
Cuvânt înainte 

Bine ați venit la Valea Drăganului, la cea de a patra conferință 
organizată de ProLider Dimensiunea supranaturală a slujirii. În anul 
2015 lansam, tot aici, prima noastră conferință ProLider 1 – 
Dezvoltarea unui plan de lucrare pentru biserica locală, încercând să 
ajutăm echipele de slujire prezente, să elaboreze pentru bisericile locale 
pe care le păstoresc acel plan de lucrare necesar conducerii bisericii spre 
scopurile lui Dumnezeu, și să nu rămână orientate doar pe programe. 

Cea de a doua conferință, ProLider 2 – Dezvoltarea unei echipe 
de conducere, a țintit spre transformarea conducerii bisericii locale într-
o echipă care conduce și lucrează împreună. 

ProLider 3 – Ucenicia intențională – reașezarea facerii de 
ucenici în centrul vieții bisericii locale, și-a propus să ajute echipele 
prezente să elaboreze un plan strategic prin care ucenicia sa fie inima 
bisericii locale. 

Reveniți la Valea Drăganului, lansăm cea de a patra conferință, 
Dimensiunea supranaturală a slujirii, care se dorește o îmbinare a 
învățăturii biblice cu privire la slujirea prin Duhul Sfânt cu crearea unui 
cadru experiențial care să confere liderilor bisericilor noastre 
posibilitatea să dobândească o perspectivă corectă asupra slujirii prin 
Duhul Sfânt și apoi să poată implementa această practică în contextul 
slujirii pastorale. 

Apreciez foarte mult faptul că ați ales să investiți în formarea 
dumneavoastră spirituală, participând la această conferință. Ne așteptăm 
ca Dumnezeu să ne surprindă cu acel „deodată”, întâlnit în cartea 
Faptele Apostolilor și să ne împuternicească în vederea împlinirii 
mandatului încredințat. Doamne-ajută! 

Din partea grupului ProLider, 
Mihai Dumitrașcu 

Pastor al Bisericii Creștine "Emanuel", Galați 
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DIMENSIUNEA SUPRANATURALĂ A SLUJIRII 

Scop: 
Cultivarea lucrării Duhului Sfânt în viața bisericii locale 

Obiective: 
- Prioritizarea sau readucerea în prim plan a slujirii supranaturale

în biserică
- Echiparea liderilor în vederea slujirii prin Duhul Sfânt
- Cultivarea unei perspective biblice cu privire la slujirea prin
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- Implementarea practicilor biblice în vederea slujirii prin Duhul

Sfânt
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Introducere 
Mihai Dumitrașcu 

Relația	dintre	ProLider	4	și	celelalte	
conferințe	ProLider	

        Pornind de la viziunea ProLider (O rețea informală de lideri 
care se dezvoltă continuu pentru biserici dinamice, relevante și cu 
impact în societatea contemporană), conferințele ProLider au în vedere 
echiparea liderilor bisericilor locale în vederea îndeplinirii acestui 
deziderat. În acest sens, am invitat pastorii împreună cu echipele de 
conducere într-un proces prin care să dezvolte câteva practici necesare 
Bisericii Domnului Isus, în vederea rodirii. 

Ne-am uitat împreună la scopurile Bisericii din perspectiva 
biblică și am inițiat procesul de mișcare de la o biserică orientată pe 
programe către una care își îndeplinește mandatul încredințat de 
Mântuitorul. În sensul acesta, am organizat cele trei conferințe de până 
acum, la care a fost prezentă în mod implicit implicarea Duhului Sfânt 
în slujirea rodnică a Bisericii:  

- ProLider 1 – Dezvoltarea unui plan de lucrare pentru Biserica
locală

o Duhul Sfânt transmite viziunea pentru lucrare. În
dezvoltarea unui plan de lucrare este esențială  viziunea
dată de Dumnezeu liderului și echipei de conducere.
Procesul primirii viziunii este pe alocuri agonizant și în
totală dependență de Dumnezeu.

- ProLider 2 – Dezvoltarea unei echipe de conducere
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o Duhul Sfânt cheamă oameni în lucrare.
o Duhul Sfânt înzestrează cu daruri spirituale pe liderii

bisericii.
o Duhul Sfânt formează caracterul liderului creștin.

- ProLider 3 – Ucenicia intențională; reașezarea facerii de
ucenici în centrul vieții bisericii locale.

o Duhul Sfânt inițiază ucenicia.
o Duhul Sfânt este agentul care produce

transformarea/formarea ucenicului.
o Duhul Sfânt călăuzește biserica spre a face din ucenicie

inima lucrării.

Anul acesta, la ProLider 4, ne propunem să cultivăm 
dependența de Duhul Sfânt în dezvoltarea acestor practici, pentru că 
este imposibil să îndeplinim misiunea încredințată de Domnul Hristos 
bazându-ne doar pe metodele noastre umane. Vom fi apoi conduși spre 
o următoare conferință, ProLider 5 – Echiparea pentru misiunea
internă și externă.
--------
Notițe
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________.
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Sesiunea I 
Dinu Burzo, Victor Cîmpean, Lucian Rotaru 

Contextul	slujirii	supranaturale	în	
biserica	locală	

Scop: Conștientizarea contextului prezent în slujirea supranaturală din 
bisericile noastre 
 
Obiective: 

1. Înțelegerea relației dintre Scriptură și experiență 
2. Identificarea extremelor, pericolelor și erorilor 
3. Încurajarea împărtășirii experiențelor supranaturale 

 
A. Supranaturalul între experiență și Scriptură  

„Experiența și tradiția determină majoritatea ideilor pe care 
oamenii din biserică le cred, mai mult decât studiul atent, 
răbdător și personal al Scripturilor.” (Jack Deere, Surprins de 
puterea Duhului, Medgidia: Succeed, 2006, p. 51-52). 
- Experiența aceasta nu are corespondent în Biblie – o putem 

accepta ca fiind de la Duhul Sfânt? 
- Experiența pare o lucrare autentică a Duhului, dar explicația 

teologică adițională nu este în linie cu învățăturile 
scripturilor – se poate una ca asta? 

