Programul de rugăciune pentru familiile bisericii
1.Săptămâna 05-11 Iunie
Bulzan Florin şi Ioana
Buzle Daniel şi Larisa
Corde Florin şi Ana
Costa Gheorghe şi Ana

3. Săptămâna 19-25 Iunie
Dudaş Gavril şi Floare
Dudaş Claudiu şi Valentina
Dudaş Gabi şi Tabita
Dudaş Marinel şi Cerasela

2. Săptămâna 12-18 Iunie
Copil Adrian şi Emanuela
Cociuba Laura
Derecichei Sandu şi Sanda
Dezsi Ciprian şi Loredana

4. Săptămâna 26 Iunie – 02 Iulie
Duma Sabina şi Ioan
Durne Pavel, Maria şi Anca
Durne Daniel şi Camelia
Durne Emil şi Ioana

Anul X
Nr. 06
Iunie
2016

Perspectiva lunii
1. Duminică 12 iunie 2016, la serviciul divin de dimineaţă, familia Şvab
Ionuţ şi Cristina aduc la binecuvântare pe micuţa Amalia Ioana.
2. Duminică 12 iunie 2016, la serviciul divin de după amiază, familia
Păluţ Teofil şi Simona aduc la binecuvântare pe micuţa Tania Salome.
3. Duminică 19 iunie 2016, de la ora 13.00, va avea loc căsătoria fratelui
Crăiţă Antoniu cu sora Maşincaş Anamaria.
4. Miercuri 22 iunie 2016, de la ora 19.00 vom avea o seară specială de
evanghelizare împreună cu fratele Ghiţă Mocan şi grupul Hristic.
5. Duminică 03 Iulie 2016, la serviciul divin de dimineaţă vom avea
Sărbătoarea Cinei Domnului.

Serviciile săptămânale din Biserica „Speranţa”
Duminică
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri

09:00 – 12:00 Rugăciune, cântare şi mesaj biblic
18:00 – 20:00 Închinare, părtăşie şi mesaj biblic
19:00 – 20:30 Rugăciune
20:30 – 22:30 Repetiţie Fanfară
19:00 – 21:00 Repetiţie cor
19:00 – 20:30 Rugăciune, cântare şi mesaj biblic
19:00 - 21:00 Tineret
19:00 – 21:00 Repetiţie Fanfară și Cor fete

Vă aşteptăm cu drag!
Foaia de informare apare lunar şi se distribuie gratuit.
Pentru sugestii comentarii sau întrebări vă puteţi adresa păstorilor bisericii !

Radiografia stării Bisericii primare
Credinţa noastră se adapă din Cuvîntul inspirat al Sfintelor Scripturi. Haideţi dar să privim la tabloul
pe care Duhul Sfînt ni l-a lăsat, tablou ce priveşte starea Bisericii de acum aproape două mii de ani.
Ne găsim cu Biserica în perioada “Ierusalim – Iudea – Samaria”, chiar înainte de un mare pas
hotărîtor: pornirea ei spre marginile pămîntului (Corneliu va fi startul!).
Cuvîntul luat acum în cercetare, cuprinde o privire de ansamblu asupra stării spirituale a Bisericii
din această perioadă. Acesta va vorbi cu putere despre faptul că Isus Hristos e viu, şi că El este Domnul
Bisericii Lui!
Să privim acum la radiografia stării Bisericii înainte de pornirea ei spre marginile pămîntului,
pentru a duce Evanghelia la “neamuri.” În adevăr, cum spuneam mai sus, Biserica încă se afla între
graniţele vechiului Israel. Membrii ei erau doar evrei şi prozeliţi convertiţi cu totul la iudaism.
Inspiratul evanghelist Luca surprinde următoarele trăsături ale Bisericii de atunci (v31):
1. Se bucura de pace; 2. Se întărea sufleteşte 3. Umbla în frica Domnului; 4. Cu ajutorul
Duhului Sfînt se înmulţea.
În ciuda prigoanei dinafară şi a problemelor dinlăuntrul ei, Biserica dovedeşte caracterul ei divin, prin
mersul ei ascendent!
Cînd noi (nu Duhul Sfînt!) analizăm starea unei Biserici suntem tentaţi să folosim cu totul alte criterii
de evaluare ca: mărimea şi frumuseţea clădirii Bisericii, organizaţia religioasă din care face parte, şcollie
şi diplomele slujitorilor ei, mărimea conturilor de la bancă, implicarea socială sau politică a Bisericii,
numărul de intelectuali sau celebrităţi care o frecventează, etc.
Toate acestea nu sunt rele dar nu sunt esenţiale, semnificative pentru evaluarea stării spirituale a
unei biserici. Biserica din Laodiceea se pare că le avea pe toate acestea (“nu duc lipsă de nimic” - se
lăuda ea!) dar Domnul, vorbind îngerului (conducerii) Bisericii, îi spune: “nu ştii că eşti ticălos, nenorocit,
sărman, orb şi gol” (Apocalipsa 3:17).
Să luăm acum criteriile Duhului Sfînt de evaluare a stării unei biserici (v31):
1. Pacea între membrii ei, este primul criteriu al sănătăţii unei biserici. Domnul învăţa pe ucenici şi le
spunea: “…să trăiţi în pace unii cu alţii” (Marcu 9:50b). Sfîntul apostol Pavel sfătuia şi el pe dezbinaţii
din Corint, spunîndu-le: “Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace” (1 Corinteni 7:15).
Cine este în pace cu Dumnezeu, va trăi în pace şi armonie cu fraţii şi cu toţi oamenii! Aşa era
biserica la început. Fraţii stăruiau în legătura frăţească, erau mereu împreună şi aveau toate de obşte
(Fapte 2:42-47). “Erau o inimă şi un suflet” (Fapte 4:32). Nu ne mirăm că în acest climat Dumnezeu lucra

