
 

 Bun găsit dragi cititori!  

 Gândurile noastre se îndreaptă spre înalta 

chemare pe care Dumnezeu a rostit-o pentru 

fiecare credincios: „Duceți-vă în toată lumea și 

propovăduiți Evanghelia la orice făptură“ (Marcu 

16:15). Orice credincios care împlinește acestă 

chemare, este vrednic de răsplată. Oare luăm în considerare această trimitere, renunțând la a mai sluji 

lumii acesteia, și slujindu-L pe Dumnezeu? Nu cu mult timp în urmă am sărbătorit Cincizecimea, 

moment în care ne-am adus aminte cum Dumnezeu a trimis Duhul Lui cel Sfânt pe pământ. Părtășia cu 

Dumnezeu și prezența Duhului Său cel Sfânt în viața noastră, ne dau avânt să fim dintre aceia care doresc 

să împlinească marea Sa chemare. Fie ca Dumnezeu să vă folosească pe fiecare dintre dumneavoastră, 

pentru a face voia Sa și pentru a răspândi Evanghelia printre oameni! 

În acest număr: 
 Rusalii ca odinioară; 
 Absolvenți ai Școlii Mathetis; 
 Slujirea tinerilor; 
 Rugăciunea care mișcă munții; 
 Revedere; 
 Un mire și mireasa lui; 
 Olimpici la Scriptură; 
 Slujire prin educație. 

„BISERICA ESTE NOUA ZIDIRE A LUMII. 

PRIVIND LA EA, ÎL DESCOPERI  PE CEL CE 

ESTE TOTUL ÎN TOATE” 
(Grigorie de Nissa) 

Rusalii ca odinioară, 5 iunie 2017 
 Poate că adesea ne gândim la momentul primirii Duhului Sfânt de către ucenicii Domnului Isus, din 

camera de sus. Ei au fost toți în același loc; 120 de urmași ai Lui Isus, slăvind pe Dumnezeu și fiind plini de 

bucurie. Locul s-a cutremurat și niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se și s-au așezat câte una pe 

fiecare dintre ei. Ucenicii au fost umpluți de Duh Sfânt, care le-a dat îndrăzneala de a propovădui Evanghelia 

Lui Hristos până la marginile pământului (Faptele Apostolilor capitolul 2). 

 Acesta este un tablou frumos, care ne face să ne bucurăm de felul în care Dumnezeu a lucrat și a făcut 

ca Evanghelia să ajungă prin ucenicii Săi, până în cele mai îndepărtate țări, chiar până la marginile lumii. 

 Încurajați de măreața lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o acum mai bine de 2000 de ani, credincioșii 

bisericilor evanghelice din Constanța, s-au adunat toți în același loc pentru a beneficia de revărsarea Duhului 

Sfânt, ca odinioară, pe data de 5 iunie 2017, la Seimeni, Cernavodă, într-un cadru pregătit special pentru 

această întâlnire cu Dumnezeu. Au fost momente de părtășie în cântare, conduse de un grup de tineri, în 

rugăciune - pentru cauze speciale; pentru slujitori; 

pentru bolnavi; dar mai ales pentru umplerea cu 

Duh Sfânt. Dumnezeu a trimis suflul Lui peste toată 

adunarea, aceasta fiind unită într-un singur gând și 

o singură inimă. După acest moment, locul în care 

evenimentul s-a desfășurat, ne-a permis să ne 

bucurăm și de părtășie la masă, înconjurați de 

familiile noastre și de prieteni. Pe această cale, le 

mulțumim organizatorilor pentru acest eveniment 

și fraților din biserica din Agigea pentru gustoasele 

preparate pregătite pentru toți participanții! 



Absolvenți ai Școlii Mathetis, 21 Mai 2017 
 Ziua de 21 Mai 2017, a fost o zi importantă 

pentru studenții Școlii Mathetis, deoarece în această 

zi ei au finalizat cei 2 ani de studii. Școala Mathetis 

are ca scop pregătirea viitorilor slujitori și 

mentorarea lor pentru viața de slujire. Absolvenții fac 

parte din bisericile evanghelice din județul 

Constanța, iar 4 dintre ei sunt din biserica Betel, și 

anume: Felicia Bularda, Adnana Pavel, Camelia și 

Daniel Magorca. Ne bucurăm pentru această reușită 

din viața lor! Le dorim ca să devină slujitori destoinici 

ai Lui Dumnezeu și îi felicităm pentru absolvire! 