-------- 
 Notițe 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________. 
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• Accept lucrarea Duhului, dar nu au urmat automat și 
experiențe de tip carismatic – este vreo problemă / care este 
problema? 

• Experimentarea unui dar duhovnicesc supranatural mă poate 
așeza în categoria de elită a creștinilor? 

• O minune poate garanta că teologia făcătorului de minuni 
este una corectă.  (A/F) 

• Dumnezeu lucrează și prin eretici. (A/F) 
• Experiența supranaturalului tinde să  mențină o formă de 

antiintelectualism în cercurile Penticostale/Carismatice. 
(A/F) 

• Nu pot să îmi formez o concepție teologică pornind de la 
experiență. (A/F) 

 
1. Formulări sistematizate ale experiențelor trăite 
Experiența supranaturalului cere o lămurire, o formulare 

articulată pentru a putea fi înțeleasă și eventual transmisă mai departe.  
 
2. Experimentare conform doctrinelor înțelese/acceptate 
Înțelegerea/ acceptarea învățăturii biblice cu privire la carisme și 

la lucrarea Duhului Sfânt creează aproape automat așteptarea unei 
experiențe care să confirme sau să verifice validitatea doctrinei. 
-------- 

Notițe 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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Concluzii: 
- Experiența fără scripturi duce la abuzuri, idolatrie, ocultism. 
- Scriptura fără experiență duce la reinterpretare și în ultimă 

instanță spre cesaționism (învățătură care promovează ideea că 
vorbirea în limbi, profeția, minunile și alte daruri supranaturale 
au încetat odată cu finalizarea canonului nou-testamentar).  

- Experiența neexplicată/neînțeleasă corespunzător îl transformă 
pe creștin într-o persoană fără discernământ, naivă, credulă, ușor 
de „dus de nas”. 

- Scriptura acceptată dar nefinalizată în experiență/trăire face din 
credincios un creștin ateu. 

  
-------- 

 Notițe 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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B. Extreme, pericole și erori: 
Într-o biserică sănătoasă, există posibilitatea să apară și greșeli 

(cum erau în biserica din Corint), dar acele greșeli trebuie corectate. 
- Oamenii așează darurile deasupra Cuvântului lui Dumnezeu. 
- Oamenii așează darurile deasupra roadei sau a caracterului.  
- Oamenii pot avea motivații greșite pentru căutarea umplerii cu 

Duhul Sfânt. 
- Oamenii încurajează o competiție nesănătoasă între slujitori, la 

nivelul bisericii locale.  
- Oamenii sunt dispuși fie să creadă totul, fie să nu mai creadă 

nimic. 
-------- 
 Notițe 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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C. Tensiuni  
  
Exercițiu (discuție în grupuri) – împărtășiți cu cei din grupul 
dumneavoastră:  
1. Cea mai convingătoare experiență personală cu privire la lucrarea 
supranaturală a Duhului; 
2. Cea mai neplăcută experiență legată de folosirea darurilor spirituale.  

 
Alături de celelalte frământări amintite la punctele precedente, 

continuăm menționarea câtorva tensiuni existente în viața bisericii la 
capitolul darurilor Duhului Sfânt.  
 

- Penticostali în discurs, cesaționiști în practică. 
o Doctrină biblică sănătoasă alături de o lipsă a 

convingerilor puternice (învățătura este doar în minte, 
dar nu și în inimă). 

o Rețineri/rezerve din cauza extremelor experimentate. 
 

- Lucrarea Bisericii este naturală sau supranaturală? 
Convertirea, conducerea spirituală eficientă, încurajarea, 

dărnicia sau alte daruri/înzestrări mai puțin „spectaculoase” pot 
fi înțelese atât ca lucrări naturale, cât și ca lucrări supranaturale 
(Romani 12). 

-------- 
 Notițe 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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Supranaturalul trebuie așteptat sau „provocat”? 
o Oamenii pot crea un cadru favorabil manifestărilor 

supranaturale sau pot să aștepte în tăcere să intervină 
Dumnezeu în activitățile lor obișnuite. 

o Ce tip de cadru ar trebui să creăm pentru a beneficia de 
lucrarea Duhului Sfânt? 

§ Faptele Apostolilor 10. 
§ Cadrul obișnuit în Biserica penticostală 

 
- Cum interpretăm diversitatea manifestărilor supranaturale 

din Scriptură? 
o Domnul Isus a spus că noi vom face lucrări mai mari 

(Ioan 14:12). 
o Unele minuni despre care auzim azi nu se potrivesc 

tiparului biblic.  
-------- 
 Notițe 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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Unde este limita între lucrarea sufletească și lucrarea spirituală? 
 
Lucrarea sufletească poate fi confundată cu cea spirituală 
(sentimentalism în loc de o convingere din partea Duhului 
Sfânt).  