cu putere. Puţin mai tîrziu găsim însă şi dezbinări pe diferite motive. Pavel constată cu durere acest lucru
în biserica născută de el în Corint: “Fraţilor, am aflat despre voi de la ai Cloei, că între voi sunt certuri
(partide)” (1 Corinteni 1:11).
Armonia dintre membrii bisericii este un indicator sigur a stării spirituale a acelei biserici!
2. “Se întărea sufleteşte”, ceea ce înseamnă o creştere în maturitatea spirituală, în înţelegerea voii
lui Dumnezeu, în iscusinţa de a deosebi binele de rău, în puterea de a sta neclintiţi în încercări şi ispite,
în prigoane şi lipsuri. Dorinţa de tărie spirituală este dorinţa unui tată spiritual pentru copiii săi. Iată ce
spunea mereu apostolul Pavel: “De aceea prea iubiţii mei fraţi fiţi tari, neclintiţi (în credinţă)” (1
Corinteni 15:58); “Rămîneţi dar tari şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei” (Galateni 5:1); “…aţi
primit cu bucurie răpirea averilor voastre” (Evrei 10:34). Aceste lucruri înseamnă în adevăr “tărie
sufletească”.
Bătuţi cu nuiele apostolii “au plecat dinaintea Soborului şi s-au bucurat că au fost învredniciţi să
fie batjocoriţi pentru Numele Lui” Fapte 5:41). Suferinţa verifică totdeauna tăria sufletească a
cuiva!
După prigoana în care sfîntul Ștefan a fost ucis, ucenicii s-au împrăştiat nu ca nişte înfrînţi, ci ca nişte
biruitori: “şi a fost o mare bucurie în cetatea Samariei” (Fapte 8:8), imediat după jelirea lui Ștefan, căci
ei nu-şi pierduse bucuria de a aduce pe alţii la Hristos. Aceasta era dovada tăriei lor sufleteşti! Pe ei şi pe
noi Domnul Isus ne încurajează cînd zice: ”În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit
lumea!”(Ioan 16:33).
3. “Umbla în frica Domnului”, ceea ce arată relaţia Bisericii cu Dumnezeul Cel Sfînt care a dat
poruncile Sale ca să fie Împlinite! Frica de Domnul înseamnă în primul rînd o viaţă de sfinţenie, o frică de
a săvîrşi păcatul! Aşa a fost la început: “Fiecare era plin de frică (!) şi prin apostoli se făceau multe
minuni şi semne” (Fapte 2:43). Sau “O mare frică (de păcat, de Domnul!) a cuprins toată adunarea
şi pe toţi cei ce au auzit aceste lucruri (că Domnul i-a omorît pe Anania şi Safira!)” (Fapte 5:11,13).
“Cei nesocotiţi glumesc cu păcatul” (Proverbe 14:9), dar “Ferice de omul care se teme
necontenit (de păcat, de Domnul!) (Proverbe 28:14).
Seriozitatea în faţa păcatului arată înspre starea relaţiei noastre cu Tatăl cel Sfînt. O biserică
sănătoasă este o biserică preocupată de a trăii fără păcat în trecerea prin această lume de tentaţii şi
curse pentru sufletul omenesc.
4. “Cu ajutorul Duhului Sfînt, se înmulţea”, nu prin carne (formînd o biserică naţională prin naştere
fizică!), nu prin voia cuiva.
Aşa era la început: în ziua de Rusalii, “la numărul ucenicilor s-au adaus aproape trei mii de
suflete” (Fapte 2:40). Secretul? Petru plin de Duhul Sfînt le-a străpuns inima celor ce-l ascultau!
“Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mîntuiţi” (Fapte 2:47). După vindecarea
ologului de la poarta Frumoasă a Templului şi după predica lui Petru, “numărul bărbaţilor credincioşi
s-a ridicat aproape la cinci mii” (Fapte 4:4). Tot datorită prezenţei Duhului Sfînt în Biserică “numărul
celor ce credeau în Domnul, bărbaţi şi femei se mărea tot mai mult” (Fapte 5:14).
O biserică vie (care este un organism, nu doar o organizaţie!), creşte şi naşte, umple pămîntul!
“Cuvîntul lui Dumnezeu se răspîndea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulţea mult în
Ierusalim, şi o mare mulţime de preoţi veneau la credinţă” (Fapte 6:7). În adevăr “Duhul dă viaţa”
după cum afirma şi sfîntul Pavel (2 Corinteni 3:6).
Fie, Doamne, şi Biserica de azi ca şi cea de la începuturi: plină de ARMONIE, TĂRIE, FRICĂ şi
DUHUL SFÎNT!
Teofil, destinatarul cuvintelor cercetate azi, credem că a putut înţelege ce este şi cum este Biserica
zidită de Hristos Cel Viu, zidită din pietre vii. Pe această Biserică “Porţile Locuinţei Morţilor nu o vor birui”
spunea Domnul Isus. Bine zicea şi înţeleptul Gamaliel despre lucrarea apostolilor: Dacă lucrarea este de
la Dumnezeu nu va putea fi nimicită! Aşa este! Cei două mii de ani n-au înghiţit Biserica!
Nu credem că trebuie scrisă o altă apologie a Bisericii! Doar primele nouă capitole ar trebui să
convingă pe orice persecutori că Biserica este de la Dumnezeu şi nu poate fi nimicită! (de Zaharia Bica)

