ieremia 
și spre „Dumnezeul lui” rugându-l pe acesta 
să mijlocească pentru ei. Ei erau interesați 
de voia lui Dumnezeu dar nu și-au asu-
mat o intervenție directă la El. Ieremia le 
reamintește că el se va ruga lui Dumnezeu, ca 
unui Dumnezeu care a rămas și al lor (capito-
lul 42:4). În repetate rânduri poporul afirmă 
că vor face tot ceea ce Dumnezeu le va trans-
mite și Biblia ne menționează că au venit toți 
interesați la Ieremia, cel mai probabil toți fiind 
entuziasmați că au găsit soluția fericirii și de 
faptul că Dumnezeu le va vorbi doar pe placul 
lor dar nu a fost așa și aceștia au ales din nou 
să nu asculte.

Cum reacționezi tu când Dumnezeu îți 
vorbește altfel decât te-ai fi așteptat? Alegi tu 
să mergi până la capăt în ascultarea ta?

Pentru a putea face acest lucru trebu-
ie să știi cu ce fel de Dumnezeu ai de-a face. 
Cunoașterea și informațiile despre Dumnezeu 
în ziua de astăzi sunt din ambundență dar 
acestea nu sunt suficiente, o încredere deplină 
și răspunsurile bune le vei primi doar atunci 
când vei avea relația cu El rezolvată.

De-a lungul timpului poporul evreu a ac-
ceptat să facă multe lucruri pe care Dumne-
zeu le-a condamnat, lucruri care au dus la o 
separare de EL, fiind denaturată imaginea 
lui Dumnezeu ca nefiind un Dumnezeu care 
iubește sfințenia, care binecuvântează ascul-

Și noi…? Ce vom face?
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tarea și-n același timp  care nu tolerează păca-
tul și neascultarea. 

2. Fii sincer cu Dumnezeu dar și cu tine 
însuți – lipsa sincerității din viața ta va duce 
la sărăcie în Cristos. Sinceritatea apare atunci 
când lipsește cu desăvârșire viclenia, prefă-
cătoria, acestea fiind înlocuite cu loialitatea. 
Întotdeauna când vorbim despre oameni loiali 
vorbim despre oameni capabili să spună ade-
vărul, să-și recunoască greșeala și să accepte 
costurile sincerității. De ce zic asta? Lupta pe 
tema sincerității este raportată întotdeauna la 
pierderi. De fapt calculele tale vor arăta iubi-
rea ta față de Dumnezeu. Fiindcă cel ce va fii 
sincer până la capăt va primi mai mult nu doar 
pe plan pământesc după cum spune înțeleptul 
Solomon: Dar celor ce judecă drept le merge 
bine şi o mare binecuvântare vine peste ei.  Pro-
verbe 24:25, ci și pe plan spiritual. Nu fii bo-
gat în afirmații precum tânărul din Luca 18, ci 
bogat în fapte ca Zacheu în urma întâlnirii cu 
Domnul Isus. Alegerile au fost făcute, alegeri 
imediate, costurile au fost mari dar fericit a 
fost doar unul: cel care a iubit mai mult.  

3. Fii răbdător dar și supus – Când îi 
spun băiețelului meu de trei ani să aibă răb-
dare până ce fratele lui îi dă jucăria, acesta se 
supără așa de tare și de multe ori preferă să 
renunțe la acea jucărie decât să mai aștepte. 
Așa este de multe ori și pe plan spiritual în 
relația noastră cu Dumnezeu. Renunțăm la 
binecuvântările Domnului pentru că nu mai 
avem răbdare să așteptăm, să acceptăm tim-
pul și voia Lui. Răbdarea este o virtute uitată 
și nedorită de mulți oameni. Răbdarea de a 
îndura greutățile şi neplăcerile vieții, Domnul 
Isus le spunea ucenicilor Veți fi urâți de toți, 
din pricina Numelui Meu; dar cine va răbda 
până la sfârșit, va fi mântuit. Matei 10:22.

Dumnezeu a transmis prin Ieremia un cu-
vânt bun după 10 zile. Dacă ar fi fost cineva 
atent și doritor să asculte de acest cuvânt bine-
cuvântarea i-ar fi fost asigurată. Mulți prezenți 
dar nici unul doritor de a asculta, interesați și 
totuși nu, curioși și totuși nu. 

Ce rost mai au întrebările dacă tu și eu nu 
ascultăm și nu ne schimbăm? Sunt oameni 
care dau doar impresia că vor să asculte dar 
fac tot după cum le dictează firea. Tu cum faci? 
Într-adevăr rezolvarea oricăror probleme, 
împlinirea și fericirea o dă doar Dumnezeu, dar 
nu o vei găsi dacă nu ești pregătit de ascultare și 
schimbare. Prin citirea și memorarea Scripturii 
tu vei găsi răspunsuri, iar alegerile pe care le-ai 
făcut te vor face fericit. Cine cugetă la Cuvântul 
Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în 
Domnul este fericit. Proverbe 16:20.

cu Domnul Isus înainte, 
Daniel Neagoe

Această secțiune, s-a alăturat în familia con-
cursului biblic Talantul în Negoț, în anul 2012. 
Dacă la început a făcut pași mici și temători, acum 
și memorarea a crescut și este foarte îndrăgită de 
către participanți. La început, regulamentul a fost 
neconturat, fiind o secțiune nouă din concurs, în 
timp, s-a adaptat de la o ediție la alta a concur-
sului.

Participanții sunt de la cei mai mici la cei mai 
mari și acest lucru este absolut minunat, deoa-
rece Cuvântul răsună în mintea și-n inimile tu-
turor. Ca și parte a comisiei de evaluare, este un 
adevărat privilegiu să asculți Cuvântul rostit de 
participanți. Te poartă Duhul Sfânt și adesea îți 
curg lacrimile pe obraz pentru că simți puterea 
Cuvântului viu și lucrător, și te lupți cu tine să nu 
ți se vadă lacrimile pentru a nu intimida partici-
pantul. Prezența lui Dumnezeu se simte la cote 
înalte când este rostit Cuvântul cu o așa mare 
dăruire, prețuire și putere. Comisia de evaluare 
este binecuvântată din plin, la fel și cei care-i aju-
tă pe participanți să se pregătească, pentru toți 
deopotrivă, este binecuvântare și onoare să fii în 
prezența Cuvântului într-un mod așa de direct.

Impresionant este când români, participanți 
din alte țări, au învățat limba română prin inter-
mediul Cuvântului, când participanți nevăzători, 
cu cancer sau alte boli, memorează de drag Cu-
vântul, pentru că zic ei, le dă putere, îi ajută să 
meargă prin viață zi de zi, îi întărește, îi face să 
se simtă mai aproape de Dumnezeu. Ce mărtu-
rie sunt ei pentru noi, cei sănătoși și adesea prea 
ocupați pentru a memora Scriptura! 

Mărturiile participanților care au memorat 
capitole din Scriptură, sunt copleșitoare, te ridică, 
te încurajează să crezi mai mult în puterea vinde-
cătoare a Cuvântului, în puterea Sa de încurajare, 
mărturisire a lui Dumnezeu și trăire sfântă.

Cu toții dorim să mergem mai departe și cu 
această secțiune a concursului, să ne bucurăm 
în continuare de Cuvânt, de puterea Sa în fiecare 
dintre noi, de minunile ce le face Dumnezeu și de 
părtășia unii cu ceilalți care este așa de prețioasă, 
așa de mult îndrăgită de toți participanții! Ne 
încredem în Dumnezeu care până aici ne-a ajutat 
și ne angajăm să ducem lucrarea împreună cu El 
ca o bună mărturie până la marginile pământu-
lui: din El, prin El și pentru El. 

Dumnezeu să ne sfințească pe toți și să ne 
ajute să ne ducem mântuirea până la capăt cu 
frică și cutremur, slujindu-L acolo unde ne-a che-
mat pe fiecare!

Gabriela Povian
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Concursul Biblic 

Talantul în Negoț
secțiunea de memorare a Scripturii

Talantul în negoț din 
România

Regionala  ARAD
În cazul meu pot sa spun că acest concurs 

m-a modelat și m-a ajutat să împlinesc două 
mari dorințe din viața fiecărui om în umblarea 
lui pe acest pământ.

Fac parte din echipa de coordonare 
aproape de la începuturile concursului, care 
au coincis cu perioada de maturitate din viața 
mea (aproximativ 19 ani) perioada în care 
încep întrebările cu cine mă voi căsători?, 
unde voi lucra? Pe parcursul anilor am găsit 
răspuns la aceste întrebări.

Răspunsul la prima întrebare: pe 
vremea când în echipa noastra a intrat cel 
care acum este soțul meu, Daniel proaspăt 
student în Timișoara venit din Zalău, l-am 
remarcat pentru dedicarea, meticulozitatea 
și vigilența cu care lucra de fiecare dată când 
ne pregăteam sau participam la o fază a 
concursului. Din anul 2010 cu binecuvântare 
Domnului lucrăm ca și familie pentru acest 
concurs, nu pot să spun că ne-a fost ușor 
dar am avut și am văzut multe binecuvântări 
din partea Domnului în această perioadă 
de slujire, statisfacția unei lucrări împlinite 
pentru Domnul, bucuria concurenților de 
la fiecare fază, prieteniile legate cu frați și 
surori din țară și din diaspora, cu care în alte 
situații nu aș fi avut oportunitatea să comunic, 
dezvoltarea mea în organizare, în comunicare,  
în șlefuirea răbdării și multe altele. În acești 
ani de la căsătorie în familia noastră au apărut 
și cele două comori Amos (5 ani) și Caleb (3 
ani), care înțeleg deja ce înseamnă Concursul 
Talantul în Negoț pentru familia noastră și 

poartă cu mândrie la grădiniță tricourile de la 
fazele internaționale. 

De când s-a născut Amos până anul acesta 
am rămas acasă cu copiii, iar în ultimul an am 
început să îmi caut un loc de muncă, ceea ce a 
fost o mare provocare în cazul meu deoarece am 
o calificare superioară (am terminat doctoratul  
cu 5 luni înainte să se nască primul băiețel), 
dar nu aveam experiență. După numeroase 
interviuri și așteptări a venit o zi când la un 
interviu am fost întrebată ce fac în timpul meu 
liber și am început să vorbesc despre Talantul 
în Negoț, despre impactul pe care îl are în viața 
oamenilor, despre mulțimea de concurenți 
care participă de la faza pe biserică până la faza 
internațională, despre organizarea concursului 
și care este părticica mea de responsabilitate. 
Cea care mă intervieva, a rămas impresionată 
și mi-a acordat încrederea și posibilitatea să 
lucrez în echipa ei (am uitat să menționez postul 
este exact pe specializarea pe care am studiat-o 
și pentru care nu prea se găsesc posturi în 
România).

Citind aceste rânduri înțelegeți mulțumirea 
în slujire și binecuvântările pe care le-am pri-
mit prin intermediul acestui concurs, Dum-
nezeu să binecuvânteze această lucrare în 
continuare: pe fiecare copil, părinte, învățător, 
tânăr, adult sau organizator. Datorită concur-
sului Talantul în Negoț ni se schimbă viața și 
perspectiva pe care o avem asupra studieri 
Cuvântului și asupra oamenilor cu care ne 
întâlnim zi de zi și dobândim anumite abilități 
care în anumite împrejurări devin adevărate 
atuuri.

Flavia Bălănean, 
Biserica Penticostală Filadelfia Timișoara
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„Acest concurs reprezintă unul dintre cele 
mai bune și importante lucruri din viața mea, 
fiind concurentă de aproximativ 8 ani la vari-
anta scrisă.

În primul rând, participarea la acest con-
curs mi-a dat ocazia să studiez Cuvântul lui 
Dumnezeu într-un mod amănunțit și deseori 
aceasta m-a ajutat să înțeleg anumite lucruri 
cu privire la care aveam întrebări. Studiind 
bibliografia din fiecare an de mai multe ori, 
mi-am dat seama că uneori citim Biblia fără să 
îi acordăm prea mare atenție, dorința noastră 
fiind doar să bifăm o căsuță pe o foaie, ca să ne 
simțim bine că am respectat programa pe ziua 
respectivă. Însă, la o citire repetată și atentă 
am descoperit pasaje pe care mai înainte le 
ignorasem, dar care ulterior mi-au vorbit într-
un mod special. Mi-a deschis ochii să văd că 
Biblia nu trebuie citită din obligație și grabă, 
ci atunci când îi atribui atenție și te concen-
trezi la ceea ce citești, vei înțelege fraza pe 
care o auzim de atâtea ori: „Domnul mi-a vor-
bit printr-un verset, care m-a întărit sau care 
mi-a dat un răspuns clar în ceea ce mă privea”. 
De asemenea, acest concurs mi-a influențat 
mult și rugăciunea. Nu era vorba că nu făceam 
acest lucru, doar că îl făceam în grabă, ca să nu 
mă simt vinovată. Dar concursul mi-a schim-
bat perspectiva și am realizat că rugăciunea te 
ajută în așa multe moduri și că mereu găsești 
un răspuns stând în prezența Domnului. 

În al doilea rând, participarea la acest con-
curs m-a ajutat să îmi fac prieteni noi, fără tea-
ma că aș fi într-un anturaj nepotrivit. Acesta 
este unul din lucrurile care îmi plac la Talantul 
în Negoț. Legăm prietenii în fiecare an în spe-
cial la faza națională și cea internațională, fă-

când cunoștință cu oameni din toată țara sau 
chiar din diaspora. Și tot timpul rămânem cu 
speranța că anul următor ne vom revedea la 
aceeași fază și vom putea crea din nou amin-
tiri de neuitat. 

Cred că este o binecuvântare să poți par-
ticipa la concursul Talantul în Negoț și să ai 
parte de toate experiențele și bucuriile pe care 
acesta le aduce.” 

