
ANUNȚURI, DIVERSE 

EVENIMENTE: PROGRAMUL BISERICII ÎN
LUNA IUNIE

13 – Sărbătoarea Înălţării Domnului Isus 
Hristos la cer.
23 – Colectă specială pentru ,,Casa Dorca” – 
Prilipeţ.
23 -24 – Sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt 
(Rusaliile).
30 – Serbarea fraţilor şi surorilor de vârsta a 
treia. (serviciul de dimineaţa)

- cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă, 
pentru ca Dumnezeu să le întărească credinţa şi 
să le scoată în cale oportunităţi pentru găsirea 
acestuia;

- copiii de la orfelinatul ,,Casa Dorca” din 
localitatea Prilipeţ, ca Dumnezeu să le poarte 
de grijă în timpul vieţii lor;

- fraţii şi surorile care sunt în suferinţă pe patul unui 
spital sau suferă de vreo boală în locuinţele lor; să 
ne rugăm ca Dumnezeu să îi vindece dacă este voia 
Lui, sau să îi întărească în credinţă şi să fie alături 

de ei în fiecare zi 

Luni          – Consiliere spirituală 
(18:00-20:00)
Miercuri  – Repetiţii de fanfară. 
(19:30-21:00)
Joi         – Rugăciune, Studiu biblic.
(18:00-20:00)
Sămbătă –“Călătorie biblică ptr.copii” 
(11:00-13:00)
Duminică – Rugaciune, Serviciu Divin. 
(10:00-12:00)
               – Serviciu de evanghelizare.
(18:00-20:00) 

1. Coici Radmila – 24 Iunie
2. Călipar Petrişor – 29 Iunie
3. Dobrosavlevici Jivca – 22 iunie
4. Grigoriu Săndiţa – 8 Iunie
5. Lungu Ana – 10 Iunie
6. Miatovici Stanislav – 19 Iunie
7. Toader Silvana – 17 iunie
8. Popoescu Ana – 30 Iunie
9. Raica Pavel – 8 Iunie
10. Reşinar Ana – 27 Iunie
11. Radu Paulică – 21 Iunie
12. Roman Rodica – 12 Iunie
13. Sorescu Misirca – 22 Iunie
14. Strunoaie Ani – 9 Iunie
15. Urbanec Iosif – 15 Iunie
16. Balaciu Marta – 30 Iunie

    

 MOTTO: "V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în
Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am 
biruit lumea." Ioan: 16:33

BUCURIA PĂCII
AGENDĂ INFORMATIVĂ
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GRATIS

Sărbătoarea Rusaliilor F.A. 2:1-21
Duhul Sfânt – Simboluri

 
Duhul Sfănt este Dumnezeu şi este una cu Tatăl şi cu Fiul. Să avem grijă să nu 
vorbim niciodată despre El, cu nebăgare de seamă, ca despre un lucru sau despre o 
influenţă. 
În Vechiul Testament – El a venit peste oameni pentru a-i întări în vederea lucrării 
Lui D-zeu: Beţaleel Ex. 31:1-2; Judecătorii în general: Otniel 3:10; Ghedeon 6:34, 
Samson 13:25, 14:6,19, 15:14. Când oamenii au fost neascultători El i-a părăsit: 
Samson Jud. 16:20; David Ps. 51: 11-12. 
În Noul Testament – După ziua Cincizecimii, Duhul Sfânt vine să locuiască în cel 
credincios şi să nu-l mai părăsească niciodată, să-l umple şi să-i dea putere de 
slujire.
Prin ce e simbolizat Duhul Sfânt în Scriptură? Scriitorii Bibliei, atunci când au 
făcut de cunoscut tainele Duhului Sfânt s-au folosit de anumite simboluri:

1. Focul – Toţi ştim că focul are puterea de a purifica, de a curăţi. Prin foc 
zgura este dată la o parte. La Rusalii au fost văzute nişte limbi ca de foc. 
F.A. 2:3; Ioan Botezătorul vorbeşte despre Domnul Isus şi despre cum va 
boteza El. Lc. 3:16. 

2. Vântul – Când auzim de vânt, toţi ştim că este puterea care nu se poate 
explica, doar îi vedem efectele. Desluşim că vântul simbolizează adâncimea 
ascunsă a puterii Duhului Sfânt în procesul regenerării. Ioan 3:8. Putem 
vedea roadele unui om regenerat, dar nu putem explica cum se produce 
naşterea din nou, aceasta e opera Duhului Sfânt. 