 
Concluzie 

În ciuda tensiunilor, extremelor și riscurilor amintite, misiunea 
încredințată de Dumnezeu bisericii poate fi realizată doar cu metodele 
lui Dumnezeu, printr-o slujire care să pună în valoare manifestarea 
supranaturală a Duhului Sfânt.  
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------- 
Seminar 

• Identificați, la nivelul bisericii locale din care faceți 
parte, care sunt elementele de tensiune (pericole, 
extreme, erori) existente cu privire la lucrarea 
supranaturală a Duhului Sfânt. 
 

• Ce contexte sănătoase există în biserica locală pentru 
experimentarea lucrării supranaturale? 
 

• Care este relația, în biserica dumneavoastră, dintre 
experiență și Scriptură? 

 ------- 
Proiect  

Evaluați, împreună cu întreaga echipă de conducere, lucrarea 
Duhului Sfânt la nivelul bisericii locale, începând cu întrebările de la 
seminar. 
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Sesiunea II  
Emil Meștereagă, Adrian Vlad, Laurențiu Funieru 

Aspecte	biblice	referitoare	la	
botezul	Duhului	Sfânt	

Scop: Conturarea unor așteptări corecte pentru creștinul aflat în 
căutarea botezului și a plinătății Duhului Sfânt. 
 
Obiective: 
1. Înțelegerea naturii Duhului Sfânt; 
2. Clarificarea experimentării relației creștinului cu Duhul Sfânt; 
3. Înțelegerea corectă a terminologiei referitoare la experiențele 
botezului și a plinătății Duhului Sfânt; 
4. Definirea experienței botezului și a plinătății Duhului Sfânt. 
  
         Între credincioșii evanghelici, penticostalii au reafirmat lucrarea 
Duhului Sfânt sub aspect apostolic: botezul cu Duhul Sfânt și 
manifestarea darurilor Duhului Sfânt. Odată cu aceasta s-au reafirmat și 
mai pronunțat, de către anti-penticostali, cesaționismul și suficiența 
Scripturilor ca mărturie a prezenței și lucrării lui Dumnezeu în Biserică. 
         În urmărirea experienței penticostale cu orice preț, penticostalii 
au neglijat anumite aspecte biblice, care au determinat lacune în ce 
privește semnificația, natura, manifestarea și valoarea botezului cu 
Duhul Sfânt. 
-------- 
 Notițe 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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         Căutăm să identificăm și să clarificăm acele aspecte biblice, cu 
intenția de a redobândi binecuvântarea botezului și a lucrării Duhului 
Sfânt. Socotim că este esențial ca fiecare aspect al lucrării Duhului 
Sfânt și toate așteptările penticostalilor cu privire la botezul cu Duhul 
Sfânt să fie corecte și în favoarea atingerii obiectivului pentru care 
Duhul Sfânt ne este dat. 
         Vom grupa învățăturile tratate după structura:  

- Semnificația și definirea botezului cu Duhul Sfânt 
- Premisele primirii botezului cu Duhul Sfânt 
- Manifestarea botezului cu Duhul Sfânt și  
- Importanța soteriologică a botezului Duhului Sfânt   

 
-------- 
 Notițe 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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Aspecte referitoare la natura și semnificația botezului cu Duhul Sfânt 
         Una dintre învățăturile biblice despre Duhul Sfânt, neglijate de 
penticostali, este natura personală a Duhului Sfânt. Această ignoranță 
este vădită prin modul în care penticostalii se exprimă și se manifestă în 
experimentarea botezului cu Duhul Sfânt. Astfel Duhul Sfânt este redus 
la o putere sau la o influență impersonală. Expresiile metaforice: botez, 
umplere, măsură, plinătate etc. nu mai reprezintă și nu mai transmit un 
sens în acord cu personalitatea Duhului. 
         Referindu-ne concret la botezul cu Duhul Sfânt, semnificația și 
definiția acestei experiențe nu poate porni de la sensul etimologic al 
termenului baptizo. Sensul botezului cu Duhul Sfânt este metaforic și 
nu trebuie să ne ducă cu gândul la o scufundare într-un mediu al 
Duhului Sfânt, ci mai degrabă la o relație cu persoana Duhului Sfânt. 
Din această perspectivă, metaforică, definiția botezului cu Duhul Sfânt 
este: experiența supranaturală a întâlnirii credinciosului cu Duhul 
Sfânt care marchează un nou început în relația cu Duhul, sau 
inițierea unei noi etape de trăire și de umblare cu Duhul Sfânt. 
         Această înțelegere a botezului cu Duhul Sfânt derivă din modul 
în care Ioan Botezătorul se referă la el în analogie cu botezul pocăinței 
(Matei 3:11).  În experiența penticostală a fost neglijat angajamentul 
credinciosului de a trăi și a umbla cu Duhul Sfânt, ca urmare a întâlnirii 
cu El. 
-------- 
 Notițe 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________. 
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2. Aspecte referitoare la premisele primirii botezului cu Duhul Sfânt 
 
         Cea mai frecventă preocupare în căutarea botezului cu Duhul 
Sfânt se referă la starea adecvată, atitudinea potrivită, sau ce trebuie să 
fac pentru a avea parte de această experiență.Este limpede, din 
Scripturi, faptul că primirea Duhului Sfânt este un dar promis de 
Dumnezeu celor care cred. Aceasta înseamnă că premisa de bază a 
primirii botezului cu Duhul Sfânt este credința că Dumnezeu vrea să ne 
dea acest dar.Din această perspectivă rugăciunea stăruitoare nu trebuie 
percepută ca modalitate de a-l convinge pe Dumnezeu să ne dea Duhul 
Sfânt. 