Diana Ștefănucă - concurent

„Pentru mine Talantul în Negoț nu este 
doar un concurs biblic ci o modalitate de a 
strânge Cuvântul lui Dumnezeu, de a cunoaște 
oameni noi, oameni ai lui Dumnezeu, și de a 
vedea locuri noi.”

 Andreea Sandu - corector

„Acum, uitându-mă în urma celor 6 ani 
de participare la concursul biblic Talantul 
în negoț, am văzut efectele pe care le-a avut 
acest concurs asupra vieții mele, atât pe plan 
spiritual, deoarece m-a ajutat să mă apropii 
mai mult de Dumnezeu memorând și stu-
diind Cuvântul Lui, cât și pe plan intelectu-
al, dezvoltând-mi capacitatea de reținere a 
cunoștințelor. De asemenea concursul m-a 
ajutat să fiu mai organizată cu timpul liber și 
să renunț la alte activități mai puțin impor-
tante. M-a învățat ce înseamnă perseverența, 
concurența, pregătirea temeinică, emoțiile 
dinaintea oricărei faze a concursului și de ase-
menea m-a învățat că rugăciunea este cea care 
contează și cea care aduce biruință.

Mi-am dat seama că doar strângând 
Cuvântul Domnului în inima mea pot face 

Regionala˝ SUCEAVA
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alegeri în frică de Domnul, îmi mențin cuge-
tul curat, o inimă credincioasă si am trecere 
înaintea Domnului și înaintea oamenilor.

Dumnezeu să binecuvânteze în continuare 
acest concurs și pe toți cei care organizează și 
se ocupă de buna desfășurare a concursului!” 

Alessia Semeniuc - concurent

„Pentru mine Talantul în negoț înseamnă 
dedicare. Dedicare pentru a învăța ce ne-a lăsat 
Dumnezeu. Talantul în negoț înseamnă muncă, 
emoții, prietenie, binecuvântări. Acest concurs 
este o ușă ce duce călătorul spre orizonturi noi, 
te învață ce înseamnă să pierzi, să câștigi, să te 
bucuri și să simți pentru cei din jur. Totuși nu e 
doar un concurs... e un mod de a-L cunoaște pe 
Dumnezeu și de a te apropia de El.” 

Luisa Calujac - concurent

„Participând de 13 ani consecutiv la con-
cursul biblic Talantul în negoț, pot să spun 
că am fost determinată să citesc mai mult și 
mai consecvent din Biblie. Așa am învățat să 
mă organizez mai bine, să pun accent pe de-
talii citind din Cuvântul lui Dumnezeu, să îmi 
folosesc timpul liber într-un mod construc-
tiv, chiar și să mă bucur pentru cei care se 
calificau la etapele superioare, când eu eram 
„sub linie”. O experiență frumoasă pe care am 
avut-o de-a lungul acestui timp a fost în urmă 
cu 4 ani, când am avut de studiat cartea Ge-
neza. După ce am aprofundat această carte, 
am început sa citesc din nou Biblia anul urmă-
tor, începând tot cu Geneza. Atunci parcă am 
înțeles altfel totul, având la baza cunoștințele 
teoretice anterioare. Am putut să meditez mai 
adânc la adevărurile biblice și m-am minunat 
de Cuvântul lui Dumnezeu, cum acesta nu se 
învechește, oricât de mult sau de des l-am citi.

Participând și la „Memorarea Scripturii”, 
pot să spun ca e un mare har să îți „umpli” 
mintea de Cuvântul lui Dumnezeu și să îl tot 
repeți. Apoi, chiar în timp ce susțineam aceas-
tă probă, de multe ori am fost cercetată de cu-
vintele pe care le recitam și mă gândeam la ele 
cu mai multă responsabilitate. În lumea în care 
trăim, când cel rău vrea să îi acapareze pe co-
pii și tineri cu tehnologia, personal recomand 
participarea la acest concurs biblic, în loc de a 
petrece ore în șir pe telefon sau computer. Așa 
ne putem păstra mintea curată și Dumnezeu 
va întipări Cuvântul Lui în noi și Duhul Sfânt 
ni-l va aduce aminte la vreme de nevoie.” 

Anișoara-Luciana Hrebenciuc, 
Biserica „Betel”, Botoșani.

În anul 2007 sora Tamara Neculai din 
Botoșani a auzit de Concursul biblic Talantul 
în negoț și a fost foarte încântată. Fiind dedi-
cată slujirii copiilor, a hotărât să anunțe cât 
mai mulți copii și să organizeze și în zona Mol-
dovei acest concurs. În primul an au participat 
doar copii de la bisericile din Botoșani și din 
Dorohoi.

În anul 2008 li s-au alăturat Biserica 
Speranța din Suceava, Biserica penticostală 
din Bosanci, Biserica Eben-Ezer Vaslui și Bise-
rica Elim Piatra Neamț. Vestea concursului s-a 
răspândit și în fiecare an s-au alăturat noi bise-
rici din Suceava, Botoșani, Neamț, Vaslui, Iași 
și Bacău. Coordonator principal a fost pentru 
mulți ani Daniela Piftor, până când Dumnezeu 
a chemat-o să slujească în altă zonă a țării, 
București. An de an, copii, părinți, învățători 
de copii, biserici au format echipe de slujire, 
au dat din timpul lor, banii lor, dedicarea lor, ca 
tot mai multe suflete să fie binecuvântate prin 
această lucrare. Rezultatele se văd deja, mulți 
dintre participanți au ajuns tineri dedicați lui 
Dumnezeu și au ales să slujească ajutându-i 
pe cei mici să învețe Cuvântul Domnului.

Astăzi, lucrarea este de mari dimensiuni. 
În anul 2019 au participat concurenți din:

– județul Vaslui - 8 biserici,
– județul Neamț - 2 biserici, 
– județul Iași - 5 biserici, 
– județul Botoșani - 14 biserici,
– județul Suceava - 39 biserici

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

Mulțumim tuturor celor implicați și ne ru-
găm ca El să răsplătească fiecăruia!

Ne rugăm ca tot mai mulți copii să poată 
beneficia de pe urma participării la acest con-
curs, cât mai mulți ani de acum înainte!

Brîndușa Filip – Suceava

(din arhivă)
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Sunt Marius Iurian, responsabil de lucrarea 
Talantul în Negoț din Biserica Albini Cluj, de un 
an de zile am și un rol de coordonare a acestei 
lucrări la nivelul județului Cluj și a Regionalei Cluj.  

În anul 2019 din județele Bistrița, Cluj, 
Mureș, Alba și Sălaj aparținând regionalei Cluj, 
au fost concurenți (copii, tineri și adulți) din 57 
de biserici.

Pot să mărturisesc mai mult despre 
lucrarea aceasta la nivelul bisericii Albini 
din Cluj unde sunt implicat direct de 7 ani.  
Numărul copiilor a crescut de la an la an, mai 
ales pentru că am căutat să atragem cât mai 
mulți copii spre Scriptură, fie spre memorarea 
ei fie spre învățarea ei temeinică.  Pot spune că 
am fost sprijiniți în mod constant în activitatea 
noastră de conducerea Bisericii, prin toți frații 
păstori: fratele păstor Ilie Sătmărean, fratele 
păstor Sandu Negrușer și fratele păstor Călin 
Turcu.  Ne-am format o echipă de pregătire, 
în special prin implicarea familiilor cu copii 
în concurs și astfel Domnul a lucrat în mod 
deosebit, crescând lucrarea de la an la an. 
Copiii, dar și familii întregi din Biserica Albini, 
au studiat cu drag Scriptura, apoi mulți dintre 
acești foști concurenți au ajuns să slujească cu 
multă râvnă ca:

- învățători de Școală duminicală;
- lideri de tineri și adolescenți;
- membrii în grupuri care laudă pe Dom-

nul în biserică prin cântări dar și prin re-
citare de poezii, psalmi;

- membrii în alte grupe de tineri și 
adolescenți care slujesc Domnului în lu-
crarea de misiune, departamentul social 
și alte departamente ale bisericii.

Regionala CLUJ

Am văzut rezultate deosebite obținute de 
acești participanți la școală, liceu și facultate 
pentru că Domnul i-a binecuvântat în mod 
deosebit pe cei care iubesc Cuvântul Său! Mulți 
studenți mediciniști au mărturisit cât de mult 
i-a ajutat Memorarea Scripturii în antrenarea 
minții lor pentru memorarea lucrurilor 
importante în formarea ca viitori medici, dar 
nu numai ei au fost ajutați în felul acesta.

Lucrarea Talantul în Negoț a prilejuit și 
prilejuiește în continuare părtășii minunate 
atunci când participanții se întâlnesc la 
diferitele faze ale concursului, cu copii din alte 
biserici, județe sau chiar alte țări!

Nu voi uita niciodată cât de frumos a lucrat 
Domnul la Cluj, la faza Națională din 2014, când 
sute de participanți, toți îmbrăcați în tricourile 
azurii din acel an, l-au slăvit pe Domnul cu 
cântări de laudă în Parcul Central al orașului, 
o mărturie deosebită pentru mulți clujeni care 
în acea sâmbătă s-au oprit să asculte cântările 
acestea minunate, coborâte parcă din cer! 

Iar cea mai mare și importantă lucrare 
este de fapt cum a lucrat deja de atâtea ori 
Cuvântul Evangheliei în viețile lor, aducându-
le mântuire și viață veșnică pentru că nici un 
Cuvânt al Domnului nu rămâne fără rod!  Și 
ne rugăm ca Domnul să folosească ceea ce s-a 
sădit în toți participanții la Talantul în Negoț și 
credem că El o va face!

Slăvit să fie Domnul pentru toată această 
lucrare! Domnul să îi binecuvânteze pe toți 
cei care s-au ostenit de-a lungul anilor ca 
aceasta lucrare să rămână curată și să poată fi 
binecuvântată de Domnul!

Marius Iurian - Cluj
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Concursul biblic „Talantul în negoț” a sosit 
pe meleagurile maramureșene în urmă cu 13 
ani, în anul 2006, prin intermediul fratelui 
Sami Muică, în urma unei întâlniri care a 
avut loc la Baia Mare, în Biserica Penticostală 
„Muntele Sionului”. Prima participare a 
bisericilor din Maramureș a avut loc în anul 
2007 când s-a organizat faza locală, la Biserica 
„Muntele Sionului”, la Biserica „Maranata” 
și la Biserica „Smirna” din Baia Mare. În 
acel an au fost și primii copii participanți la 
faza națională, în număr de 12. Dintre ei, un 
băiat, Suciu Otniel a absolvit între timp și 
Seminarul Teologic Penticostal din București. 
Printre primii învățători care s-au implicat în 
pregătirea copiilor și organizarea concursului 
la toate fazele amintim pe Suciu Ioan, pastor 
în Biserica „Muntele Sionului” și coordonator 
al concursului la nivelul Comunității, Cuceu 
Alina, Raț  Lavinia, Finteușan Claudia, Mihăilă 
Emanuela, Mihăilă Naomi, Șandor Cristina, 
Pocol Cristian, Ciurdaș Cadmiel. Numărul 
învățătorilor care au pregătit copiii de-a 
lungul anilor a fost foarte mare, în fiecare an 
alăturându-se de obicei cel puțin 2 învățători 
echipei care pregătea copiii. În anii care au 
urmat numărul copiilor dornici să participe 
la concurs a crescut tot mai mult, fiind 
implicate și alte biserici, dintre care unele au 
rămas până în prezent în „cursă” pregătind 
an de an copii deosebiți. Dintre bisericile 
„veterane”, din Maramureș, pe lângă cele din 
Baia Mare, amintim Biserica „Betel” Târgu-
Lăpuș, Biserica „Maranata” Răzoare, Biserica 
„Betel” Sighetu-Marmației. S-a ajuns ca la faza 
județeană să se depășească numărul de 100 
de participanți, cumulat la ambele secțiuni ale 
concursului și de asemenea la faza regională.

În fiecare an, prin harul lui Dumnezeu 
și datorită muncii susținute a copiilor, 
învățătorilor și susținerii părinților, copiii se 
întorceau de la faza națională sau mai târziu 
de la cea internațională cu cel puțin un premiu 
I, uneori chiar cu mai multe. De la lansarea 
secțiunii „Memorarea Scripturii”, bisericile 
din Maramureș au avut de asemenea în 
fiecare an zeci de copii doritori să participe la 
acestă secțiune nouă, utilă și provocatoare. În 
legătură cu „Memorarea Scripturii” dorim să 
precizăm contribuția imensă pe care a adus-o 
sora Cosma Rodica din Biserica „Muntele 
Sionului” la motivarea, pregătirea și însoțirea 
a zeci și poate sute de copii la toate fazele, 
reușind an de an să obțină zeci de premii la 
fiecare fază a concursului. Au fost și copii care 

au obținut ani la rând punctajul maxim, la 
toate fazele, inclusiv la internațională. Unul 
dintre ei este Filip Samuel, care a participat la 
ambele secțiuni în paralel în fiecare an de la 
lansarea „Memorării Scripturii”.

În anul 2017 Biserica „Muntele Sionului” 
din Baia Mare a fost desemnată, în cadrul 
fazei naționale de la Timișoara, ca biserica cu 
cel mai mare număr de premii obținute de-a 
lungul anilor.

Începând cu anul 2012 un sprijin 
important a venit din partea Liceului Teologic 
Penticostal din Baia Mare, care a fost în 
fiecare an gazda fazelor județene și regionale, 
iar tot în anul 2012 bisericile din Baia Mare 
au avut cinstea să organizeze faza națională 
a concursului.

E de precizat și sprijinul constant al 
tuturor slujitorilor, păstorilor, lucrătorilor cu 
copiii din toate bisericile în toți acești ani.

Totodată, suntem recunoscători înaintea 
Domnului că acest concurs s-a realizat și în 
județul Satu Mare. Încă de când s-a extins 
concursul la nivel național, copiii sătmăreni 
și-au manifestat interesul și dorința de a 
cunoaște Scriptura cât mai amănunțit. Chiar 
dacă numărul participanților din acest județ 
nu a fost la fel de mare ca și în alte județe, 
vrem să mulțumim Domnului pentru copiii 
care au obținut rezultate onorabile atât la 
faza națională cât și la cea internațională.

