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2017 - Planul lui Dumnezeu pentru lume
Să creştem în maturitate spirituală

– Biruitori în viaţa de mărturie spirituală– Fapte Ap. 2: 1-21; 37-47 (Fapte Ap. 2: 38)
– Biruitori în ispite – Fapte Ap. 13: 1-15; 42-52 (1 Cor. 10: 13)
– Biruitori în conflicte – Fapte Ap. 19: 8-41; 20:1-6 (1 Tes. 2:4)
– Biruitori în lucrare – Fapte Ap. 20:17-38 (Fapte Ap. 20: 28)

“Şi Eu voi ruga pe Tatăl,
şi El vă va da un alt
Mângâietor, care să rămână
cu voi în veac; şi anume
Duhul adevărului, pe care
lumea nu-L poate primi,
pentru că nu-L vede şi nu-L
cunoaşte, dar voi Îl
cunoaşteţi, căci rămâne cu
voi şi va fi în voi. Ioan 14:16-17
Rugăciune pentru bătrâni şi
bolnavi: Familii: Danciu Ioan şi
Florica, Dăduică Ioan şi Floarea,
Fătu Nicolae şi Stana, Sbângu Ioan
şi Aurica, Todor Adrian şi Ecaterina.
Surori: Alexiu Vasilica, Armeanu
Elisabeta, Baban Antonina, Baicu
Stela, Bâgu Maria, Bratu Aurelia,
Butuc Elisabeta (Vetuţa), Camen
Maria, Caranfil Valentina, Ciutac
Petria, Dragomir Emilia, Focşeneanu
Valerica, Furculeşteanu Floarea,
Gheaţă Maria, Gheorghiu Maria, Ilea
Lucica, Iordache Steluţa, Jean
Ileana, Lisenco Evelina, Lisenco
Victoria, Mereuţă Chilea, Mihăilescu
Aneta, Mihăiluţă Stela, Moldoveanu
Sanda, Nicolae Emilia, Nicolin
Viorica, Pătrană Florieta, Stănescu
C. Mariana, Şulean Magdalena,
Tărnăuceanu Tanţa, Untaru Elena,
Vidican Viorica. Fraţi: Alexandru
Vasile, Arghir Adrian, Bălan Gino,
Camen C-tin, Cazacu Daniel,
Cojocaru Vasile, Filipescu Iosif,
Gergely Ioan, Gherman Ghe.,
Gherman Nicu, Marcu Ioan, Pascale
Ioan, Răchită Marinel, Simion Ion,
Socol Neagu. Fraţi şi surori
bătrâni;
Surori: Baltac Elena,
Capotă Ana, Frăţiloiu Margareta,
Graur Olga, Leţa Maria, Paraschiv
Ana, Păcuraru Emilia, Petrescu
Maria, Preda Emilia, Voicu Elisabeta.
Fraţi: Fulea Emanoil,
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-02.06 -Vineri - Seminar despre Evanghelizarea
Personală cu pastorul, George Verzea, din BCB
Sfânta Treime, Bucureşti.
- 04.06 -Duminică - Sărbătoarea Coborârii Duhului
Sfânt, invitat special pastor, George Verzea.
- 04.06 - Duminică seara- Programul ocrhestrei
- 07. 06 –Miercuri de la ora 17:00 -Ora Surorilor.
Întâlnirea lunară a Surorilor din biserică.
-11.06 - Duminică seara - Programul copiiilor şi
Corul Bărbătesc ( din bisericile: Betel şi Sfânta
Treime, Constanţa)
- 16.06-18.06- În mijlocul nostru va fi pastorul Alex
Stroe, care va sluji în toate Serviciile de închinare
ale bisericii.
- 18.06 - Duminică seara - programul tinerilor.
- 30.06 - 02.07 - Îl vom avea în mijlocul nostru pe
pastorul Gelu Pop, din Vancouver, Canada.
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna Iunie;
Alexandru Vasile
Anăstăsoaie Ofelia
Arghir Maria
Armeanu Elisabeta
Bălan Dănuţ-Eugen
Cazacu Larisa
Cătruna Anghel
Cerchia Corneliu
Cojocaru Vasile
Constantin Alexandra
Constantin Daniela
Danciu Ioan
Dumitraşcu Felicia
Dumitrăşcuţă Vali
Dragoman Alex
Gherman Mihai
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Ghiţă Marian
Ilaşcă Petru
Jurcă Constantin
Lungoci Maria
Marcu Alexandra
Mereuţă Chilea
Olaru Corneliu
Pătraşcu Silvica
Roşu Daniel
Silivestru Ştefan
Stăncioi Rodica
Stănescu C Mariana
Talpău Mirna
Voicu Iulian
Voicu Rodica
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“Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice
de omul care se încrede în El! Temeţi-vă de
Domnul voi, sfinţii Lui, căci de nimic nu duc lipsă
cei ce se tem de El! “
Ps. 34: 8-9

Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu.
Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu.
I Ioan 4:7

SPLENDOAREA RUSALIILOR
Text: Fapte 2: 1- 21
Evanghelistul Luca descrie în Fapte 2 un eveniment crucial. Acest fapt istoric,
planificat cu grijă de Dumnezeu, a revoluţionat viaţa de credinţă. El marchează
naşterea Bisericii prin coborârea Duhului Sfânt.
Odată cu Fapte 2 este inaugurată o nouă etapă din planul de lucru al lui
Dumnezeu. Duhul Sfânt este activ în credincioşi şi în biserică. Noua etapă în planul
de lucru al lui Dumnezeu este marcată printr-o zi, printr-o adevărată sărbătoare,
printr-o minune divină care nu se va mai repeta în întreaga istorie a omenirii
În evenimentul acesta măreţ sunt descoperite câteva lucruri care sunt înţelese
şi apoi experimentate în toată istoria bisericii.
MISTERUL PĂRTĂŞIEI v. 1
Dumnezeu a ales un moment anume pentru a trimite Duhul Sfânt, era ziua
Cincizecimii. Aceasta era una dintre cele trei mari sărbători ale evreilor. Scriptura
ne spune că în această zi toţi erau împreună în acelaşi loc. Da, părtăşia celor
născuţi din nou este misterul descoperit la pogorârea Duhului Sfânt.
Taina aceasta, dacă o putem numi aşa, este la porunca Domnului. Grupul
ucenicilor se stabileşte în Ierusalim după porunca Mântuitorului (Fapte 1: 4; 1: 14;
2: 1). Ucenicii erau formaţi ca grup, erau stabiliţi în Ierusalim, aveau întâlniri pentru
închinare, cunoşteau în mare planul lui Dumnezeu. Acum erau gata să primească
binecuvântarea prezenţei Duhului Sfânt. Un vers creştin spune aşa:
”În rugă părtaşi Cincizecimii,
Aprinşi cu al cerului foc
Vesteau pocăinţa mulţimii
Şi iar se-adunau la un loc”
Mai mult, ea se realizează în locul poruncit de Domnul Hristos. În Fapte 1: 4
este scris: ”...să nu se depărteze de Ierusalim...”, ”...să aştepte acolo...” În Matei 18:
20 avem făgăduinţa: ”Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu,
sunt şi Eu în mijlocul lor”. Nu poate fi omis faptul că părtăşia este preliminară pentru
începerea lucrării. Extinderea bisericii porneşte de la o părtăşie. Tot ce are loc în
Faptele Apostolilor are la bază un timp de părtăşie. Lucrătorii cu Evanghelia sunt
trimişi din mijlocul bisericii adunate pentru închinare (Fapte 13: 2, 3).

SECRETUL PUTERII v. 2-4
A promis Mântuitorul o putere care să-i însoţească în tot ce aveau de făcut.
La sărbătoarea Cincizecimii este descoperit secretul acestei puteri.
Această putere Îi aparţine lui Dumnezeu. Este cu adevărat o desfăşurare
divină în tot ce s-a întâmplat acolo:
Deodată- exprimă elementul surpriză (nu este răspunsul rugăciunilor lor).
A venit din cer- exprimă originea. Un sunet- exprimă captarea atenţiei.
Infinitatea, invizibilitatea Duhului Sfânt. A umplut toată casa - casa unde sunt
adunaţi ucenicii, credincioşii, devine punctul de referinţă.
Nişte limbi ca de foc - exprimă forţa curăţitoare a Duhului.
Puterea este dată ucenicilor (1 Cor. 12: 13; Efeseni 1: 13). Contextul până la
v. 4 prezintă grupul de ucenici. Ei primesc Duhul Sfânt: „S-au umplut de Duhul
Sfânt”. Nu există diferite grade de umplere în diferiţi oameni. Dumnezeu a dăruit
Duhul Sfânt tuturor credincioşilor la fel.
”Au început să vorbească în alte limbi”. Este vorba de limbi precise. Până şi
accentul de galileeni este depistat. Dumnezeu dorea să-i certifice şi să-i autentifice
pe ucenici în faţa lumii.
Acest secret este privit de oameni. El reprezintă punctul de interes al tuturor
celor prezenţi. Secretul puterii, întotdeauna a fost o privelişte pentru lume. Unii erau
uimiţi, alţii erau confuzi. Printre ei erau şi aceia care batjocoreau secretul puterii. Se
ridică întrebarea: Ce reacţie stârnim prin lucrarea Duhului Sfânt în viaţa noastră ?
TAINA MÂNTUIRII v. 21
Trecuseră 50 de zile de când Domnul Isus s-a oferit lumii ca Mântuitor, însă
mulţi nu ştiau lucrul acesta. Nu ştiau ce trebuie să facă ! ”Taina”, un cuvânt favorit la
apostolul Pavel.
Mântuirea este pentru toţi oamenii. În noua etapă de lucru a lui Dumnezeu,
iudeii şi neamurile pot fi mântuiţi. În cei 3000 de oameni care au devenit creştini
erau multe neamuri de pe pământ, ca o dovadă a faptului că mântuirea este pentru
toţi cei ce se pocăiesc şi cred.
Mântuirea este prin Domnul Isus. La Rusalii, Petru rosteşte o predică
centrată exclusiv pe Domnul ISUS. Îi confruntă cu atitudinea lor faţă de Mântuitorul.
Mântuirea este prin pocăinţă. Ei se întreabă: „Fraţilor, ce să facem ?” şi Petru
le răspunde: ”Pocăiţi-vă”.
Pastor Ioan Cocîrţeu