Semnificația rugăciunii stăruitoare pentru botezul cu Duhul 
Sfânt este convingerea credinciosului de nevoia prezenței Duhului Sfânt 
în viața sa pentru trăirea la nivelul cerințelor lui Dumnezeu și pentru 
împlinirea lucrării lui Dumnezeu.Unul dintre motivele scăderii 
preocupării credincioșilor pentru experiența botezului cu Duhul Sfânt 
este abdicarea de la trăirea la acest standard divin. 
         În aceeași analogie folosită de Ioan Botezătorul găsim faptul că 
venirea fariseilor să primească botezul pocăinței, fără convingerea 
nevoii lor de pocăință și fără intenția lor de a se pocăi, este întâmpinată 
de respingerea lui Ioan cu expresia „Pui de năpârci! Cine v-a învățat să 
fugiți de mânia viitoare?”. 
 
-------- 
 Notițe 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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 În teologia populară și în praxisul penticostal românesc deseori 
auzim motivată stăruința după botezul cu Duhul Sfânt de asigurarea 
prezenței la răpire a credinciosului care a fost sigilat cu Duhul Sfânt. 
Întrebarea este ce diferență este între fariseii care doreau botezul lui 
Ioan, nu pentru a se pocăi și pentru a reveni la viața trăită în ascultarea 
de Lege, ci pentru a scăpa de mânia viitoare și penticostalii care își 
doresc botezul cu Duhul Sfânt nu pentru a trăi mărturia credinței plină 
de putere și pentru a împlinii misiunea vestirii Evangheliei celor 
pierduți, ci pentru a fi răpiți? 
          
      3.   Aspecte referitoare la manifestarea botezului cu Duhul Sfânt 

  
Probabil că cea mai controversată chestiune cu privire la 

manifestarea botezului cu Duhul Sfânt este cea a vorbiri în limbi ca 
semn, care confirmă faptul că a avut loc botezul. 

Înainte de toate trebuie să observăm faptul că niciunde în Biblie 
nu găsim o vorbire în alte limbi, ca semn, care să fie diferită de darul 
vorbirii în alte limbi, menționat de apostolul Pavel în lista darurilor din 
1 Corinteni 12 și tratat în contextul manifestării lui în biserică, în 
capitolul 14 al aceleiași epistole. Cu alte cuvinte, manifestarea darului 
vorbirii în alte limbi în momentul botezului cu Duhul Sfânt devine un 
semn care confirmă că cel care îl manifestă a fost botezat. 
 
-------- 
 Notițe 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 



 

20 

Unicul text care numește vorbirea în limbi ca semn este 1Cor. 14.22, 
text care nu se referă la botezul cu Duhul Sfânt al credinciosului, ci la 
manifestarea darului vorbirii în alte limbi, în închinarea publică.  

Reperul biblic pentru manifestarea vorbirii în alte limbi ca semn 
al botezului cu Duhul Sfânt, la care se face referire în argumentarea 
penticostală, este în cartea Faptele Apostolilor. Ce se întâmplă însă în 
penticostalismul românesc popular este aplicarea greșită a învățăturii 
din Fapte la manifestarea contemporană a botezului cu Duhul Sfânt. 
Mai concret, în timp ce, în Fapte vorbirea în limbi a fost un semn pentru 
cei prezenți în locul în care un grup de ucenici au fost botezați cu 
Duhul Sfânt, penticostalii români consideră că vorbirea în limbi este un 
semn pentru cei botezați.   

Confuzia apare când perspectivele din care botezul cu Duhul 
Sfânt este prezentat în pasjele Scripturii sunt amestecate. Sunt 4 
perspective din care botezul cu Duhul Sfânt este prezentat în Scripturi: 
perspectiva lui Dumnezeu, perspectiva celui botezat, perspectiva 
celorlalți credincioși și perspectiva celor necredincioși. 
-------- 
 Notițe 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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Din perspectiva lui Dumnezeu, botezul cu Duhul Sfânt este 
promis tuturor credincioșilor care îl cer (Fapte 2.38-39) și înseamnă 
trimiterea unui alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; și anume 
Duhul Adevărului…(Ioan 14.16-17). Promisiunea se referă la faptul că 
Duhul Sfânt va veni pentru a locui în credincios și cu credinciosul. Din 
această perspectivă, manifestarea botezului cu Duhul Sfânt constă în 
revelarea prezenței Duhului celui botezat, astfel încât nu mai este nici o 
îndoială că El este aici. 

Din perspectiva celui botezat, manifestarea botezului cu Duhul 
Sfânt constă în experimentarea unei revelații, în care Duhul Sfânt își 
face percepută prezența, iar credinciosul răspunde, prin manifestarea 
laudei cu bucurie. Acesta poate fi răspunsul la întrebarea de ce la 
botezul cu Duhul Sfânt credinciosul manifestă darul vorbirii în alte 
limbi?  

La Cincizecime, cei prezenți au înțeles că ucenicii botezați cu 
Duhul Sfânt rosteau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, în limbile lor, 
pe care ucenicii nu le învățaseră și nu le cunoșteau (Fapte 2.11). 
Apostolul Pavel descrie vorbirea în limbi ca pe o mulțumire și laudă 
supranaturală (1 Corinteni 14.17). 
-------- 
 Notițe 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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Manifestarea botezului cu Duhul Sfânt pentru cel botezat constă 
în întâlnirea sa supranaturală cu Duhul Sfânt și răspunsul său plin de 
bucurie în mulțumire și laudă supranaturală la adresa lui Dumnezeu. 