Cu ajutorul Domnului și a profesorilor 
de Școală duminicală acest concurs încă 
prezintă interes pentru copiii sătmăreni și 
ne rugăm Lui ca numărul de participanți să 
crească exponențial în fiecare an. Este cu 
adevărat o oportunitate extraordinară ca, 
încă de la o vârstă fragedă, copiii noștri să 
poată aprofunda Scriptura până la cel mai 
mic detaliu și de aceea noi îi încurajăm să 
participe la acest concurs.

Vrem să amintim bisericile care au fost 
implicate în realizarea acestui concurs atât 
în orașul Satu Mare: Biserica Penticostală 

Regionala  

MARAMUREȘ -
SĂTMAR
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„Betania”, Biserica Penticostală „Isus Lumina 
Lumii”, Biserica Penticostală „Hristos a înviat”, 
Biserica Penticostală „Casa Domnului”, Biserica 
Penticostală „Adevăr și Lumină”, cât și în 
împrejurimi: Biserica Penticostală din Gherța 
Mică și Biserica Penticostală „Elim” din Bârsău 
de Sus. Dorim ca Domnul să binecuvânteze 
fiecare persoană care a fost implicată și El să 
răsplatească fiecăruia în parte.

Ne-a fost dat harul să organizăm de trei ori 
faza internațională a acestui concurs: în anul 
2013, în anul 2016 si în anul 2019. Domnul 
să binecuvânteze familia Mihai Mihăiță și 
Macrina care s-au implicat în organizarea 
acestui concurs și să îi ajute pe mai departe 
în lucrarea Lui.

Dorim ca pe mai departe, mâna Domnului 
să fie deasupra noastră și El să călăuzească 
această lucrare. 

Ciurdaș Cadmiel

La aniversarea celor 20 de ani, a con-
cursului biblic Talantul în negoț, îi suntem 
recunoscători lui Dumnezeu pentru acești 
ani binecuvântați  și înălțăm o rugăciune 
sinceră pentru ca Dumnezeu care a început 
în noi această bună lucrare să o isprăveas-
că până în ziua lui Isus Hristos iar noi să 
fim găsiți vrednici până la capăt de lucrarea 
încredințată.

Uitându-ne înapoi la anii care au trecut, 
noi cei din Comunitatea Regională de Ora-
dea, ne aducem aminte cu drag de începutul 
lucrării Talantul în negoț, de momentele în 
care ne-am adunat împreună cu învățătorii, 
ne-am instruit, ne-am organizat, am învățat 
împreună cu copiii Cuvântul lui Dumnezeu, 
am învățat să corectăm, să supreveghem, să 
facem teste pentru concurs.

Regionala  ORADEA

Astăzi, mulți dintre concurenții de atunci, 
sunt învățători de Școală duminicală, care 
slujesc în bisericile lui Dumnezeu și care 
sunt asemenea cărturarului care a învățat 
ce trebuie despre Împărăția cerurilor și 
care astăzi este un gospodar care scoate din 
visteria lui lucruri noi și lucruri vechi.

Dacă la începuturi, Talantul în negoț a 
pornit ca un concurs biblic, astăzi el a devenit 
o școală de pregătire pentru învățarea Scrip-
turii. Interacțiunea cu Cuvântul lui Dumne-
zeu, îi oferă posibilitatea atât învățătorului 
cât și copilului participant, să-și dezvolte un 
sistem de valori sănătos, ancorat în princi-
piile Cuvântului lui Dumnezeu. Și credem că 
nu greșim cu nimic, dacă socotim faptul că 
acest concurs a devenit în timp o Școală bi-
blică de ucenicizare și de pregătire în slujire 
a fiecărui participant.

La un moment dat un reporter a intervi-
evat un musulman și l-a întrebat: Ce ați face 
voi dacă toate copiile Coranului s-ar pierde 
și nu s-ar mai găsi nici un exemplar? Răs-
punsul lui a fost simplu dar profund: „Nu ar 
fi nicio problemă. Mii și mii de musulmani ar 
putea să refacă Coranul din memorie” Și în-
trebarea retorică era dacă s-ar pierde toate 
exemplarele  Bibliei, oare noi creștinii am fi 
în stare, să refacem din memorie Cuvântului 
lui Dumnezeu?

Să ne ajute Dumnezeu pe toți să adunăm 
în noi Cuvântul lui Dumnezeu și astfel să 
fim pregătiți pentru provocările secolului 
în care trăim, pentru că așa cum spune au-
torul epistolei către Evrei: „Noi nu suntem 
din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci 
din aceea care au credință pentru mântuirea 
sufletului.”

Dan Sălăgean

Regionala  BRAȘOV
Un pas în împlinirea versetului din Psalmul 

119:11 „Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca 
să nu păcătuiesc împotriva Ta”, a reprezentat 
pentru comunitatea noastră și participarea la 
concursul biblic „Talantul în Negoț”, descoperit 
în anul 2007 într-un articol din revista „Cuvân-
tul Adevărului”. În urma lecturării articolului 
ne-am gândit că ar fi o modalitate foarte bună 
de a motiva copiii să studieze Biblia. Așa că 
ne-am pus pe studiat și am avut copii care au 
fost plini de râvnă și pasiune, iar rezultatele nu 
s-au lăsat așteptate.

Am promovat și noi în continuare concur-
sul și spre surprinderea noastră ca biserică lo-
cală, am avut bucuria să ne întâlnim și să legăm 
relații cu bisericile din județul Sibiu: Mediaș, 
Șura Mare, Ruși, Șeica Mare, Copșa Mică. Apoi 
la faza regională ne-am întâlnit cu bisericile 
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din județele Brașov și Prahova. De atunci s-au 
legat prietenii foarte strânse între învățători și 
între concurenți. 

Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest 
concurs, îl susținem și ne rugăm ca și pe mai 
departe să putem participa. Anul acesta, din 
comunitatea regională Brașov au participat 
10 biserici și 120 concurenți. Dacă nu ar fi 
fost acest concurs, am fi fost cu mult mai să-
raci spiritual, dar așa am avut o motivație plă-
cută învățători, părinți și copii împreună, să 
strângem hrană bogată în minte și în inimă.

Lela Tabita

Mărturie personală
„Concursul biblic „Talantul în Negoț” este 

una dintre cele mai prețioase amintiri ale co-
pilăriei mele și prima bornă din drumul meu 
spre cunoașterea personală a lui Dumnezeu. 
Copil din familie de creștini fiind, cunoșteam 
istorisirile biblice și mă bucuram mult să par-
ticip la întâlnirile de la Școala duminicală. Aici 
eram adesea provocați de învățători să tradu-
cem în limbaj propriu învățăturile extrase din 
lecțiunile biblice și să-L implicăm pe Dumnezeu 
în viața noastră prin rugăciune. Astfel am aflat 
și de concursul „Talantul în Negoț” și mi-am zis 
că este un bun prilej pentru a testa practic nive-
lul cunoștințelor mele biblice.

În timp, am observat însă, că imaginea pe 
care mi-o făcusem atunci despre „Talantul în 
Negoț”, era oarecum puerilă. Prin acest concurs, 
am învățat nu numai a citi receptiv Scriptura 
sau a răspunde responsabil provocărilor pe care 
le aduce competiția sau nevoia de a fi prompt în 
exprimare, ci mai ales ce înseamnă cu adevărat 
o rugăciune ascultată și o experiență spirituală 
care te maturizează.

Amintirea celei de a doua ediții a concursu-
lui îmi umple sufletul de bucurie. În vederea pre-
gătirii pentru concurs, am alcătuit împreună 
cu învățătorii un program de studiu și discuție 
al Scripturii. Această perioadă de lectură sis-
tematică a Bibliei mi-a deschis ochii să pricep 
importanța disciplinei și a timpului devoțional 
pentru relația mea cu Domnul Isus. Citeam cu 
entuziasm despre cum vorbește Dumnezeu po-
porului ales și îmi doream și eu o astfel de comu-
niune intimă cu El. 

Binecuvântarea Domnului m-a însoțit pe în-
treg parcursul concursului și am avut prilejul să 
ajung la etapa națională a Talantului în negoț, 
desfășurată sub forma unei tabere la Șăulia. 
Momentele frumoase petrecute în această ta-
bără m-au apropiat de Dumnezeu și de oameni. 
Însuflețit de dorința ca Dumnezeu să participe 
în mod vizibil în viața mea, îmi spun în gând o 
rugăciune: „Doamne,  îmi doresc propria Biblie, 
îmbrăcată în piele și cu fermoar ca să nu îi îndoi 
foile atunci când cad din pricina problemelor 
locomotorii.” 

După desfășurarea etapei finale a concursu-

lui, în cadrul festivității de premiere se anunță 
că fiecare dintre participanți va primi drept 
premiu de participare o Biblie. Când mi se ofe-
ră și mie una, o privesc uimit și încep să plâng 
de bucurie. Era o biblie îmbrăcată în piele și cu 
fermoar! Bucuria mea a fost așa mare încât 
aproape că am fugit să-l caut pe organizator și 
să-i mărturisesc că Dumnezeu mi-a ascultat ru-
găciunea. Îl găsesc ascuns prin mulțime și cu la-
crimi în ochi, abia respirând, îi istorisesc modul 
în care Domnul Isus S-a implicat în viața mea 
prin el. Fețele amândurora radiau de bucurie 
și inimile ne erau pline de recunoștință față de 
Dumnezeu.” Emanuel Vecerdea, Sibiu.

În regionala Oltenia-Argeș, concursul 
biblic „Talantul în Negoț” a pătruns prin harul 
Domnului în urmă cu doisprezece ani. În anul 
școlar 2007-2008, s-a organizat pentru prima 
dată în zona noastră concursul în varianta 
clasică (testul scris). De aproximativ cinci ani, 
concurenții au optat de asemenea pentru 
varianta „Memorarea Scripturii”. 

La început, fazele regionale s-au desfășurat 
la Biserica Penticostală „Alfa” din Craiova, 
pentru ca mai apoi să continue la Biserica 
Penticostală „Maranata” Pitești, Liceul Teologic 
„Elim” Pitești, Biserica Penticostală „Golgota” 
Târgu-Jiu, Biserica Penticostală „Vestea Bună” 
din Râmnicu Vâlcea, Biserica Penticostală 
„Elim” Pitești. Un fapt deosebit care mi-a atras 
atenția a fost în anul 2018, când frații din 
județul Vâlcea ne-au primit la faza regională 
a concursului cu mare căldură sufletească și 
au muncit cu zel, deși dumnealor nu aveau 
participanți în concurs. 

În toți acești ani, au venit la concurs 
participanți din doisprezece biserici. În anul 
școlar care tocmai s-a încheiat, la faza regională 

Regionala  

OLTENIA-ARGEȘ
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am învățat mulți psalmi, versete biblice pe care 
Duhul Sfânt mi le aduce aminte în cele mai grele 
momente ale vieții. Am învățat să lupt spiritual 
proclamând Cuvântul cu autoritate peste mine 
și familia mea, ca cel rău să fie biruit, prin 
puterea Cuvântului rostit cu credință.

Am cunoscut mulți copii și tineri cu care am 
legat prietenii ce au rămas până în prezent.

Momentan suntem misionari în Oltenia, 
în județul Vâlcea prin harul și bunătatea 
Domnului, și ne dorim ca „Talantul în Negoț” să 
se extindă în această zonă, care are mare nevoie 
de dragostea lui Hristos.

Încurajez câți mai mulți copii, tineri și 
vârstnici să investească financiar, emoțional și 
spiritual, încât Cuvântul Domnului să fie învățat 
și practicat, pentru că această investiție rămâne 
pe viață. (Motorgianu Cornelia Maria, Biserica 
„Sfânta Treime”, Valea Mare, Jud. Vâlcea)

„Talantul în Negoț” a fost concursul care a 
modelat într-o mare măsură copilăria mea. Ca 
participant în fiecare an al școlarizării mele, din 
clasa a II-a până în clasa a XII-a, pot să spun, 
fără să greșesc, că acest concurs a avut un rol 
aproape decisiv în dezvoltarea mea ca persoană 
creștină.

Concursul m-a învățat să citesc din Biblie, 
Cuvântul lui Dumnezeu. Este de o importanță 
vitală, pentru orice creștin, lecturarea Bibliei, 
cartea de căpătâi a creștinismului, Cuvântul 
revelat al lui Dumnezeu pentru noi, oamenii. 

Am avut parte și de un anturaj bun, creștin, 
datorită acestui concurs, anturaj care nu a durat 
numai în perioada copilăriei, ci continuă și 
acum, în tinerețe. Anturajul influențează într-un 
mod uimitor caracterul unui copil, iar concursul 
este de un real folos și în această privință. 

Printre alte beneficii, pot enumera: 
cunoașterea multor creștini minunați, legarea 
unor relații de durată și într-adevăr folositoare, 
vizitarea mai multor orașe și biserici din țară. 

Privind în urmă prin clepsidra timpului, 
trebuie să recunosc că, fără acest concurs, viața 
mea ar fi putut avea o cu totul o altă direcție. 

au fost implicate opt biserici, cu un total de 
patruzeci și șapte participanți: testul scris a 
fost dat de patruzeci participanți; la secțiunea 
„Memorarea Scripturii” au fost nouă. Din totalul 
de participanți, doi copii au concurat la ambele 
secțiuni. 