Servicii speciale de Evanghelizare
- Luni -05 Iunie, de la orele 17:00, la Caminul Cultural din localitatea
Osmancea va avea loc un Serviciu de Evanghelizare cu fr. Ovidiu Liteanu.
- Sâmbăta -08 Iunie, de la orele 17:00, în localitatea Crucea, va avea loc
un Seriviciu de Evanghelizare cu fratele Ovidiu Liteanu.
CEREMONIILE BISERICII:

930 -1200 şi 1800-2000;
-Adoramus
-Betania
Repetiţiile orchestrei; -Gr.I şi II
Întâlnirile tineretului:

-Duminica
Repetiţiile corului;

- Vineri
- Joi
- Vineri
- Sâmbătă
- Sâmbătă

1800 - 2000
1800 - 2000
1700 - 1800
1500 - 1700
1800 - 2000

Dumnezeire mai presus de gând...
Isus a suspinat în Ghetsimani
şi-a plâns pentru întreaga omenire,
şi Duhul Sfânt de două mii de ani
suspină încă, fără contenire.

A arătat spre vremea lui Hristos,
profeţilor ducându-le solia,
dând la o parte vălul neguros,
şi zugrăvind Fiinţa lui Mesia

Isus i-a mângâiat pe cei trudiţi
şi-mpovăraţi, le-a fost Mântuitorul,
purtând povara celor osteniţi,
dar Duhul Sfânt, El Însuşi e Izvorul.

Iar când la Ceruri Domnul S-a-nălţat,
după amara-I patimă, tot Duhul
cu slavă pe apostoli i-a-mbrăcat
mişcând puternic cerul şi văzduhul,

Isus, venit la noi în chip uman,
a coborât cereştile cuvinte.
Le-am fi uitat în două mii de ani,
dar Duhul Sfânt ni le-a adus aminte.

să ducă Evanghelia de Har
oricărui om, să afle mântuirea.
Minuni şi semne a adus în dar
pecetluind cu foc ceresc vestirea.

Isus i-a smuls pe oameni din păcat,
punându-Se pe Sine chezăşie,
dar Duhul e puterea ce s-a dat
spre a trăi neprihănirea vie.

Cum cel ce pe Isus L-a cunoscut,
L-a cunoscut pe Tatăl pururi Viul,
cel ce pe Duhul slavei L-a avut
Îl are-n suflet pe Isus, pe Fiul.

Căci cine-ar fi-ndrăznit din capul lui
de Domnul să se-apropie vreodată,
de n-ar fi fost îndemnul Duhului
să îl întoarcă la cerescul Tată...?

Dumnezeire mai presus de gând
ce-adus-ai lumii Harul mântuirii,
o, Tată Bun, Duh preasfânt,
Ţi se cuvine-ofranda mulţumirii!

I-a inspirat prin veacuri pe profeţi,
istoria săpând-o-n slovă sfântă.
A pus tot viitorul sub peceţi,
dar, proiectând Lumina ce cuvântă,

Autor: Tatiana Topciu
Din Albumul, Eterna primăvară

Lucrarea Duhului Sfânt
“Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea
şi judecata. În ce priveşte păcatul, fiindcă ei nu cred în Mine; în ce priveşte
neprihănirea, fiindcă Mă duc la Tatăl şi nu Mă veţi mai vedea; în ce priveşte
judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe
lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului,
are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce
va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi pentru că va lua din
ce este al Meu şi vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al Meu, de aceea am zis că
va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.”
Ioan 16-:8-15

Profetii împlinite :
“După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură;
fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa visuri şi tinerii voştri vor avea
vedenii. Chiar şi peste robi şi peste roabe voi turna Duhul Meu în zilele acelea.”
Ioel 2:28-29