În contextul penticostal românesc, cei care stăruiesc în 
rugăciune pentru botezul cu Duhul Sfânt sunt îndrumați să-și îndrepte 
atenția, cu încordare, mai degrabă spre a se auzi rostind cuvinte 
neînțelese, în loc să aștepte întâlnirea supranaturală cu Duhul Sfânt. 

Perspectiva celorlalți credincioși prezenți în locul unde are loc 
botezul cu Duhul Sfânt este cel mai frecvent întâlnită în descrierile din 
Fapte. Luca declară la începutul cărții, faptul că scrierea sa este după 
relatările celor care au fost martori oculari. Când afirmăm că cele cinci 
cazuri din Fapte, în care botezul cu Duhul Sfânt s-a manifestat, sunt 
prezentate din perpectiva celorlalți, realizăm că semnul vorbirii în alte 
limbi este relevant pentru aceștia, mai mult decât pentru cei botezați. 
Aceasta ne conduce la concluzia că nu cel botezat are nevoie de un 
semn că Duhul Sfânt a venit la el, ci ceilalți care nu au avut parte de 
întâlnirea revelată a Duhului, constată că cel botezat a avut parte de ea, 
când aude manifestarea vorbirii în alte limbi. 

Din această perspectivă este adevărată doctrina penticostală care 
afirmă că vorbirea în limbi este semnul care confirmă manifestarea 
botezului cu Duhul Sfânt. 
-------- 
 Notițe 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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Din perspectiva celor necredincioși botezul cu Duhul Sfânt este 
descris ca o manifestare ciudată a unor oameni fără discernământ, beți 
sau nebuni (Fapte 2.13; 1 Corinteni 14.23).  

Aceasta poate deveni motivul evitării sau renunțării 
penticostalilor la manifestarea botezului cu Duhul Sfânt și la 
manifestarea darurilor. Teama aceasta este însă nejustificată, dacă sunt 
urmate sfaturile Apostolului Pavel cu privire la prioritate darurilor de 
zidire a celorlalți, în închinarea publică și organizarea în cadrul celor 
credincioși a evenimentelor de stăruință după Duhul Sfânt. Când 
manifestarea supranaturală a botezului cu Duhul Sfânt și a vorbirii în 
alte linbi este spontană și neanticipată, trebuie să credem că Dumnezeu 
va face astfel ca și cei necredincioși să primească răspunsuri la 
întrebările lor, prin care să realizeze că Duhul Sfânt este prezent. 
 
-------- 
 Notițe 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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4. Aspecte referitoare la importanța soteriologică a botezului cu 
Duhul Sfânt. 
 Unul dintre aspectele în care perspectiva Scripturii cu privire la 
botezul cu Duhul Sfânt nu a fost suficient de bine înțeleasă de către 
penticostalii români este și cea referitoare la importanța soteriologică a 
sa. Această lacună are drept consecință o serie de contradicții și dispute 
atât între penticostali și nepenticostali, cât și între penticostali înșiși.  
 Cele mai multe dispute sunt generate de diferențele de înțelegere 
a mântuirii. Cei care definesc mântuirea reducând-o la aspectul 
procesului ei inițial (convertire - mărturisire - botez), fără rezerve, 
declară că botezul cu Duhul Sfânt nu are importanță soteriologică. Cei 
care adaugă aspectului de inițiere a mântuirii și pe cel eshatologic, 
socotesc că botezul cu Duhul Sfânt este o condiție a răpirii, în 
consecință, fără botezul cu Duhul Sfânt nu poți fi mântuit. 
 În conceptul biblic plenar, mântuirea este prezentată sub aspect 
de inițiere, sub aspect eshatologic, iar între cele două, sub aspect al 
procesului mântuirii. În ce privește cel din urmă aspect Apostolul Pavel 
îi îndeamnă pe credincioșii din Filipi: „duceți până la capăt mântuirea 
voastră” (Filipeni 2.12). Procesul mântuirii se referă pe de o parte la 
transformarea făcută de Duhul Sfânt în caracterul și viața 
credinciosului, iar pe altă parte la angajarea credinciosului în lucrarea 
lui Dumnezeu sub aspect de misiune și slujire, prin Duhul. 
-------- 
 Notițe 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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 Despre acest proces al mântuirii, delimitat de inițiere și 
glorificare găsim, în învățătura Noului Testament, că nu poate fi realizat 
numai prin Duhul. Atât lucrarea de misiune, cât și slujirea creștină pot fi 
îndeplinite prin puterea supranaturală a Duhului Sfânt. 
 Manifestarea împuternicirii Duhului Sfânt are loc în viața 
credinciosului care trăiește și umblă prin Duhul Sfânt. Având în vedere 
faptul că botezul cu Duhul Sfânt este începutul sau inițierea unei astfel 
de viață și umblare duhovnicească, realizăm că botezul cu Duhul Sfânt 
nu este lipsit de importanță soteriologică. 
 Înțelegerea plenară a mântuirii și a semnificațiilor biblice 
corecte ale botezului cu Duhul Sfânt nu ne permit să facem afirmația 
reducționistă și simplistă: botezul cu Duhul sfânt nu are rol 
soteriologic. 
-------- 
 Notițe 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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Întrebări pentru discuția în grup: 

• Ce asociere găsim între atitudinea celor care veneau să fie 
botezați de Ioan și atitudinea celor care cer botezul cu Duhul 
Sfânt? 