Mulțumim lui Dumnezeu pentru concurs, 
datorită căruia am putut cunoaște învățători din 
alte biserici, participanții având posibilitatea de 
a studia Cuvântul, dar mai ales se autoevalua 
într-un cadru propice învățăturii din Cuvânt, cât 
și recreerii și părtășiei cu frați și surori din alte 
biserici din țară sau din afara ei. Concursul oferă 
posibiliatea acumulării de cunoștințe biblice 
necesare pentru a nu păcătui, pentru a ști cum 
să viețuim în societate și pentru eventuale 
vremuri de prigoană, când credincioșii vor avea 
Cuvântul Scripturii întipărit în minte și sădit 
în inimă. De aceea, concurenții sunt adevărați 
câștigători, fie că obțin un premiu, fie că nu, 
deoarece „adevărații câștigători sunt în afara 
competiției” (Samuli Paronen), iar câștigul este 
unul personal. (Trifu Dorina Nela, Biserica 
Penticostală „Elim” Pitești)

Păreri despre concurs
Am participat la concursul „Talantul în 

Negoț” din clasa a patra până în prezent. Acum 
am douăzeci și șase de ani și sunt mamă a 
două fetițe. În primul an, îmi aduc aminte, că 
am recitat o poezie, care mi-a dat curaj să învăț 
în continuare poezii și să le recit. În anii care 
au urmat până la liceu împreună cu frații mei 
mai mari ne pregăteam prin întrebări ce ni le 
puneam reciproc, având pe unchiul nostru ce ne 
evalua, care ulterior a plecat la Domnul la vârsta 
de treizeci și cinci de ani. El a pus în noi pasiune 
pentru studierea Scripturii încurajându-ne 
să participăm la acest concurs. Nu am ajuns 
mereu la faza națională, deși scopul nostru a 
fost să țintim cât mai sus, dar cel mai important 
înaintea lui Dumnezeu este ceea ce am învățat: 
să împlinim cu credincioșie Scriptura, să fim 
sfinți, desăvârșiți.

Cea mai mare realizare pentru mine a fost că 
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Preocuparea și interesul destul de mare față 
de Biblie, de doctrinele Biliei, de cunoașterea 
lui Dumnezeu și de viața creștină le am, în 
proporție impresionant de mare, grație acestui 
concurs. (Radu Botănel, 20 ani, Biserica 
Penticostală „Golgota” Târgu-Jiu)

O întâmplare:
Într-o zi, la o părtăşie cu nişte fraţi lucrători 

din Moldova, unul din aceştia ne-a povestit, cum 
a fost într-un grup de copii şi cum i-a provocat 
spunându-le că dă 10 lei celui care spune pe 
de rost un verset. Spre surprinderea fratelui, 
dânsul a rămas fără 100 lei în câteva minute. 
Fratele, a mers mai departe cu provocarea şi a 
spus că mai dă 10 lei celui care spune pe de rost 
un psalm. Copiii au început să râdă și i-au zis 
că-l lasă fără bani. Au spus majoritatea câte un 
psalm, însă au refuzat banii. Fratele, mirat, i-a 
întrebat: „Cum se face că știți așa bine Biblia?”, 
iar ei i-au răspuns că au participat la concursul 
„Talantul în Negoț”. (Magdalena Giurgia, 
Biserica Penticostală „Filadelfia” Pitești)

Mulțumiri! Le mulțumim oamenilor 
minunați și implicați în această frumoasă 
lucrare cu copiii: concursul biblic „Talantul în 
Negoț”. În toți acești ani în care am susținut 
copiii la concurs am avut experiențe deosebit 
de frumoase. Împreună cu ei am dobândit 
o înțelegere mai profundă a Bibliei printr-o 
multitudine de activități practice și de studiu. 
Acest concurs m-a determinat să slujesc cu mai 
multă dăruire și pasiune pentru lucrarea lui 
Dumnezeu.

Dumnezeu să vă binecuvânteze în 
continuare cu mult har în aceasta lucrare! 
(Minciuna Marcela, învățătoare, Biserica 
„Muntele Sionului” Bădeni, Jud. Arges)

vrem să  participăm mai departe. Pe lângă 
marele beneficiu de a cunoaște Biblia, copiii 
au parte în aceste întruniri de părtășii și timp 
de socializare, momente extrem de prețioase 
și destul de rare într-o lume tehnologizată, în 
care trăim. Mulțumim lui Dumnezeu pentru 
„Talantul în Negoț” și tuturor celor care au 
făcut posibilă existența lui, până azi. 

Un tătic povestește: „împreună cu copiii 
am fost într-o biserică la sărbătoarea roadelor. 
Acolo s-a inițiat un concurs cu întrebări biblice. 
Copilul care răspundea corect primea un 
fruct. Băieții mei, talantiști pasionați, erau 
primii cu mâinile pe sus. Răspundeau rapid 
și sigur, iar fructele veneau la ei una după 
alta. Nu știam cum să-i mai opresc ca să mai 
răspundă și alți copii. Atunci am realizat cât de 
multe cunoștințe au acumulat participând la 
concursul „Talantul în Negoț”. Slavă Domnului 
Isus pentru „Talantul în Negoț” și tot înainte!” 

Răzvan Ș.   București

Concursul „Talantul în Negoț”, este o 
experiență frumoasă, fiindcă ne determină să 
avem o cunoaștere temeinică a Cuvântului lui 
Dumnezeu. Să citești nu e destul, e nevoie și să 
înveți Biblia.

Samuel M. – concurent București

„Talantul în Negoț” este o mare 
binecuvântare nu doar pentru copii, ci și pentru 
noi, părinții. Învăț împreună cu fiica mea. Una 
este să citești Biblia și e diferit să o înveți. Am 
învățat multe lucruri prețioase de-a lungul 
anilor din Cuvântul lui Dumnezeu, hrana 
noastră zilnică. Acest concurs îi antrenează 
mult pe copii să învețe. „Talantul în Negoț”, 
este o metodă foarte bună prin care semănăm 
sămânța în inimile micuților. Domnul să vă 
binecuvânteze!” 

Rodica D. - mamă S-a alăturat lucrării „Talantul în Negoț” în 
anul 2009. La concurs au participat copii din 
bisericile: Betel, Betesda, Izvorul Mântuirii, 
Maranata și Filadelfia, ulterior alăturându-
se pentru un timp și o biserică din Moreni, 
Dâmbovița. Atât copiii cât și părinții acestora, 
au recunoscut că de-a lungul timpului, această 
lucrare și-a dovedit utilitatea. Învățătorii de 
Școală duminicală au afirmat despre copiii 
participanți la acest concurs, că sunt bine 
pregătiți „se cunoaște când ai în clasă un 
talantist!” Numărul concurenților de-a lungul 
timpului, la fazele pe județ și regională a fost de 
25-30 de copii. În anul 2019 au participat 40 de 
copii la faza regională. Rezultatele participării 
la acest concurs au fost doar pozitive, de aceea 

Regionala  BUCUREȘTI
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În regionala Constanța, prima data s-a 
organizat concursul biblic „Talantul in 
Negoț”, în anul 2009. Atunci au participat 
copii din bisericile penticostale din județele: 
Galați, Brăila și Constanța. Până în anul 2011 
regionala noastră a pregătit copii care au 
ajuns până la faza internațională. A urmat 
o perioadă de pauză, iar în anul 2018, prin 
harul Domnului Isus, regionala Constanța a 
reapărut pe harta „Talantul în Negoț”.

În acel an, 13 copii din cadrul Bisericii 
Penticostale Filadelfia Galați, au fost înscriși și 
un copil de la Biserica Penticostala Emanuel 
Maxineni, jud. Brăila la secțiunea memorarea 
Scripturii, dintre care 10 s-au calificat la 
faza națională. În anul 2019 au fost înscriși 
17 copii din cadrul Bisericii Penticostale 
Filadelfia Galați la secțiunea clasic, un copil la 
secțiunea de memorarea Scripturii; și un copil 
din Biserica Penticostala Emanuel Maxineni, 
jud. Brăila la secțiunea memorarea Scripturii. 
Din aceștia 12 s-au calificat la Faza Națională.

Ce a însemnat pentru noi 
„Talantul în Negoț”?
Pentru copii a fost o provocare de a citi 

mai mult Cuvântul lui Dumnezeu. Au fost 
ore întregi de joacă sau de relaxare la care 
au renunțat, dar pe care le-au investit pentru 
veșnicie. A însemnat bucurie - bucuria de a fi 
strigat în fața bisericii și a primi o diplomă, 
bucuria de a petrece timp cu prietenii din 
biserică la ieșirile organizate după fiecare 
fază, dar și bucuria de a cunoaște alți copii cu 
aceeași dorință de a-L cunoaște pe Dumnezeu, 
la fazele naționale la care au participat. A 
însemnat lacrimi pentru unii dintre ei, pentru 
că nu s-au calificat mai departe, dar aceste 
lacrimi i-au ambiționat să înceapă mai din 
timp să se pregătească pentru următorul an. 
A însemnat transformare, pentru a nu ajunge 
ca unii regi care au uitat de Dumnezeu, pentru 
a urma exemplul celor buni. 

Pentru învățătorii de Școală duminicală 
a fost tot o provocare – de a aprofunda mai 
mult și mai mult cărțile Bibliei propuse pentru 
studierea în cadrul concursului, de a căuta alte 
întrebări, de a motiva copiii să nu renunțe. A 
fost un har - un har să vedem copii care caută 
fața Domnului Isus, care sunt pătrunși de 
adevărul Scripturii, de a-i conduce în studiul 
Bibliei. A fost emoție - de fiecare dată când 
corectam testele aveam emoții... așteptam 
la fel de nerăbdători ca și copii să desfacem 
colțurile să vedem cine, ce punctaj a obținut. 

Pentru părinți a fost un efort - de a 
petrece timp citind din Biblie, explicându-le 
anumite concepte, ascultându-i la versetele 
de memorat și aducându-i la recapitulările de 
la biserică. Dar a fost și bucurie - bucuria de 
ați vedea copilul cu Biblia și creionul în mână, 
de a-l vedea la premiere cu o diplomă, de a ști 
că are în inimă sădit, Cuvântul lui Dumnezeu.

Suntem recunoscători pentru tot ce a făcut 
Dumnezeu în mijlocul nostru în acești ani 
prin Concursul Biblic „Talantul în Negoț”. Dacă 
astăzi pot să le slujesc copiilor și să îi învăț din 
Cuvântul lui Dumnezeu, este pentru că în 2009 
și 2010 au fost alți lideri care m-au pregătit și 
pe mine pentru acest concurs. Tuturor celor 
care s-au implicat în acest concurs într-o 
formă sau alta, le doresc ca, măcar în cer dacă 
nu pe pământ, să aibă harul să întâlnească pe 
acei pe care i-au pregătit pentru „Talantul în 
Negoț” și a căror vieți au fost schimbate de 
Cuvântul lui Dumnezeu, pe care noi, ca niște 
robi umili care am făcut doar ce eram datori 
să facem, l-am sădit în inima lor.

Cu multă considerație,
Bianca Țăpăluș

Biserica Penticostală Filadelfia Galați

Regionala  CONSTANȚA
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Talantul în negoț din 
DIASPORA

COMUNITATEA TERITORALĂ SPANIA
Mulțumiri fie aduse lui DUMNEZEU 

pentru că a rânduit această mare și ziditoare 
lucrare Talantul în negoț pentru învățarea 
Scripturii și pentru zidirea trupului lui 
HRISTOS și pentru cei mici și pentru cei 
mari. În anul 2009 la biserica EBEN-EZER 
din Castellon a început această lucrare și 
apoi s-a răspândit și în alte biserici în care 
la fel a produs o mare sete după învățarea 
Scripturii și zidirea bisericii lui HRISTOS. Ca 
responsabil actual de această lucrare, am 
văzut cum CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU atât 
studiat pentru testul scris clasic, cât și pentru 
memorarea Scripturii aduce mari beneficii 
și o disciplină spirituală chiar până acolo s-a 
ajuns că și părinții au fost implicați în această 
mare și binecuvântată lucrare, astfel toată 
familia are parte de această binecuvântare 
ca să slujească DOMNULUI prin lucrarea 
TALANTUL ÎN NEGOȚ.

Aici în diaspora această mare lucrare ajută 
copiii să învețe limba română citind și studiind 
Scriptura și mai ales la memorare ca să știe 
să pronunțe corect termenii biblici și am 
văzut o mare binecuvântare cu această mare 
lucrare. Mulțumiri fie aduse lui DUMNEZEU 
care în planul SĂU măreț a rânduit ca această 
lucrare să treacă granița și să aducă atât de 
mult folos bisericii din diaspora. Mulțumim 
echipei din România care s-a pus la dispoziția 
DOMNULUI și au lucrat mult, chiar dacă au 

fost împotriviri din partea celui rău, ei au 
mers mai departe și în fiecare an au pus toate 
lucrurile în rânduială ca această lucrare să 
poate să fie spre lauda DOMNULUI și pentru 
zidirea bisericii SALE.

Mulțumim fraților pastori, presbiteri 
și conducători care s-au pus la dispoziția 
DOMNULUI și această lucrare a fost extinsă și 
în alte biserici.

În anul 2019 la faza pe comunitate au fost 
în total 270 de participanţi din 13 biserici, 
slăvit să fie DOMNUL!

Dorința și rugăciunea noastră este ca 
acestă lucrare să continue și cât mai mulți 
copii, tineri și adulți să fie angrenați în 
lucrarea DOMNULUI.

NICU MICLE
EBEN-EZER CASTELLON

SPANIA

UNIUNEA BISERICILOR PENTICOSTALE
ROMÂNE DIN SPANIA
În anul 2012 U.B.P.R.S s-a alăturat acestui 

proiect atât de frumos, Talantul în Negoț. A 
fost a mare bucurie și o provocare în același 
timp pentru noi toți.

Erau întrebări de genul: oare copiii năs-
cuți în diaspora vor putea învăța și participa 
la un concurs în limba română, ne vom putea 
adapta regulamentului, vor fi copiii motivați 
să participe la un astfel de concurs? Rezul-
tatul a fost unul surprinzător, copiii au ajuns 
la punctaje foarte bune, au învățat limba ro-
mână și cel mai important au învăţat Biblia 
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împreună cu părinții, bunicii și învăţătorii de 
Școală duminicală.