Rugăciunea care mișcă munții, 27 Mai 2017 
 În orice lucrare este nevoie de rugăciune. Biserica Betel, prin 

departamentul de Evanghelizare al orașului Constanța, a inițiat o 

campanie de rugăciune pe străzile cartierului Km 4-5. Mai mulți 

tineri voluntari s-au organizat pentru această metodă de slujire, 

mergând pe străzi și rugându-se pentru mântuirea oamenilor. 

 Despre Constanța se spune că este o zonă aridă din punct de 

vedere spiritual; dorim să fim însă încredințați că acest lucru este 

doar părerea oamenilor, nu și a Lui Dumnezeu, deoarece El lucrează 

la inima oamenilor care sunt dornici să Îl primească pe El ca Domn și Mântuitor. În acest context, slujitori ai 

Lui Dumnezeu din Constanța, sunt gata să vestească Evanghelia și în locurile mai greu accesibile ale orașului. 

Slujirea tinerilor, 28 Mai 2017 
 Tinerii sunt întotdeauna o prezență revigorantă în cadrul slujirii din biserica Betel. Pe data de 28 Mai 

2017, la programul de seară, tinerii au slujit prin cântare, mărturii și poezii, tema serii fiind: „Puterea de a 

ierta”, iar Cuvântul motivator din Scriptură a fost adus de Andrei Miron, slujitor al bisericii „Farul” din 

Constanța.  

 Vara aceasta, pe lângă examenele de capacitate și de bacalaureat la care mulți dintre elevii bisericii au 

trecut cu brio, tinerii vor participa și la tabere creștine. Evenimentul cel mai important al verii va fi competiția 

„The Amazing Race”, din data de 22 iulie 2017. Mai multe detalii despre acest eveniment vă vom aduce în 

următoarea foaie de informare. 

 Un moment emoționant din cadrul lucrării de tineret a fost festivitatea de retragere a liderului de 

tineret, fratele Gabriel Șmalberger. Fratele Gabi a 

început slujirea în anul 1997, pe când avea numai 

16 ani, iar anul acesta s-au împlinit 20 de ani de 

slujire cu credincioșie pentru tineri. Însă, Dumnezeu 

i-a încredințat o altă lucrare care necesită mult 

timp petrecut în slujire, aceea de evanghelizare a 

orașului Constanța. Lucrarea de tineret a rămas pe 

mâinile unei echipe de lideri pasionați de 

Dumnezeu, care vor insufla mai departe o trăire 

sfântă, așa cum Dumnezeu cere oricărui tânăr. 



 
         

Olimpici la Scriptură, 17 iunie 2017 
 Sunt multe domenii în care un copil poate 

excela și în care poate avea rezultate bune. Însă, toate 

cunoștințele acumulate despre Dumnezeu și Scriptură 

sunt extrem de importante pentru viața spirituală a 

copilului chiar și la o vâstă mai fragedă.  Organizaț ia 

Kidz Romania, în parteneriat cu bisericile din toată 

România, organizeaza olimpiade biblice pentru copii, 

în care aceștia învață Scripura și valorile ei, astfel încât, 

pe lângă educația sprirituală primită de la părinți, ei să 

poată beneficia de un  context spiritual sănătos.  

 În urma concursului de olimpiadă, copiii 

beneficiază și de tabere gratuite la munte, ca răsplată 

pentru conștiinciozitatea lor. Pe data de 17 iunie, la Betel a avut loc ultima etapă a olimpiadei biblice din 

anul școlar 2016-2017, la care au participat copii din 6 biserici din județul Constanța.   

 Copiii din biserica Betel sunt bucuria noastră și a Domnului, de aceea, ne dorim ca ei să fie slujitori 

ai Lui Dumnezeu. 

Un Mire si Mireasa lui, 25 iunie 

2017 
 Evenimentul mult așteptat de cei 

doi miri și de familiile lor, a avut loc pe 

data de 25 Iunie 2017, la biserica Betel, 

într-un cadru foarte frumos, creat special 

pentru această ocazie. Invitații au poposit 

de aproape și de mai departe la acest 

eveniment special, pentru a fi alături de 

Silvian Niculaie și de Cristina Albu, în una 

dintre cele mai importante zile ale vieții 

lor.   

 Invitatul de seamă a fost Domnul Isus care a revărsat binecuvântarea Sa peste cea mai tânără 

familie a bisericii Betel. Slujba de binecuvântare a fost oficiată de către frații păstori ai bisericii Betel.   

 Le dorim multe binecuvântări în viața de familie pe care au început-o unul alături de celălalt! 

Revedere ... 