Planificare luna iunie 2016
Ora de Rugăciune
Orele 09.00-10.00

Serviciul Divin
de dimineaţă

Serviciul Divin
de seară

Luni
06 – Iunie
2016

C: Pop Daniel + grup

Oros Ioan
Durne Pavel
Ciuhandu Petru
Psalum 91

Joi
09 – Iunie
2016

C: Pop Daniel + grup; M:E1

Păcală Gheorghe
Corde Florin
Fapte 1

Mariş Radu
Hercuţ Gavril
C: Dudaş Ioan + grup; M:E2

Moldovan Ioan
Herman Petru
C: Dudaş Ioan + grup; M:E2

Luni
13 – Iunie
2016

C: Gangoş Daniel + grup

Herman Petru
Nuţaş Gheorghe
Biţiş Florian
Psalmul 93

Miercuri
15 – Iunie
2016

C: Gangoş Daniel + grup; M:E3

Mariş Radu
Tărău Mădălin
Ioan 7:37 – 39; 16: 5 - 15
Mariş Radu
Ghiurău Cristian
Fapte 2: 22 – 47
C: Dudaş Gabi + grup; M:E1

Ziua Data

Duminică
12 – Iunie
2016

Nuţaş Viorel
Brânză Sebastian
Hercuţ Samuel
Psalmul 92

Duminică
19 – Iunie
2016

Ban Ionel
Cozman Ovidiu
Teşedan Gabi
Ioel 2: 18 - 32

Moldovan Ioan
Păluţ Teofil
Fapte 2: 1 – 21
C: Dudaş Gabi + grup; M:E1

Luni
20 – Iunie
2016

Oros Ioan
Ghiuro Valer
Lucaci Ionuţ
Isaia 44: 1 - 9

Mariş Radu
Păcală Gheorghe
Fapte 4: 23 – 37
C: Grupul Gloria; M:E2

Miercuri
22 – Iunie
2016
Duminică
26 – Iunie
2016

Biţiş Florian
Roşca Daniel
Popa Lucian
Psalmul 94

C: Dudaş Ioan + grup; M:E3

Mariş Radu
Mocan Ghiţă
(Evanghelizare)

Mariş Radu
(Musafiri)
C: Gangoş Daniel+ grup; M:E1

Moldovan Ioan
Cioară Nicu
Fapte 8: 1 – 25
C: Gangoş Daniel + grup; M:E1

Luni
27 – Iunie
2016

C: Dudaş Gabi + grup

Miercuri
29 – Iunie
2016

C: Dudaş Gabi + grup; M:E2

Duminică
03 – Iulie
2016

Luni
04 – Iulie
2016

Popa Cornel
Morar Ioan
Gherghea Cosmin
Psalmul 96

Mariş Radu
Durne Dan
Nuţaş Viorel
Psalmul 95
Moldovan Ioan
Bălăban Ciprian
Fapte 8: 26 - 40

Cina Domnului
Mariş Radu
Herman Petru
Fapte 9: 1 – 22
C: Pop Daniel + grup; M:E3

Mariş Radu
Pantiş Marius
C: Pop Daniel + grup; M:E3

C: Dudaş Ioan + grup

Păcală Gheorghe
Păluţ Teofil
Ghiurău Cristian
Psalmul 97