E o mare bucurie și realizare pentru bi-
sericile creștine acest concurs biblic. Ar tre-
bui să fie pentru noi toți un motiv de laudă 
la adresa Domnului, e un proiect unic, care 
unește copiii născuți în afara granițelor Ro-
mâniei în jurul valorilor creștine și a limbii 
native a acestor copii.

Estera Mariș din biserica ,,Betezda” 
Azuqueca de Henares ne împărtăşeşte expe-
riența lor cu acest concurs. Talantul în Negoț 
a avut un mare impact în copiii din biserica 
noastră, în sensul că a fost o oportunitate 
pentru ei să citească și să învețe Cuvântul lui 
Dumnezeu împreună cu părinții lor. S-a văzut 
o mare diferență de când se face acest con-
curs în biserica noastră. De exemplu, la sfârși-
tul anului, după programul din biserică se ră-
mâne la o părtășie cu frații, se servește masa 
și apoi se fac jocuri și întrebări din Biblie. Se 
împart toți participanții pe echipe: echipa 
copiilor, echipa tinerilor și încă 2-3 echipe cu 
ceilalți frați și surori. La jocul cu întrebările 
din Biblie câștigau de fiecare dată echipa co-
piilor. Acesta era unul din rezultatele studierii 
Bibliei și participării la acest concurs și la lec-
țiile Școlii duminicale.

În anul 2019 s-a organizat faza națională, 
Talantul în Negoț, în biserica „Maranata” din 
Getafe. S-au întâlnit copii din 8 biserici și din 
4 provincii: Madrid, Aragón, Castilla-La Man-
cha și Castilla y León. Au fost 70 de partici-
panți, copii și adulți cu vârsta cuprinsă între 
7 și 25+ ani. Rezultatele lor foarte bune și 
dorința lor de a studia Biblia ne încurajează 
să continuăm şi în anii viitori. Domnul să ne 
ajute și să binecuvânteze acestă lucrare.

 Adriana Munteanu

ITALIA
20 de ani pentru România!  
10 ani pentru Italia!
„Până aici Domnul ne-a ajutat” (1Samuel 7:12b)
Ne revine datoria și nouă, celor din Italia, 

de a-I aduce mulțumiri sincere, izvorâte din 
inimi pline de recunoștință, pentru ajutorul 
acordat în timpul acestor ani binecuvântați în 
lucrarea Talantului în Negoț.

Prin harul Domnului, în toamna anului 2009 
am avut oportunitatea de a-l cunoaște pe fratele 
Samuel Muică și, împreună cu el, și proiectul pe 
care Dumnezeu i-l pusese pe inimă: concursul 
biblic Talantul în Negoț. În același an, lucrarea 
a și luat ființă: biserica „Philadelphia” Mansue, 
„Betel” Udine și „Limanuri Bune” Villalba au 
auzit și au înțeles chemarea de a se apropia și 
de a studia Cuvântul Domnului. 

Dar teritoriul era vast și lucrătorii așa puțini! 
Totuși, El nu a disprețuit acest început slab, ci a 
vegheat ca lucrarea să crească și să propășească. 
An de an s-au alăturat biserici din diferite zone 
ale Italiei: Verona, Padova, Monteforte, Torino, 
Milano, Roma, etc. până a ajunge în prezent la 
frumosul număr de 21 biserici participante.

Promovarea concursului a fost o bună 
inițiativă pentru bisericile din Italia și în același 
timp o motivație în plus pentru familiile și 
învățătorii de Școală duminicală de a progresa 
în cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu și de a 
menține trează în memorie limba română. Totuși, 
lucrarea nu a fost scutită de împotriviri, cele 
mai dureroase fiind acelea unde nu s-a înțeles 
scopul primordial al concursului. A fost nevoie 
de rugăciune pentru ca lucrarea să rămână 
în picioare, dar prin bunătatea și îndurarea 
Domnului, după 10 ani de luptă, am ajuns la un 
popas binecuvântat. Lacrimile de bucurie și de 
tristețe au adus în acești ani mari progrese în cei 
ce erau copii iar acum sunt tineri și mărturisesc 
puterea Cuvântului învățat de-a lungul anilor.

Privind spre viitor, vrem ca aceeași dorință 
ce ne-a însuflețit la început să rămână vie în 
noi: aceea de a strânge Cuvântul Lui în inimile 
noastre pentru a nu păcătui împotriva Sa.

Plini de încredere, încredințăm lucrarea 
Talantului în Negoț în mâna Domnului pentru 
ca El să vegheze în continuare asupra ei, știind 
că „Cel ce ne-a chemat este credincios și va face 
lucrul acesta”. (1 Tesaloniceni 5:24)

Echipa Talant Italia



Mărgăritarul  •  17

IRLANDA
Talantul în Negoț a început în biserica 

noastră, Betel din Dublin în anul 2010. Încă 
de la început a fost o provocare mare, dar o 
provocare fără de care am fi avut foarte mult 
de pierdut. 

Printre pionierii „Talantului în Negoț” 
din biserica noastră, se numără și Vanessa 
Pendea, o tânără cu un caracter fin, obținut în 
școala lui Dumnezeu, o școală care a avut la un 
moment dat și disciplina „Talantul în Negoț”. 
Fiind dintr-o familie creștină, nu era ceva nou 
să citească Biblia, însă „Talantul în Negoț” 
a provocat-o la mult mai mult, după cum ne 
mărturisește chiar ea: „Aveam aproximativ 9 
ani, iar ideea de concurs, de fază internațională, 
de a mă testa pe mine însămi, mi s-a părut atât 
de faină, de interesantă! Mami și acum îmi 
povestește că am avut atâta pasiune încât nu a 
trebuit nici măcar o dată să mă trimită să învăț 
pentru Talant. Abia așteptam concursul biblic! 
După ce îmi terminam temele, îmi luam Biblia 
și citeam și îmi făceam foarte multe notițe. Pe 
vremea aceea nu se găseau teste pe internet 
sau aplicații pe telefon, așa că ne făceam 
singuri, acasă. Însă prin Talant eu am învățat 
să citesc Biblia! În biserică devenisem foarte 
atentă la predică și uneori corectam referințele. 
M-a captat atât de mult încât am dat tot ce-am 
avut pentru acest concurs.”

La fel ca în cazul Vanessei, în fiecare an, 
„Talantul în Negoț” și-a făcut treaba și a 
provocat la disciplină spirituală, la decizii noi 
și a scos la iveală diamante printre copiii și 
tinerii din biserica noastră. 

O mamă ne povestește: „Știam că Biblia îți 
oferă soluții pentru toate problemele vieții și îmi 
doream ca și copiii mei să le cunoască. Însă cu 
mai mulți copii mici și cu atâtea treburi zilnice, 
nu înaintam prea mult. Când i-am spus fetei 
mele de 9 ani despre concursul biblic „Talantul 
în Negoț”, m-a refuzat. Nu era încântată de încă 
un set de teme. Însă n-am renunțat și peste o 
săptămână i-am propus din nou: „În fiecare 
vineri seara, la biserica noastră se fac pregătiri 
pentru Talant. Ce-ai zice dacă anul acesta ne-
am înscrie amândouă și am merge în fiecare 
vineri seara cu trenul în oraș, ne mai oprim și 
la o înghețată pe drum... doar noi două?” De 
data aceasta a acceptat. A fost și frumos, a 
fost și obositor, și nici ieftin nu prea a fost. Însă 
acestea nici nu merită puse la socoteală față de 
cât de mult am câștigat și anume: timpul nostru 
împreună nederanjate, cititul a 3 cărți din 
Biblie de 5-6 ori plus 10 versete învățate pe de 
rost, un atașament mai mare față de copiii din 
biserică cu care împărtășește aceleași valori, 
autodisciplina care o ajută și la școală, fratele 
ei s-a înscris și el în anul următor, iar acum 
următorul copil în vârstă de 7 ani exersează 

cititul în română pentru a se înscrie și el. Fiind 
cu ochii pe mine și nevoită să îi fiu exemplu bun 
m-a motivat să îmi fac timp să studiez și eu.”

Fiecare copil are un potențial enorm, dar 
neajutat se pierde încet sau îl folosește lumea... 
Sunt atâtea erezii, atâtea opțiuni, cine îi poate 
ajuta pe copii să aleagă corect în viață dacă 
nu Cuvântul Domnului care sfătuiește până în 
cele mai mici detalii?

Miana Brăgărea 
Biserica Penticostală Betel, Dublin, 2019

Talantul în Negoț a fost și va fi o 
binecuvântare pentru noi din Portugalia. 
Lucrarea Talantul în Negoț este o lucrare 
foarte benefică pentru copiii de aici și nu 
numai pentru copii dar și pentru cei care 
participă la acest concurs, am spus că pentru 
copii, în primul rând pentru că suntem într-o 
țară străină și copiii exersează foarte puțin 
limba română, dar prin felul acesta ei sunt 
nevoiți să studieze Scripura și să scrie în limba 
română, în al doilea rând și cel mai important 
fiind și scopul concursului, concurenții învață 
și studiază Cuvântul lui Dumnezeu. În Psalmii 
119:11 spune „Strâng Cuvântul Tău în 
inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva 
Ta” acest cuvânt este cel mai potrivt pentru 
acest concurs, dacă din tinerețe și de mici în 
copii nu este semănat Cuvântul lui Dumnezeu, 
când vor crește mari cel rău va avea grijă să 
samene el alte lucruri, care nu ne vor aduce 
bucurie și nici împlinire. 

În Portugalia concursul Talantul în Negoț a 
ajuns în anul 2009, frații din sudul Portugaliei 
din biserica Almancil au auzit de acest 
concurs și au avut dorința să facă parte și ei 

PORTUGALIA



18  •  Mărgăritarul

din această lucrare. Profitând de conferința 
de învățători de Școală dumincală care 
se desfășura în Spania condusă de fratele 
Samuel Muică, participând și ei au luat mai 
multe informații despre acest concurs ca 
mai apoi să participe. Aproximativ după doi 
ani în lucrarea aceasta s-a mai alăturat și o 
altă biserică tot din sudul țării biserica din 
Portimao. Fiind o lucrare benefică și dorită 
de copii și tineret, s-a extins și mai departe 
unde s-au mai alăturat și alte 2 biserici, 
Lisabona și Sousel în anii 2012/2013. Acest 
concurs pe lângă beneficiul spiritual în 
rândul participanților, a adus și o unitate mai 
strânsă în rândul bisericilor din Portugalia. 
Dumnezeu să binecuvânteze și să dea 
biruință în continuare acestei lucrări.

Cornel Soucaliuc - Lisabona

GRECIA
...același ieri și azi și în veci. 

Evrei 13:8b.

Undeva pe paginile Scripturii se spune că 
lui Pavel i se întărta duhul pe străzile Atenei 
așteptându-i pe Sila și Timotei, văzând 
atâta idolatrie s-a hotărât să le vorbească 
atenienilor despre un Dumnezeu necunoscut 
lor, dar singurul care era adevărat dintre toți 
ceilalți dumnezei pe care îi aveau.

Ca și în trecut grecii caută ceva nou și 
peste mii de ani a apărut ceva nou în Atena, 
nu departe de locul în care apostolul Pavel 
vorbea în Areopag. La poalele Akropolelui 
prin anii 1990 au apărut un grup de tineri 
diferiți, erau copiii credinioșilor plecați din 
bisericile din România spre o viață mai bună.

Acești tineri diferiți au adus cu ei ceva nou, 
o viață deosebită, un comportament care încă 
nu era pe atunci în Atena, pe care îl recunoșteau 
chiar organele de ordine și nu erau stingheriți 

atunci când plecau ca să se întâlneasca cu 
Dumnezeul pe care-L vestise Pavel.

Astăzi biserica Agape prin Harul lui 
Dumnezeu este o biserică numeroasă chiar 
dacă criza a lovit Grecia, Dumnezeu a rânduit 
să rămână o biserică vie în care oricine dorește 
poate să găsească remediu pentru suflet.

Odată cu începerea cursurilor pentru 
învățători a apărut de data aceasta și în biserica 
noastră ceva nou, concursul biblic Talantul în 
Negoț, care a fost o provocare pentru mulți, 
la început a fost mai greu deoarece copiii 
familiilor din biserică s-au născut și au crescut 
aici, întâmpinând greutățile alfabetului cu 
litere diferite de cele latine, aceasta fiind o 
problemă pentru mulți.

Dumnezeu care a deschis pentru Pavel 
oportunitatea să vorbească atenienilor ne-a 
vorbit și nouă diferit pentru ca să înțelegem 
că întradevăr era nevoie de o asemenea 
provocare de a studia Cuvântul lui Dumnezeu.

Anii au trecut și uitându-ne în urmă vedem 
mâna lui Dumnezeu care a lucrat în dreptul 
bisericii noastre și copiii care nu puteau citi 
prea bine, astăzi sunt slujitori în biserică sau 
la Școala duminicală, iar unii chiar și-au pus la 
dispoziție timpul lor liber ca să-i pregătească 
pe alții pentru a participa la această lucrare.

Mulțumim Domnului că a pus pe inima  
unor frați și surori să facă acest concurs și 
să-l perfecționeze ca să fie de un mare ajutor 
bisericilor, făcându-i pe mulți să studieze 
Sfânta Scriptură.

Dumnezeu să binecuvânteze echipa 
Talantul în Negoț care s-au pus la dispoziția 
lui Dumnezeu și a noastră.

Cu prețuire în Hristos,
Samuel Sandu Zalețchi 

instructor și responsabil al lucrării 
cu copiii în Grecia

(din arhivă)
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AUSTRIA
La inițiativa fratelui Samuel Muică, a fost 

prezentat proiectul Concursul biblic „Talantul 
în negoț”, conducerii Bisericii Logos Gleisdorf  
și astfel a luat ființă această lucrare de învățare 
și aprofundare a Scripturii, printre copiii și 
tinerii bisericii noastre. 