• Care este domeniul vieții în care ai așteptat intervenția 
supranaturală a Duhului după experiența cu Duhul? Identificarea 
domeniului personal (sau a domeniilor personale) în care liderul 
simte nevoia unei intervenții supranaturale. 
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Sesiunea III 
Ghiță Rițișan, Flaviu Coman, Doru Cîrdei 

Manifestarea	slujirii	prin	Duhul	

Scop: Dezvoltarea unui context favorabil manifestării supranaturale în 
cadrul echipei de conducere și al bisericii 
  
Obiective:  

- Identificarea și crearea mediului propice auzirii Duhului 
- Mobilizarea liderilor/bisericii la manifestarea slujirii prin Duhul 

  
A. Permanenta dependență de Duhul Sfânt a liderului  

1. Ascultarea vocii lui Dumnezeu (pentru viziune, călăuzire și 
decizii importante) 
- Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care vorbește...  

o Dumnezeu a zis… (Geneza 1:3; 3:8).  
o Domnul în contrast cu idolii cei muți (1 Cor. 12:2). 

Intenția Lui de a crea un popor de preoți – Exod 19:6. 
o Venirea Duhului Sfânt a reluat povestea începută în 

Genesa - va rămâne cu voi în veac, îl veți cunoaște 
(Ioan 14:16,17,23 – locuire); vă va învăța (v. 26, 
15:26); vă va călăuzi (16:13). 

-------- 
 Notițe 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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Dumnezeu alege cum vorbește 
o Un Dumnezeu infinit nu poate fi limitat de noi cu 

privire la modul în care să ne vorbească! 
§ „când într-un fel, când în altul..” (Iov: 33:14).   
§ Moduri comune dar și neobișnuite (durere). 

o Fii gata să fii surprins de modul în care El vorbește! 
  

- Piedici în auzirea vocii lui Dumnezeu  
 
Dacă Dumnezeu vorbește, de ce totuși nu-L auzim? Pentru că 

diavolul încearcă prin orice mijloace să împiedice credinciosul să audă 
vocea lui Dumnezeu. Ce metode folosește? 

§ Ne aglomerează viața cu activități „de mâna a doua”. 
§ Ne seduce cu un tipar de gândire vechi-testamentar (că 

El vorbește doar unora și nu tuturor credincioșilor). 
§ Ne ispitește să alegem noi cum să ne vorbească 

Dumnezeu! 
§ Ne face să credem că cele mai importante porțiuni ale 

vieții de credință sunt evenimente separate, pentru care 
avem nevoie să auzim vocea Lui, în loc de procese 
continue. 

§ Ne face să credem că dacă Dumnezeu are un mesaj, îl va 
anunța așa de tare și de clar încât acel mesaj va răsuna 
puternic în mintea noastră indiferent de ce vom face.  

§ Ne face să credem că Dumnezeu este prea ocupat sau 
prea sfânt ca să ne vorbească și că are nevoie să fie 
implorat.  

§ Ne face să credem că Dumnezeu vorbește foarte rar și, 
prin urmare, ascultarea este un eveniment ocazional și nu 
o activitate neîntreruptă.  
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2. Crearea cadrului pentru ascultarea vocii Lui. 
 
Ascultarea implică auzire și răspuns! Dacă azi nu auzim vocea 

Domnului nu este pentru că El nu vorbește, ci pentru că nu-L ascultăm. 
 

- Recunoaște faptul că Dumnezeul cel viu vorbește! Temelia 
ascultării profetice este un sentiment de reverență și teamă 
autentică la gândul că Dumnezeul cel bun și atotștiutor ne 
comunică nouă gândurile Sale. Cei care vor să asculte vocea Lui 
trebuie să știe cine este El, cum este și cum comunică. Oile mele 
ascultă glasul meu (Ioan 10:27). 
 

-------- 
 Notițe 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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Prioritizează relația cu El. Maria (Luca 10:41-42), Pavel (Filip 3:10-
14). Practic: 

o Găsește „odăița ascunsă!. Un cadru/loc în care să nu fii 
distras și să te poți concentra pe părtășia cu El! 

o Practică disciplinele spirituale care favorizează cadrul 
pentru ascultarea vocii Lui: citirea/studiul bibliei, 
meditația, solitudinea, rugăciunea. „Rugăciunea este 
mai degrabă o aliniere a noastră la voia și scopurile lui 
Dumnezeu decât o prezentare a ideilor noastre lui 
Dumnezeu; trebuie să căutăm să primim mai întâi 
revelația lui Dumnezeu și apoi să mijlocim.” (Colin Dye, 
Ascultarea vocii lui Dumnezeu, Medgidia: Succeed, 11).  

o Nivel individual:  Jurnalul. Retreat individual 
o Nivel comunitar: Studiu despre disciplinele spirituale și 

beneficiile practicării lor. Un retreat cu comitetul la 
început de an. Encounter cu liderii bisericii.  

-------- 
 Notițe 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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Cultivă cadrul propice pentru a răspunde la vocea Lui 
o Împărtășește cu atenție și umilință, într-un cadru potrivit, 

ceea ce ai auzit/primit. 
o Încurajează-i și pe alții să o facă. 
o Testează validitatea mesajului cu Biblia, bunul simț, 

realitatea, alți lideri maturi. 
o Răspunde cu ascultare. Nu ne ajută cu nimic să-I auzim 

vocea, dacă nu demonstrăm  practic credința noastră prin 
ascultare. 