SĂ NE RUGĂM PENTRU:

SĂRBĂTORIŢII ACESTEI LUNI

PICĂTURA DE SPIRITUALITATE
CUVÂNT DIN PARTEA PĂSTORULUI
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CONTINUARE 

3. Apa – Ne vorbeşte despre capacitatea Duhului Sfânt de-al umple pe credincios cu viaţă 
spirituală, aceea viaţă din belşug despre care Domnul Isus spunea că aduce bucurie 
deplină şi se revarsă pe deasupra. Ioan 7:37-39. 

4. Untdelemnul – Duhul Sfânt are putere de ungere peste toţi cei aleşi de El pentru slijire. 
F.A. 10:37-38; Isaia 61:1. În mod deosebit Evanghelistul Luca scrie despre Domnul Isus 
ca având ungerea cu Duhul Sfânt Lc. 4:1, 18. În pilda celor 10 fecioare Domnul ne spune 
cât de valoros este untdelemnul pentru a fi gata să intrăm cu Mirele în odaia de nuntă. 
Mat. 25:10. Şi încă ceva – ungerea cu Duhul Sfânt face ca părtăşia noastră să fie dulce şi 
plăcută Domnului. Ps. 133. 

5. Pecetea – Întotdeauna pecetea sau sigiliul comunică ideea de proprietate. Prin 
pecetluirea credinciosului cu Duhul Sfânt, el devine proprietatea Domnului Isus. Ef. 
1:13-14. Atât de clar precizează Pavel acest lucru în 1 Cor. 6:19-20. Pecetluirea se pune 
pentru ziua răscumpărării. Ef. 4:30, iar vestea bună din cartea Apocalipsa este că 
pământul nu va fi vătămat până nu se va pune pecetea pe slujitorii lui Dumnezeu. Ap. 
7:2-3. 

6. Porumbelul – Iarăşi cu toţi ştim că porumbelul este o pasăre blândă, drăgălaşă, 
iubitoare, care simbolizează – lipsa de răutate – La botezul D-lui Isus – Duhul Sfânt s-a 
pogorât peste El în chip de porumbel. Mc. 1:10. Când Domnul Isus îşi trimite ucenicii în 
misiune auziţi ce le spune: Mat. 10:16. 

Ce învăţăm: 

-   Că promisiunea Domnului Isus cu privire la Duhul Sfânt este adevărată, iar noi trăim 
manifestarea prezenţei şi puterii Lui în noi. Ioan 14:15-17, 20, 23.
-   Că Duhul Sfânt nu doar produce naşterea spirituală în noi, ci asistă la creşterea şi formarea 
noastră până la desăvârşirea în noi, a chipului Lui Isus Hristos. Gal. 4:19; Rom. 8:28 – 34; 
Colos. 3:8-10.
-   Că Duhul Sfânt ne dă siguranţa că suntem fii şi moştenitori ai Lui D-zeu prin credinţă, iar 
lucrul acesta întrece orice pricepere şi ne dă pacea. Gal. 4:4-7; Colos. 4:6-7; Şi pasajul cel mai 
sugestiv care arată că atunci când ne predăm total Lui avem pacea Lui Hristos îl găsim în Ioan 
14:27.
    Duhul Sfânt clarifică şi accentuează trei lucruri esenţiale în noi:

Promisiunea
Perseverenţa

Pacea

MEDITAŢIE 

TU NE-AI PROMIS ÎMPĂRĂŢIA

Tu ne-ai promis Împărăţia
Cerească, Doamne, tuturor,

dar nu o dai decât acelor
ce cred şi luptă până mor.

Tu ai promis izbândă-n lupta
cu cel viclean şi rău, oricui,

dar nu o dai decât acelui
statornic în credinţa lui.

Tu ai promis c-asculţi pe-oricare
îndreaptă rugăciuni spre cer,
dar nu răspunzi decât acelor

ce-au gând curat în tot ce-Ţi cer.

Tu ai promis că eşti de-a pururi
cu toţi ai Tăi în orice fac,

dar nu rămâi decât cu-aceia
ce vor trăi după-al Tău plac.

Tu ai promis desăvârşirea
oricui se străduie mereu,
dar nu o dai decât acelui

ce suie dealul cel mai greu.

Tu ai promis tot ajutorul
oricui, în lupta vieţii grea,
dar nu i-l dai decât acelui

ce luptă cât puterea sa.

                                                        de Traian Dorz