Ce reprezintă „Talantul în Negoț”?
O activitate plină de prezența Duhului 

Sfânt, prin Cuvântul lui Dumnezeu. Implicare 
și dedicare, perseverență și disciplină, din 
partea copiilor, părinților cât și a învățătorilor. 

O lucrare prin care s-a dezvoltat și o 
legătură între copii – părinți - învățători, dar și 
între biserici, de a citi și învăța Cuvântul scris 
al lui Dumnezeu. 

Prin harul lui Dumnezeu, anul acesta, un 
număr de 96 de copii au participat la faza 
națională în Austria. Dăm slavă lui Dumnezeu 
pentru fiecare participant în parte, îi prețuim 
și îi apreciem pentru munca depusă, deoarece 
au studiat Cuvântul lui Dumnezeu care va 
rămâne veșnic în mințile și inimile lor și care 
va lucra în fiecare, pentru slava lui Dumnezeu.

Mărturiile unor mame: 
Băiatul nostru, 12 ani, pe lângă faptul că a 

învățat Scriptura și L-a descoperit pe Dumnezeu 
pe paginile acesteia, și-a dezvoltat capacitatea 
de concentrare și învățare. S-a văzut o creștere 
în rezultatele școlare, a avut note mai bune la 
școală. Suntem pe deplin recunoscători pentru 
acest proiect dedicat învățăturii Scripturii și 
am fi profund dezamăgiți și indignați dacă 
acesta ar fi oprit, stopat din anumite motive.” 

Ramona Murășan 

În biserica noastră lucrarea „Talantul în 
Negoț”, a început în toamna anului 2012, 
cu scopul ca părinții și copiii să citească 
Biblia împreună, iar la sfârșitul săptămânii 
se primea un test cu întrebări din capitolele 
citite. 

Lăudăm pe Domnul Isus căci în fiecare an 
ne surprinde și ne dă curaj să nu renunțăm.

 Sanda Ardelean
Biserica „Speranța“-Linz 

Biserica Bethlehem Graz. 
Concursul biblic „Talantul în Negoț”, este o 

provocare, pentru toți cei care vor să cerceteze 
Scriptura, să acumuleze cunoștințe biblice și 
să se apropie de Dumnezeu. Acest concurs 
poate forma oameni prețioși în ochii lui 
Dumnezeu, chiar dacă nu toți copiii realizează 
momentan acest lucru. 

În toamna anului 2013 ne-am hotărât și noi 
cei de la biserica Bethlehem Graz, să participăm 
cu copiii la acest concurs. Cunoșteam într-o 
oarecare măsura, regulamentul concursului, 
însă am avut o mică teamă de a ne înscrie ca și 
participanți. Ținând cont că majoritatea copiilor 
sunt născuți în Austria, ne-am temut că nu se vor 
descurca cu scrisul în limba română. Versetul din 
Filipeni 4:13, Pot totul în Hristos care mă întărește, 
mi-a dat curaj să merg mai departe.

 DOAMNE AJUTĂ, DOAMNE DĂ IZBÂNDĂ!  

Biserica Muntele Sionului  St.Veit
Copiii bisericii Muntele Sionului St.Veit, au 

participant pentru prima dată la concursul biblic 
„Talantul în Negoț” în anul 2015. Anul acesta 
am participat pentru a patra oară. Ca în ori ce 
lucrare, am început, cu pași mici, care astăzi au 
devenit pași mari. Mulți frați și părinți au fost 
sceptici atunci, dar acum văd acest concurs ca 
o binecuvântare, pentru că sunt și ei la rândul 
lor implicați și pot avea o viață constantă de 
studiere a Cuvântului lui Dumnezeu. În fiecare 
an, copiii noștri au avut rezultate foarte bune, și 
am reușit în fiecare an să ajungem până la faza 
internațională din România! 

Multe binecuvântări vă dorim și ne rugăm 
ca Dumnezeu să binecuvânteze acest concurs 
și pe fiecare persoană implicată! 

Cu multă dragoste, 
Fam. Olar Florin și Dora, 

învățători in biserica Muntele Sionului
St.Veit an der Glan, Austria
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FRANȚA
Concursul, prin variantele propuse, și-a 

demonstrat necesitatea și eficacitatea 
în echiparea generațiilor de copii, tineri 
și adulți pentru răspândirea Sfintelor 
Scripturi. Prin nivelul competițional înalt, 
concursul motivează la un studiu atent 
și aprofundat al Cuvântului care, prin 
puterea de transformare, dă înțelepciune și 
speranță, schimbă destine și este garantul 
unei vieți triumfătoare în Isus Hristos. 

Maranata! Cu multa dragoste frățească,

Ghiță și Daniela Tolan, 
responsabilii lucrării cu copiii în Franța

*     *     *
Un copil, un talant, mulți câștigători și 

un singur pierzător. În câteva cuvinte așa 
aș descrie eu slujirea care poarta numele: 
TALANTUL ÎN NEGOȚ. Un copil în care 
se investește Cuvântul viu; un talant care 
aduce rod și în prezent, iar ca țintă finală 
va fi veșnicia împreună cu Dătătorul de 
Talanți; mulți câștigători care beneficiază 
în urma unui copil, al unui talant: câștigă 
participantul biblicizându-și gândirea, 
câștigă întreaga familie crescând spiritual; 
câștigă biserica locală prin creșterea 
nivelului de cunoștințe biblice și câștigă 
biserica lui Hristos lărgind împărăția lui 
Dumnezeu. Cine pierde? Doar cine trebuie 
să piardă... diavolul. Diavolul pierde teren, 
și bine face. 

Biserica Penticostală Lumina Lumii din 
Paris se bucură de ce a făcut Dumnezeu prin 
TALANTUL ÎN NEGOȚ. Mulți ani înainte cu 
Dumnezeu!

Mihai Creța - prezbiter, 
lider al lucrării cu copiii și tinerii în

 Biserica Penticostală Lumina Lumii din Paris

Mă bucur să fiu parte a acestei lucrări 
importante. În Belgia, Talantul în Negoț și-a 
lansat zborul în toamna anului 2015, cu o 
pregătire săptămânală în timpul progra-
mului de duminică după-masă din cadrul 
bisericii Elim Bruxelles, dorința de concurs 
Biblic ne-a fost adusă de o soră venită din 
Italia. 

La început au fost aprozimativ 30 de 
copii și deși cărțile studiate nu erau dintre 
cele mai captivante cărți ale Biblie, în scurt 
timp numărul copiilor s-a triplat, lucrarea 
s-a extins pe o perioada de 2 ani și la 
biserica Filadelfia din Genappe, datorită 
cărora s-au putut organiza și faze regionale. 

La ora actuala cu ajutorul Domnului 
suntem 7 învățători și aproximativ 100 de 
copii și adolescenți care așteaptă noul an 
de studiu amănunțit al Evangheliei după 
Matei. 

Munca de fiecare duminică și pasiunea 
copiilor pentru Biblie ne-a adus și bucuria 
punctajelor foarte bune atât din partea 
copiilor cât și a învățătorilor/concurenți. 

Mai mult de atât, ne bucurăm de roadele 
studiului Biblic: unul din elementele vitale 
ale creștinului. 

Pentru toate acestea putem mulțumi 
din toată inima lui Dumnezeu, fraților 
și surorilor care ne-au facilitat această 
lucrare. Domnul să fie lăudat! 

Domnul să vă binecuvânteze! 

Radu Ungurean

BELGIA
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Cu siguranță că în multe biserici s-au 
organizat concursuri de memorare a 
Scripturii, dar în mod organizat și pe o 
arie mai extinsă acest concurs a pornit 
în urma cu doi ani în Canada. Fratele 
Andy Olariu a pornit această lucrare în 
urma viziunii primită prin Duhul Sfânt în 
privința memorării Scripturii. Lucrarea 
s-a îmbunătățit și începând cu anul școlar 
2011-2012, cu ajutorul lui Dumnezeu 
vrem să o implementăm și în Europa (ca 
proiect al Departamentului pentru copii 
al Cultului Creștin Penticostal), iar fratele 
Andy va implementa în Canada și SUA 
proiectul clasic Talantul în negoț. (Din 
regulamentul concursului pentru 2011-
2012)

CANADA

 
Cu mult entuziasm și interes s-au alăurat 

concursului „Talantul în negoț”, ediția 2018-
2019, copii, adolescenți și tineri din câteva 
biserici din Anglia. După efortul depus pen-
tru studiul cărților Bibliei și memorarea 
versetelor biblice, împreună cu părinții si li-
derii implicați în departamentele de Școală 
duminicală ale bisericilor ne-am bucurat 
de momente frumoase de părtășie în ziua 
desfășurării etapei naționale a concursului. 
Ne-am dori să continuăm asemenea părtășii 
pe viitor și, de asemenea, să motivăm cât 
mai mulți copii, adolescenți, tineri, părinți, 
lideri spirituali și toți factorii decizionali 
care se pot implica împreună cu noi, să ne 
unim în scopul acesta nobil de a ne apropia 
împreună de Cuvântul Domnului.

Daniel Șoimaru

ANGLIA

Participarea bisericilor din Germania la 
Concursul biblic „Talantul in Negoț” are un 
timp scurt, dar binecuvântat de Dumnezeu cu 
multe satisfacții.

Anul 2019, cu ajutorul DOMNULUI, am 
ajuns la a-III-a ediție. Cu toatea acestea ne 
bucurăm că în fiecare an au participat în jur de 
200 de copii, tineri și chiar adulți din 5 biserici 
penticostale: Biserica Bethel Trossingen, 
Biserica Philadelphia Trossingen, Biserica 
Maranata Fürth Nürnberg, Biserica Betel 
Straubing și Centrul Creștin Life Stuttgart.

Merită menționat faptul că, deși 
concurenții din diaspora, în cazul nostru 
Germania, întâmpină dificultăți privind limba 
română, ne bucurăm de rezultate bune și 
chiar foarte bune, atât la nivel național, cât și 
la nivel internațional. De pildă anul acesta am 
avut participanți la Faza Internațională care 
au obținut premii, unii chiar premiul 1.

Suntem recunoscători și mulțumitori lui 
Dumnezeu pentru toate aceste realizări.

Ne străduim și credem în binecuvântarea 
lui Dumnezeu ca de la an la an să ni se alăture 
tot mai multe biserici la acest concurs.

„Talantul în Negoț” nu are menirea de a 
creea concurență, ci de a acumula în inimă 
Cuvântul lui Dumnezeu - Biblia, dar mai ales 
de a cunoaște AUTORUL ei!

Vremurile pe care le trăim sunt rele și 
grele, din punct de vedere spiritual, însă cei 
care vor cunoaște și vor trăi după „dreptarul 
învățăturii sănătoase” vor putea să rămână 
pe calea îngustă care duce la mântuire și viață 
veșnică.

Recomand din toata inima ca fiecare 
biserică, familie, persoană dornică de o viață 
sfântă să se implice în acest concurs!

Cu dragoste în Hristos
Titu Pogan

GERMANIA
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Vă scriem din partea Bisericii Poarta 
Cerului. Biserica noastră este una creștin-
penticostală aflată în diaspora, în orașul 
Hässleholm, Suedia. Am participat la 
concursul biblic Talantul în Negoț 3 ani, 
ultimii doi ani fiind consecutivi. Implicați 
în pregătire și participare sunt momentan 
doar copiii și tinerii bisericii noastre, dar 
dorința noastră pentru viitorul apropiat 
este să chemăm și copiii și tinerii din alte 
biserici să participe la acest concurs. Anul 
acesta, la faza națională au participat 5 copii 
și 1 adult și toți s-au calificat pentru faza 
internațională.

Acest concurs biblic ne-a oferit 
numeroase experiențe din care am avut 
multe de învățat. Am avut parte și de 
întristări, dar și de mari bucurii. Spre 
exemplu am avut un copil acum doi ani 
de zile care participa la concurs de dragul 
părinților. Se putea vedea că nu era interesat 
de concurs și chiar el ne-a mărturisit că nu 
vrea să participe, dar este obligat de părinți. 
Tot timpul trăgeam de el să învețe versetele, 
să citească capitolele pe care le avea la 
categoria lui, dar el nu făcea acest lucru. A 
trebuit în repetate rânduri să stăm, uneori 
duminica, în timp ce ceilalți copii participau 
la Școala duminicală, să repetăm împreună 
cu el versetele pentru Talant. Așa a fost 
aproape toată perioada de pregătire și acum 
se apropia examenul. Aveam mari emoții 
pentru el. Însă în ziua examenului, copilul 
acesta despre care vorbeam, nu a mai venit. 
Am fost foarte dezamăgiți. Dar să vedeți 
cum Dumnezeu transformă întristarea în 

bucurie. Anul următor s-a înscris din nou la 
concurs. De data aceasta și-a dat mai mult 
silințele și venea singur să întrebe când 
repetăm versetele. A venit la examen, dar a 
avut punctaj mic și a fost foarte dezamăgit 
de el, mai ales văzând că prietenii lui au avut 
punctaje mai mari ca el. Dar din clipa aceea, 
copilul acesta s-a schimbat enorm. A început 
să fie foarte activ la grupa de la Școala 
duminicală, să fie mereu cu mâna pe sus și 
să se implice în tot ce făceam acolo. Pentru 
noi ca lideri, lucrul acesta a însemnat o 
foarte mare bucurie. Și totul datorită acestui 
concurs. Ca învățători, de multe ori vrem să 
vedem rezultate imediat. Vrem să vedem 
cum copiii participă la concurs, primesc 
premii și diplome, și ne simțim realizați. 
Dar acest concurs oferă mult mai mult decât 
aceasta, datorită a ceea ce are la bază, și 
anume Cuvântul lui Dumnezeu. O dată sădit 
în inimi, El rămâne acolo și aduce rod. La 
unii mai devreme, la unii mai târziu, poate 
după ani și ani de zile. Dar se merită toată 
truda și tot timpul investit în acești copii. Și 
nu numai învățătorii au un rol important, 
dar și părinții. Ce minunat este când vedem 
părinți participând la concurs pentru a da 
un exemplu copiilor și pentru a-i încuraja. 
Mulțumim din inimă tuturor celor ce se 
implică în organizarea concursului Talantul 
în Negoț, Dumnezeu să vă răsplătească 
toată osteneală și sacrificiul pe care îl faceți. 
El să vă răsplătească cu viață veșnică și cu 
rod bogat în Cer!