 Concluzie:  
Ascultarea este un proces. Ascultarea trebuie să fie: 
- Activă, nu pasivă 
- Relațională, nu funcțională 
- Continuă, nu ocazională 
- Înrădăcinată în tradiția profetică. 

 
-------- 
 Notițe 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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B.  Conducerea și darurile Duhului 
 

Să-L auzi pe Dumnezeu vorbind este un pas important, care inițiază 
manifestarea darurilor Duhului Sfânt în viața liderului, a echipei de 
conducere și a întregii biserici. Deși auzirea vocii este pasul inițial, 
lucrurile trebuie să treacă apoi la un alt nivel, cel al înfăptuirii.  

Darurile spirituale nu vin ca o recompensă sau ca un premiu în urma 
unor merite spirituale, ci sunt înzestrări ale harului chiar din momentul 
convertirii, deci fără legătură cu merite omenești. 

 
1. Daruri care pot ajuta semnificativ echipa în actul 

conducerii: 
Umblați dar după darurile cele mai bune. Şi vă voi arăta o cale 

nespus mai bună. (1 Cor. 12:31) 
- Darul înțelepciunii – soluție  (1 Cor. 12:8) 
- Darul cunoștinței – înștiințare (1 Cor. 12:8) 
- Darul deosebirii duhurilor – discernământ (1 Cor. 12:8) 
- Darul credinței – certitudine (1 Cor. 12:9) 
- Darul profeției – perspectivă (1 Cor. 12:8) 
- Darul conducerii (cârmuirii) – direcție (Romani 12:8) 

-------- 
 Notițe 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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Caracteristicile darurilor:  
- Sunt diverse – 1Cor. 12:4 
- Sunt împărțite diferit – 1 Cor. 12:11 
- Sunt date fiecăruia (1 Cor. 12:7) 
- Se completează reciproc (1 Cor. 12:13-14) 
- Contribuie la unitatea bisericii (1 Cor. 12:12, 24, 25) 
- Servesc la zidirea comunității (Efes. 4:11-13) 
- Nu slujesc pentru zidirea personală, ci pentru zidirea altora 

(1Cor. 12:7; 1Petru 4:10) 
- Cer utilizarea lor activă (1Tim. 4:14) 
- Trebuie înflăcărate/dezvoltate (2 Tim. 1:6) 
- Îl glorifică pe Hristos (1 Cor. 12:3)  
- Trebuie manifestate doar în dependență de Duhul Sfânt. 

(1Cor. 12:7; Ef. 4:11). 
-------- 
 Notițe 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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C. Darul meu împreună cu darurile celorlalți (conducere și lucru în 
echipă)  
Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. (1 Cor. 12:7) 

 
 O echipă implică mai mulți oameni; mai mulți oameni înseamnă 
mai multe daruri; mai multe daruri înseamnă diversitate, dar și un 
potențial mai mare, iar toate aceastea trebuie manifestate în unitate, sub 
călăuzirea Duhului.   

 
Dinamica darurilor:    

1. Diversitate (1 Cor.12:7, 29) 
2. Complementaritate (1 Cor.12:7, 20) 
3. Necesitate (1 Cor. 12:31) 
4. Dragoste (1 Cor. 13:1-3) 
5. Pace/armonie (1 Cor. 14:33). 

 
Așadar, anumite daruri facilitează dimensiunea supranaturală a 

conducerii. Este de dorit o echipă cu daruri diverse pentru a veni in 
întâmpinarea cât mai multor nevoi. Darurile puse împreună creează o 
dinamică ce exprimă puterea și creativitatea lui Dumnezeu.  

Manifestarea darurilor Duhului este esențială în viața echipei de 
conducere, deoarece aceasta, călăuzită de Duhul Sfânt, stabilește 
valorile, viziunea, misiunea, strategia și activitățile bisericii. 
-------- 
 Notițe 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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 D. Conducerea bisericii în vederea slujirii prin Duhul. 
 

Calea pentru încurajarea și cultivarea slujirii supranaturale este 
conducerea intențională. Aceasta vizează atât teologia biblică 
sănătoasă (a principiilor și practicilor ecleziologice), cât și crearea unui 
mediu favorabil libertății de manifestare supranaturală. 

  
1. Identificarea darurilor spirituale  

Autoritatea de conducere trebuie încredințată ținând cont 
și de înzestrarea spirituală. Credincioșii prin care se manifestă 
darurile Duhului Sfânt de conducere ar trebui să facă parte din 
echipa de conducere. În acest demers, identificăm: 

 
- Oameni maturi înzestrați cu aptitudini de conducere. În 

procesul de identificare a liderilor identificăm oamenii care 
posedă calități și abilități de conducere, conform 
standardelor biblice. 
 

- Oameni prin care se manifestă darurile spirituale. 
Persoanele care posedă aptitudini de conducere și prin care 
se manifestă Duhul Sfânt trebuie incluse în echipa de 
conducere. Aceasta va optimiza actul conducerii și va 
preveni diviziunile posibile (administrativ vs spiritual). 

-------- 
 Notițe 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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Cultivarea pneumatologiei biblice 
 

Echipa de conducere are responsabilitatea de a comunica 
și implementa în biserica locală întreg Cuvântul lui Dumnezeu. 
Aceasta include persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Oferim 
câteva căi practice pentru îndeplinirea acestei sarcini: 

 
- Împrospătarea pneumatologiei liderilor. Nivelul 

pneumatologic al bisericii locale este determinat de nivelul 
și formarea pneumatologică a echipei de conducere. Liderii 
bisericii locale au responsabilitatea de a-și actualiza mereu 
cunoștințele biblice cu privire la persoana și lucrarea 
Duhului Sfânt. 
 