 Cuvântul „acasă” pentru cei mai mulți dintre noi 

înseamnă bucurie, siguranță, dragoste și unitate. Sunt însă 

momente în care circumstanțele vieții ne duc departe de 

casă, iar reîntoarcerea devine un moment mult așteptat.  

 Voicu Adrian și Violeta sunt o familie de credincioși 

dragă nouă, care din motive personale a trebuit să plece 

să muncească până în Emiratele Arabe Unite. În luna Mai, 

am avut bucuria să îi revedem după o perioadă mai lungă 

de timp. Ne rugăm ca prezența Lui Dumnezeu să îi 

însoțească pe toată perioada cât vor sta departe de casă, 

dar și atunci când în sfârșit vor fi ACASĂ! 



Slujire prin educație 
 Ne bucurăm că în biserica Betel există departamente care se ocupă de latura spirituală, iar altele de 

latura mai tehnică, care de cele mai multe ori este extrem de importantă.  

 Departamentul Educație facilitează, încurajează și susține instruirea continuă a membrilor 

Bisericii, pentru a fi de folos ca slujitori în toate celelalte departamentele ale bisericii. În același timp, 

susține educația creștină, prin promovarea literaturii creștine și prin investirea în școlile creștine locale și 

naționale (Mathetis, CRST, ITP). 

 Principala activitate a departamentului este organizarea grupelor de casă. În afara întâlnirilor pro-

priu-zise, au loc întâlniri cu liderii grupelor de casă, la fiecare două săptămâni, pentru părtășie, încurajare, 

dare de socoteală, rezolvarea anumitor probleme și pentru pregătirea studiului în avans. Alte activități 

sunt legate de instruirea slujitorilor care vorbesc public, organizarea cursurilor de consiliere premaritală și 

de cateheză, organizarea întâlnirilor de ucenicie în vederea integrării noilor membri și dezvoltarea unei 

relații de mentorare în beneficiul slujitorilor în creștere. Departamentul de Educație susține participarea la 

Conferințe/seminarii de instruire pentru oameni din celelalte departamente, identificând resurse de 

instruire și acoperind o parte din cheltuielile financiare asociate instruirii, atât pe termen scurt, cât și 

pentru studenții care-și iau un angajament pe termen lung (școala Mathetis, CRST sau ITP).  

Motive de rugăciune:  

1. Dumnezeu să însoțească învățătura bună la orice nivel al Bisericii cu o convingere lăuntrică a Duhului 

Sfânt („slova omoară, dar Duhul dă viață” 2 Corinteni 3:6b); 

2. Oamenii din Biserică să caute oportunitățile de instruire și să se lase ajutați să devină mai mult decât 

membri într-un registru - să fie ucenici în stare să învețe pe alții; 

3. Creșterea numărului de lideri ai grupurilor de casă, iar apoi integrarea tuturor membrilor Bisericii într-

un grup de ucenicie; 

4. Dezvoltarea evanghelizării în grupele de casă; 

5. Ridicarea unei noi generații de studenți Mathetis pentru slujire în orașul Constanța și în satele dim-

prejur; 

6. Răbdare, consecvență și excelență pentru toți studenții Mathetis, CRST sau ITP care sunt membri Betel; 

7. Instruirea continuă a liderilor bisericii, care să influențeze și pe ceilalți în aceeași direcție. Participarea la 

conferințe, lectura unor cărți folositoare, revelațiile în urma studiului personal al Scripturii, să dea un suflu 

nou Bisericii și învățătura să fie curată, dar și plină de putere.  

       Pastor Lucian Rotaru 

Fiți alături de noi, rugându-vă pentru: 
 Evanghelizările cu și pentru copii, din timpul verii, care se desfășoară în mai multe zone ale județului Constanța, în 

care Biserica Betel este implicată în parteneriat cu echipe din partea O.M România și AMEC. Despre acestea, vom 

reveni cu detalii în următoarea foaie de informare; 

 Pentru întreaga comunitate de credincioși ai bisericii Betel: pentru unitate, apropiere de Dumnezeu și dorința de a 

sluji cu pasiune acolo unde El ne cheamă; 

 Pentru o nouă perioadă în care vom studia Cuvântul Lui Dumnezeu în grupe de casă, prin care vom adânci 

cunoștințe din Scriptură. Ne dorim ca la aceste grupe de casă să participe cât mai mulți credincioși din biserica 

Betel, și astfel, să poată fi binecuvântați cu o părtășie reală. 

Vă mulțumim că ați fost alături de noi, urmărind această Foaie de Informare! 
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