Domnul cu voi! Și.. să ne vedem cu bine la 
anul în România!

Cu mult drag,
Biserica Poarta Cerului, Suedia

SUEDIA
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UCRAINA
Implicându-mă în această lucrare fru-

moasă, Talantul în negoț, pot să spun că e o 
lucrare măreață, ce merită tot efortul, atât din 
partea lucrătorilor cu copiii, cât și din partea 
copiilor. Deși nu e simplu și ușor, dar merită 
dăruire și implicare maximă.

Din experiența personală, pot spune, că are 
un impact deosebit, ca și învățătoare am fost 
profund motivată să citesc mai mult și să învăț, 
să cunosc în primul rând mai bine ceea ce le cer 
copiilor, și aceasta devenind ca și mod de viață.

Am îndrăgit mai mult acele pasaje ce le ci-
team zilnic și descopeream mereu câte ceva nou.

Apoi am fost plăcut impresionată și bucu-
roasă, să văd peste ani, copiii care au participat 
în mod activ la concurs, ca fiind învățători activi 
și dăruiți la rândul lor pentru noua generație.

Susțin această lucrare, și cred din toată ini-
ma că este lucrarea măreață a lui Dumnezeu, 
ce merită tot efortul și dăruirea, ce nu va rămâ-
nea fără roade și răsplătiri veșnice.

Mulțumim Domnului pentru oamenii ce au 
lansat aceast măreț concurs!

Nadea Văduva Asimionese, 
responsabilul direct al lucrării cu copiii 

în Ucraina, instructor în programul 
PRO 7 EDUCAȚIE

Talantul În Negoț 
1. Implică un mare număr de frați si surori 

(învățători) care studiază Cuvântul lui Dumne-
zeu ca să poată răspunde la întrebările copiilor, 
sunt zidiți cei care ascultă și cei care slujesc.

2. Aduce o mare binecuvântare în familie, 
în timp ce copilul se pregătește pentru a răs-
punde la testele cerute, el implică în întrebări 
și răspunsuri biblice toată familia. 

3. Trezește interesul în copil de a ști cel mai 
bine și de a câștiga premiul, devenind cel mai 
bun ucenic.

4. Într-o oarecare măsură ne ajută să îm-
plinim porunca de „a învăță pe copil (de mic) 
calea pe care trebuie s-o urmeze și când va îm-
bătrâni nu se va abate de la ea”.

5. Prin lucrarea aceasta se pun bazele ade-
vărului biblic în viața fiecărui copil care este 
implicat.

6. Îi face pe copii interesați de Cuvântul Dom-
nului descoperind lucruri noi, le ocupă timpul 
liber care ar fi folosit în lucruri deșarte și fără rost.

De ce este atât de important Talantul In Negoț 
să fie implementat în Bisericile noastre: pentru 
că răspunde la nevoia Marei Trimiteri de a învăța; 
copiii sunt viitorul Bisericii și societății de mâi-
ne, și noi ar trebui să investim în ei învățându-i 
principiile lui Dumnezeu. Talantul în Negoț își 
propune să le aducă Evanghelia copiilor într-un 
mod interesant și atractiv, trezind interesul de 
a câștiga Premiul. Implică cât mai mulți copii 
care vor să afle despre Dumnezeu. Trăim într-o 
vreme când diavolul dă de lucru generație tinere 
prin mass-media și le ocupă timpul liber ca să 
nu aibă timp de Dumnezeu. Talantul în Negoț îl 
ajută pe copil să înțeleagă mai bine pe Dumnezeu 
și planul Său de mântuire pentru omenire!!!

Ruslan Paladi, 
lider de tineret în Biserica Penticostală 

din Cerlena, profesor de teologie 
la Colegiul Biblic „Vocea Evangheliei” 

din Cernăuți, Ucraina
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Pentru al treilea an participăm la concursul 
„Talantul în Negoț”, anul acesta au participând 
copii din 13 biserici. Chiar dacă nu toți copiii 
sunt interesați, totuși o parte din ei sunt 
doritori și participă. Se vede și schimbarea în 
viața celor care studiază Biblia.

În timpul de astăzi foarte puțin se studiază 
Biblia, pe copii foarte mult îi atrag: telefonul, 
internetul, dar cât de important este să inves-
tim în inimile copiilor studierea Cuvântului lui 
Dumnezeu!

Ca învățătoare, mulțumesc lui Dumne-
zeu și celor ce au format concursul. La așa 
frumoasă aniversare 20 de ani, Domnul să vă 
binecuvânteze și să vă răsplătească!!!

Câteva păreri ale copiilor despre concurs:
„Eu am primit o plăcere să particip la con-

cursul „Talantul în Negoț” și aș vrea să mai 
particip, deoarece am învățat multe lucruri 
noi din Biblie. Mi-a plăcut modul de a mă 
pregăti, pentru că acest concurs a fost pentru 
mine un motiv care m-a făcut să înțeleg că 
trebuie să găsim un timp și pentru studierea 
Bibliei.”

„Părerea mea despre concurs: mi-a părut 
interesant. Aș dori și la anul să fie concursul 
acesta...”

„E bună treabă!!! Am studiat Biblia, am 
scris și am învățat versetele, am făcut prietenii 
noi - ceva bun.”

„Mie acest concurs îmi place fiindcă 
memorăm Scriptura.”

„Eu mă gândesc, că „Talantul în Negoț” este 
o ocupație foarte bună pentru copii. Cea mai 
importantă este cunoștințele Biblice care le 

acumulăm participând în acest concurs Bib-
lic...”

„În acești ani de participare la concursul 
Biblic am fost pe deplin binecuvântată. Fiec-
are an mi-a adus o experiență aparte în studi-
ul Biblic propus de autori. Am învățat zi de zi 
și am trăit momente unice în care Cuvântul lui 
Dumnezeu mi-a încurajat mult în viața mea. 

Mulțumesc Domnului pentru înțelepciune 
și ținere de minte, vouă pentru un concurs 
deosebit, care învață pe fiecare din Cuvântul 
lui Dumnezeu. Aduc un buchet de Mulțumiri 
echipei „Talantului în Negoț”, oamenilor care 
m-au încurajat să învăț și să merg mai depar-
te. Mulțumesc!”

O învățătoare spune: „Sunt mulțumită! E 
o bună motivare pentru copii să citească Bib-
lia și să învețe versete pe de rost. Întâlnirile 
împreună cu copiii - își fac prieteni creștini. 
Premiile îi încurajează. Binecuvântez pe toți 
care sunt împlicați în aceasta lucrare „TA-
LANUL ÎN NEGOȚ”.

O mamă spune: „Sunt mulțumitoare 
pentru acest proiect „Talantul în Negoț”, aici 
copiii noștri pot să concureze la cunoașterea 
adevărului Biblic și să fie premiați. În vremea 
noastră mulți copii și adolescenți sunt atrași 
de lumea internetului, dar copiii noștri au 
posibilitatea și privilegiu să cunoască Cuvântul 
Domnului.

Eu mă bucur foarte mult că sunt frați și 
surori care sunt interesați în mod serios de 
Cuvântul Domnului. Domnul să binecuvânteze 
pe cei care au organizat lucrarea aceasta prin 
care copiii să învețe cel mai prețios Adevăr.”

FIȚI BINECUVÂNTAȚI!!!

Rimma Zaporojenko

REPUBLICA MOLDOVA
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Talantul în negoț 
ISTORIC

Au trecut douăzeci de ani și concursul bi-
blic «Talantul în negoț» este încă în picioare, ba 
chiar mai mult decât atât, s-a extins și în afara 
granițelor țării, chiar și peste ocean. Concursul 
a ajuns în 15 țări, anual participă aproximativ 
7.000 de concurenți și începând cu anul 2020 
cu ajutorul lui Dumnezeu trece la alte națiuni 
în alte limbi. De ce oare? Pentru că este o lu-
crare care pleacă din inima lui Dumnezeu 
și are drept scop faptul de a-i aduce pe co-
pii, tineri și adulți la Biblie, la Dumnezeu.

Nu este proiectul lui Sami Muică, a sorei Da-
niela Barbura sau a celorlalți colegi din echipa 
centrală, ci este proiectul lui Dumnezeu și va ține 
doar cât timp dorește El, atâta timp cât își va ur-
mări scopul amintit mai sus.

Da, este adevărat faptul că Dumnezeu în harul 
Său ne-a ales: pe mine, Daniela Barbura, Casian 
Capeți, Daniel Schipor, Daniel Neagoe, Gabi 
Povian, învățătorii din Reșița și județul Caraș-
Severin și, mai apoi, pe cei din Comunitatea 
Regională Arad ca să pornească şi să extindă 
acestă lucrare. Noi nu am avut și nici nu ne 
asumăm vreun merit de cinste în această lucrare, 
fiindcă dorim ca toată slava să-I fie adusă doar 
Domnului Isus Hristos, căci El o merită. 

1. ÎNCEPUTUL
Şi uite-aşa, cu douăzeci de ani în urmă, 

concursul biblic «Talantul în negoţ» a pornit 
la Reşiţa. Am să vă descriu, pe scurt, cum s-au 

petrecut lucrurile. Ne-am vorbit, învăţătorii 
de copii din mai multe biserici penticostale de 
pe raza judeţului Caraş-Severin, să organizăm 
o sărbătoare a copiilor, cu ocazia zilei de 1 
iunie. 

Ce vom face la această întâlnire a copiilor? 
A fost una dintre întrebările care așteptau 
răspuns. Și prin harul lui Dumnezeu, ideile 
au început să curgă prin Duhul Sfânt şi am 
organizat tot programul. În cadrul acestei 
sărbători, care a devenit mai târziu Sărbă-
toarea anuală Copiii lui Isus, a apărut și un 
concurs care a avut următoarele secțiuni: cân-
tare solo, cântări în grup, recitare de poezii, 
recitare de psalmi, predică (băieții din clasele 
a VII-a și a VIII-a), cunoștințe biblice generale, 
Noul Testament, Vechiul Testament. Ultimele 
trei secțiuni erau probe scrise. 

Copiii, bucuroși, s-au înscris la proba unde 
aveau talent, chemare, înclinație nativă. La 
început concursul s-a numit Micii slujitori ai 
bisericii, iar mai târziu l-am denumit «Talan-
tul în negoț». Această denumire am pus-o și 
cu scopul de a-i motiva pe copii să pună în lu-
crarea lui Dumnezeu ceea ce pot mai bine la 
această vârstă: memoria, dar și celelalte capa-
cități.

Am format un juriu, am confecționat carto-
nașe, pe care erau scrise note cuprinse între 5 
și 10. Am gândit noi atunci să nu dăm mai pu-
țin de nota 5 ca să nu descurajăm copiii. Aceș-
tia au fost foarte bucuroși și nu s-a supărat 
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nimeni. Noi, învățătorii, am fost la fel de entu-
ziasmați încât ne-am hotărât ca anul următor 
să repetăm acțiunea. 

Al doilea an lucrurile au decurs și mai bine. 
Era normal să fie așa, fiindcă aveam deja expe-
riența primului an. Apoi, vestea concursului a 
început să circule și următorul an s-au alătu-
rat concursului un grup de copii și învățători 
din Biserica Penticostală Filadelfia și Apele 
Vii din Timișoara. În urma concursului am 
tras concluzia că acest concurs le-a plăcut și 
celor din Timișoara, astfel încât m-am hotărât 
să discut cu frații din conducerea Comunității 
Regionale Arad. 

Scopul nostru era să extindem concursul 
în toate bisericile din regională. Am mers la 
Arad și am prezentat proiectul fraților din 
conducerea Comunității Regionale. Frații au 
fost de acord, dar au cerut ca să experimen-
tăm la început doar până la faza județeană, iar 
în următorul an să extindem lucrarea organi-
zând și faza regională.

Am continuat lucrarea organizând concur-
sul cu întrebări scrise având următoarele trei 
secțiuni:

- Noul Testament;
- Vechiul Testament;
- Cunoștințe biblice generale.

Timpul a trecut și ne-am dat seama că tre-
buie să facem modificări la secțiunile concur-
sului, fiindcă tot mai puțini copii se înscriau la 
secțiunea a treia, cunoștințe biblice generale. 
Am făcut un sondaj printre copii și mulți din-
tre ei au motivat faptul că se înscriu la celelalte 
secțiuni fiindcă acolo au două-trei cărți biblice 
de studiat. Alții preferau secțiunea «Vechiul 
Testament», fiindcă aveau de studiat cărți care 

cuprindeau multă narațiune și istorie. 
Analizând situația împreună cu echipa de 

organizare, am decis să comasăm concursul 
într-o singură probă. Este adevărat faptul că și 
situația cheltuielilor cu premiile ne-a ajutat să 
luăm această decizie, dar motivul principal a 
fost dorința de a-i motiva pe copii să studieze 
în paralel cărți din Noul Testament și cărți din 
Vechiul Testament. Îmi aduc aminte momen-
tul când am anunțat această decizie, de unii a 
fost bine primită, iar pe alții i-a nemulțumit. 
Cu ajutorul lui Dumnezeu, am trecut și peste 
acest hop.