- Predicarea publică a pneumatologiei biblice. Planificarea 
(în calendarul anual de predicare) unei serii de mesaje (3-4 
predici) în vederea cultivării doctrinelor biblice despre 
slujirea prin Duhul. 

-------- 
 Notițe 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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Dezvoltarea personală a celor care practică slujirea supranaturală 
Echipa de conducere este responsabilă pentru formarea și 

echiparea persoanelor implicate în slujirea prin Duhul. Iată 
câteva opțiuni: 
- Cursuri de echipare. Spre exemplu, în Biserica Filadelfia 

de la Chișinău avem cursul pentru dezvoltare personală 
(viziunea bisericii, strategia, obiectivele, clarificarea 
înzestrării naturale și supranaturale, abilități relaționale etc.) 

- Grupe mici specializate. În cadrul bisericii pot fi organizate 
grupe mici de ucenicie pentru persoanele care slujesc cu 
darurile de manifestare ale Duhului Sfânt, precum și pentru 
cei deosebit de preocupați de aceasta. 

- Asistenţă personală. Membrii echipei de conducere trebuie 
să acorde asistență personală (mentoare, instruire, 
consultare), persoanelor care activează în virtutea darurilor 
spirituale. Aceasta va contribui la dezvoltarea credincioșilor 
prin care se manifestă darurile și a modului în care ele sunt 
administrate. 

  
-------- 
 Notițe 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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Implementarea slujirii supranaturale în biserica locală 
Biserica locală este beneficiarul slujirii prin Duhul. 

Procesul de implementare și de organizare a acestei dimensiuni 
include stabilirea gradului de libertate a manifestărilor 
supranaturale și a procedurii de analiză și aplicare. 

- Organizarea evenimentelor pneumatologice. În cadrul 
bisericii locale pot fi organizate cursuri, conferințe, 
seminarii etc., în vederea cultivării doctrinelor biblice 
despre persoana Duhului Sfânt și manifestarea darurilor 
spirituale. 

- Stabilirea gradului de libertate. Echipa de conducere 
trebuie să stabilească gradul de libertate a manifestărilor 
spirituale în biserica locală (în timpul predicii, după 
predică, o singură ocazie după închinare, la adunări de 
rugăciune). 

- Analiza și implementarea. Echipa de conducere trebuie 
să elaboreze un proces (procedură) pentru analiza 
mesajelor comunicate în mod supranatural și aplicarea 
lor în biserica locală. 

-------- 
 Notițe 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________  
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Concluzii 

1. Ascultarea vocii lui Dumnezeu inițiază manifestarea autentică a 
darurilor și implicit a slujirii prin Duhul in cadrul echipei de 
conducere și a bisericii. 

2. E de preferat ca în cadrul echipei de conducere/lucrare să existe 
oameni cu daruri diferite pentru a veni în întâmpinarea ma 
multor nevoi 

3. Pentru a dezvolta un context favorabil dimensiunii supranaturale 
în slujirea noastră, trebuie să identificăm practicile, contextele și 
ritmurile potrivite.  

 
Seminar:  

1. În ce mod practici ascultarea vocii lui Dumnezeu? Care din 
elementele mentionate in prima parte a lectiei a III-a 
(împărtășește cu cei din echipa de discuție) 

2. Ce daruri consideri ca au membrii echipei de conducere din 
biserica voastră si în ce mod se impletesc acestea?  

3. Ce elemente ale pneumatologiei ti-ai dori sa aprofundezi în 
echipa de conducere, la întoarcerea ta acasa de la această 
conferință? 

-------- 
 Notițe 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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Proiect:  
1. Creează un plan de dezvoltare personală a membrilor echipei de 

conducere care să includă elementele de la lectia 3, punctele 1 și 
2, dar și ritmuri de evaluare si persoane față de care să dați 
socoteală (poate lunar?) 
 

2. Stabililiți practicile care facilitează și înflăcărează slujrea prin 
Duhul (supranaturală) în biserica dumneavoastră.  

• Rugacinui pentru botez și umplerea cu Duhul Sfânt 
• Exorcizare/eliberare 
• Post și rugaciune 
• Studiu cu echipa de conducere și învățarea bisericii 
• Plimbări de rugaciune în oraș 
• Război spiritual  
• Întâlniri cu cei care manifestă daruri profetice, pentru a 

dezvolta/înflăcăra darurile 
• Altele_________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
______________ 

 
3. Stabiliți cu echipa de conducere contextele (vezi mai jos) și 

practicile (punctul 2) pe le care doriți să le implementați în 
biserica dumneavoastră, dar și ritmurile necesare acestora 
(frecvența cu care intenționați să facilitați practicile).    
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Posibile contexte:  
• Intalnirile echipei de conducere 
• Programul de rugaciune  
• Programul de la mijlocul saptamanii  
• Programul de duminică  
• Întâlnirea cu tinerii 
• Școala duminicală 
• Școala biblică a bisericii/zonei 
• Grupele de ucenicie  
• Întâlniri speciale de rugăciune pentru botez și umplerea 

cu Duhul Sfânt  
• Encounter 
• Conferințe cu biserica 
• Altele_________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________ 
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Notițe 
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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