Un alt hop de trecut a fost când am împăr-
țit copiii pe categorii de vârstă, fiindcă la în-
ceput am avut doar două categorii : cls. I-V și 
cls. VI-VIII. În primul an nu au fost cuprinși în 
concurs copiii de clasa a II-a. După acest an, 
colegii mi-au dat dreptate și i-am introdus și 
pe ei în schema concursului. Am trecut, ast-
fel, hop după hop și am ajuns, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, să tot lărgim concursul cu câte o 
clasă până ce am prins pe toți doritorii indi-
fernt de vârstă.

2. FORMA INTERREGIONALĂ
Chiar dacă nu am avut o campanie de pro-

movare, în anul 2004 s-au alăturat concur-
sului și copiii din Biserica Penticostală din 
Marghita. Fratele Cornel Lucaci împreună cu 
învățătorii de Școală duminicală i-au pregătit 
pe copii și în momentul când am avut faza re-
gională a concursului, s-au alăturat și ei. Totul 
a decurs foarte bine, asfel încât în anul 2005 
am fost invitați la Marghita și am ținut concur-
sul într-o școală publică de acolo.

După acest eveniment, am fost foarte încu-
rajați ca să începem promovarea concursului 
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biblic «Talantul în negoț» în toată țara. Am 
primit confirmare din partea Domnului Isus 
Hristos că trebuie să facem acest lucru, chiar 
și frații din conducerea Cultului Penticostal au 
încuviințat aceasta.

Nu știu cât de performante au fost meto-
dele de promovare ale concursului, dar Dum-
nezeu, în harul Său, a rânduit ca în anul 2006, 
să se alăture concursului încă 6 județe. Aceste 
județe au însumat copii din șase comunități 
regionale dintr-un total de nouă, pe care le 
avea Cultul Penticostal la momentul respec-
tiv. Concursul s-a ținut la Biserica Penticostală 
Golgota din Hunedoara. 

Această fază a fost considerată drept pri-
ma fază națională a concursului și-o lăsăm 
așa, deși, din punct de vedere tehnic, este in-
terregională datorită faptului că nu au partici-
pat toate cele nouă regionale. 

3. FORMA NAȚIONALĂ
Deși am folosit metode mai actuale de pro-

movare a concursului, baza noastră a rămas 
să ne încredem în Domnul Isus Hristos și în 
planul Său de extindere a concursului.

În anul 2008 am avut practic prima 
fază a concursului cu participarea copiilor 
din fiecare comunitate regională a Cultului 
Penticostal. Concursul s-a ținut în Tabăra Cen-
trul pentru Tineret «Andrei» din localitatea 
Șăulia, județul Mureș. Începând cu anul 2008, 
am mărit perioada de ședere la concurs de la 
o zi la două zile pline. Copiii, însoțitorii și echi-
pa tehnică au ajuns vineri seara, s-au odihnit 
bine și sâmbătă dimineața am avut concursul. 

După amiaza acestei zile, copiii au folosit-o 
pentru joacă, iar învățătorii au tras greul lu-
crării de corectare, continuată apoi cu o ședin-
ță extraordinară, în cadrul căreia s-a hotărât 
viitorul concursului și o parte a regulamentu-
lui de corectare. 

Sâmbătă seara târziu mă aflam printre 
copiii care se jucau în voie. Au trecut emoții-
le concursului și acum copiii zburdau în voie. 
Am intrat în discuție cu câțiva dintre ei și i-am 
întrebat: Ce veți face dacă nu câștigați unul 
dintre premiile concursului? Vă supărați? Am 
fost surprins de faptul că aproape toți copi-
ii intervievați au răspuns asemănător: nu ne 
supărăm, fiindcă ne-am distrat fain aici, ne-am 
făcut prieteni noi, etc. Am rămas plăcut impre-
sionat de aceste răspunsuri ale copiilor care 
s-au simțit bine la concurs. Concursul s-a în-
cheiat cu versurile cântării A Lui să fie gloria / 
În veci de veci, Amin. 

Anul 2009 a adus, odată cu el, tipărirea 
primei cărți cu planificarea materailului de 
studiu pentru 10 ani, precum și scoaterea 
concursului peste granițele României. În 
vara anului 2008, în timpul turneului cu gru-
pul Speranța în Ucraina am avut contacte cu 
păstori și învățători de Școală duminicală de 
acolo. Am mers în toamnă la Conferința Învă-
țătorilor de Școală Duminicală din Bisericile 
Penticostale Române din zona Cernăuți, unde 
am lansat proiectul Concursul Biblic «Talantul 
în negoț» și am stabilit metodologia de lucru 
pentru Ucraina. Faza națională pe Ucraina a 
fost o mare realizare pentru pastoul Ion Gorda 
și învățătoarea Diana Todosan, organizatorii 
concursului biblic «Talantul în negoț» pentru 



28  •  Mărgăritarul

Ucraina.
Dumnezeu, în harul Său, a deschis o ușă 

și pentru Spania. Astfel, pe 29.11.2008, am 
lansat concursul în cadrul Conferinței Învăță-
torilor din Comunitatea Teritorială Meditera-
na, Spania. Responsabil cu lucrarea de Școală 
duminicală, și implicit cu concursul pentru 
această zonă este pastorul Adrian Samuil Las-
cu. Pastorul Mihai Morar, președintele acestei 
comunități teritoriale, un vechi prieten din 
vremea studenției, a avut un rol important în 
promovarea conferinței, precum și a concur-
sului. 

Pe data de 07.03.2009, Dumnezeu a mai 
deschis o ușă pentru concursul biblic «Talan-
tul în negoț». De această dată, concursul a fost 
lansat în cadrul Conferinței Învățătorilor din 
Comunitatea Teritorială Andalucia, Spania. 
Pastorul Ștefan Ghereș, vicepreședinte al co-
munității, împreună cu Marius Albert au avut 
rolul principal atât în organizarea conferinței, 
cât și a concursului. 

În România, faza națională, în anul 2009 
s-a ținut la Biserica Penticostală din Piatra 
Neamț. Pastorul Liviu Axinte și biserica ne-au 
primit foarte bine și ne-au oferit tot ceea ce-au 
avut mai bun. În ziua de sâmbătă, după termi-
narea «stresului» din concurs, cu toții ne-am 
relaxat plimbându-ne cu telegondola deasu-
pra orașului Piatra Neamț și apoi cu vaporul 
pe lacul Bicaz. 

Pastorul Moise Lucaci, vicepreședintele 
Cultului Penticostal, a ținut predica de bază 
în slujba de duminică dimineața, iar după în-
cheierea slujbei a avut loc și premierea.

Totul s-a terminat cu bine, mai ales că 
anul acesta Domnul ne-a binecuvântat cu 
sponsorizări concrete: familia Baciu (pa-
troni la Materom) din Târgu-Mureș au spon-
sorizat cupele, iar familia Bobu (patroni la 
Marelbo) din Bivolărie au sponsorizat 15 
mențiuni și echipa organizatoare cu o pere-
che de pantofi noi. Din Cluj-Napoca au fost 
oameni de afaceri care au sponsorizat 10 
mențiuni cu suma de 100 lei. De asemenea, 
Daniela Piftor și cei din Suceava au sponso-
rizat 8 telefoane mobile pentru cei care au 
luat locul I. 

Anul 2009-2010 a adus prin harul lui 
Dumnezeu extinderea concursului în mai 
multe țări din diaspora Europeană. Astfel 
Dumnezeu ne-a binecuvântat și în perioa-
da 13-15.08.2010, la Biserica Penticostală 
Golgota din Hunedoara, s-a desfășurat pri-
ma fază europeană a concursului. Totul a 
decurs foarte bine și-I multumim lui Dum-
nezeu pentru harul acordat și multumim 
deasemenea tuturor celor care s-au impli-
cat. Începând cu anul 2012, în urma intrarii 
în concurs a Canadei și a mai multor țări din 
Europa, această fază s-a transformat în FAZA 
INTERNAȚIONALĂ. 

Acum, pentru o vreme, avem harul să 
fim împreună lucrători cu Dumnezeu și am 
intrat sub povara și responsabilitatea aces-
tei lucrări. Mulțumesc tuturor celor care 
s-au implicat, se implică și se vor implica 
în această slujire de mare valoare, sub for-
mă de concurent, pastor, părinte, învățător, 
organizator, gazdă, sponsor sau sub o altă 
formă.

Bucuria celor 20 de ani de lucrare cu Ta-
lantul în negoț a fost oarecum umbrită de 
decizia Executivului Cultului Creștin Penti-
costal din Romania care a hotărât, pentru o 
vreme, să limiteze lucrarea până la faza de 
comunitate regională, teritorială sau etnică. 
Fiind nevinovați înaintea lui Dumnezeu 
și înaintea oamenilor, nu ne-a căzut bine, 
dar respectăm autoritatea și ne rugăm lui 
Dumnezeu să lucreze El în privința acestei 
lucrări precum și a tuturor slujirilor pe care 
le desfășurăm în cadrul Departamentului 
pentru Copii și Adolescenți din cadrul Cultu-
lui Creștin Penticostal din Romania.

Prin harul lui Dumnezeu, începând cu 
anul școlar 2019-2020 avem cartea Talantul 
în negoț, ediția a II-a cu o planificare pe 10 
ani, și tot din acest an intoducem și varinata 
Talantul Poezie (aprobarea o avem de 3 ani). 

Samuel Cristian Muică,
rob al lui Hristos
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Moise Lucaci, 
pastor, lider național al Departamentului
Familii, Tineret și Copii, vicepreședinte al
Cultului Penticostal 

Ce poate fi mai frumos decât să-ți vezi co-
piii citind cu mare atenție Cuvântul Domnului. 
Într-o lume a informațiilor, care de care mai 
tentante, ce curg din toate părțile, copiii noștri 
iau Biblia în mână și o studiază carte cu carte, 
capitol cu capitol, verset cu verset, cuvânt cu 
cuvânt. Ei sunt un semn, o minune pentru cei 
de vârsta lor, care au cu totul alte preocupări.

În postmodernismul vremurilor noastre, 
caracterizat prin relativism, ei cred în adevărul 
absolut, în Fiinţa perfectă, în Duhul Sfânt prin 
care El, Creatorul ţine în fiinţă toate lucrurile 
create.

În această lume materialistă în gândire 
şi în viaţa de zi cu zi, copiii noştri citesc 
Scripturile, cântă, se roagă şi ne mărturisesc 
cum Dumnezeul Bibliei intervine în viaţa lor, 
orientându-le gândurile şi faptele, prin ceaţa 
începutului de mileniu. Ei aud prin Biblie 
vocea Domnului, a Creatorului, care comunică 
cu fiinţa creată la orice vârstă, în fiecare 
generaţie, aşa cum a promis ,,până la sfârşitul 
veacurilor”.

Să cultivăm talentul înăscut, să-l orientăm 
spre Scriptură, să-l șlefuim prin ea, să-l topim 
apoi la focul lepădării de sine ca să nu mai fie 
niciodată ce a fost, ci un produs nou, care se nu-
meste talant și pe care Stăpânul îl vrea în negoț.

Talantul în negoț este concursul care stimu-
lează copiii să învețe Cuvântul lui Dumnezeu. 
Toți știu bine, de aceea toți primesc diplome de 
participare. Cei care știu foarte bine sunt pre-
miați. Nu avem însă diplome și premii pentru 
cei ce cunosc foarte bine, se roagă mult și tră-
iesc ceea ce știu. Acest nivel spiritual înseamnă 
o viață, în care câștigă mereu ,,omul cel nou” 
și pierde de fiecare dată ,,omul cel vechi”, ce se 
stinge treptat până părăsește concursul.

Când concursul se termină, după ce trecem 
prin toate probele cu talantul mereu în negoț, 
antrenați într-un schimb permanent de valori 
eterne, ne vom trezi îmbogățiți cu alți talanți. 
Atunci, pentru ce-am învățat, pentru cât ne-am 
rugat și pentru cât ne-am ostenit, Stăpânul ne 
va încredința Premiul cel mare, care presupu-
ne viața veșnică („intră în bucuria Stăpânului 
Tău”) și răsplata („ai fost credincios în puține 
lucruri, te voi pune peste multe lucruri”).

Se spune că cea mai mare investiție este în 
copii. Dacă este așa, atunci conform cuvintelor 
Domnului Isus ,,Căutați mai întâi Împărăția lui 
Dumnezeu și neprihănirea Lui”, investiția su-
premă ar fi în viața spirituală a copilului, care 
presupune eforturi din partea părinților, buni-
cilor, bisericii și a societății.

Nu ne dorim aprecieri pentru acest con-
curs biblic. Nu suntem mulțumiți cu apreci-
erile dumneavoastră la adresa celor ce s-au 
implicat, chiar dacă acestea ne încurajează. 
Dorim implicarea tuturor. Dacă ești de-acord 
investește și tu împreună cu noi pentru copiii 
tăi, nepoții tăi, rudele tale, frații tăi.

Dacă ești păstor adu-ți aminte că toată tur-
ma trebuie hrănită, crescută spre desăvârșire, 
ca în final „omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit 
și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună”.

Tamara Neculai, 
învățătoare responsabilă Școala duminicală 
în Biserica Penticostală Betel, Botoșani,
Comunitatea Regională Suceava 

„În trei ani au studiat şi învăţat 11 cărţi din 
Biblie. Au memorat cel puţin 30 de versete cu 
punctuaţie. Şi-au format un vocabular şi un 
limbaj elevat şi pot să comunice mai uşor cu 
necreştinii. 

Au antrenat și părinții la cititul și studie-
rea Bibliei. Sunt receptivi la predici și sesizea-
ză cât de mult cunoaște cineva Biblia. Este o 
temelie în prăgătirea pentru slujire. S-a trezit 
în ei dorința de a cunoaște mai profund Cu-
vântul lui Dumnezeu. …”

Colegi și concurenți care și-ar 
fi dorit să sărbătorească cu noi, 
dar sunt într-un loc mai bun… 

Lupulescu Carmen din Lugoj 
Balog Monica din Oradea
Cîrdei Maria din Vicov

IN MEMORIAM

Mesaje preluate din cartea 
Talantul în negoț, ediția I 2009




