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Motive de 
RUGACIUNE

Morar Viorica

Radomir Iancu

Neagoie Sidonia

Olariu Ionică

Kun Tiberiu

Șerban Casian

Curt Alin

Surducan Angel

Cocârlă Ana

Oprina Constantin

Iova Elena

Hernea Michaela

Tărniceriu Liviu

Manualele de studiu biblic pe lunile iulie-
decembrie se găsesc la standul de cărţi din hol.

Curs de pregătire pentru căsătorie - vineri, 21 
iunie, ora 18:30.

Cursul de cateheză se va relua începând de 
duminica viitoare, 23 iunie, de la ora 9:00.

O zi cu familia. Duminică, 30 iunie, în cadrul 
serviciului de dimineaţă, la biserica noastră va 
avea loc evenimentul “O zi cu familia”, dedicată 
persoanelor private de libertate și familiilor 
acestora. La sfârșit, va avea loc o agapă. 

Program special fanfare reunite. Fanfarele 
reunite ale Bisericii Betel și Emanuel vor susţine 
un program special, în cadrul serviciului divin 
de seară din 23 iunie.

   Cor
   Predică - pastor Petru Bulica
   Botez nou-testamental

Duminica   

10:00-12:00  Serviciu divin:
9:00  -  9:50  Rugăciune 

18:00 - 20:00  Serviciu divin:
   Cor

   Punerea mâinilor

Joi

   Predică - pastor Ioan Bugnărug

19:00 - 21:00 Rugăciune  

   Cor clopoţei

   Serviciu divin:

   Fanfară

   Predică - pastor Petru Bulica

    

   Rugăciune pentru familii

   

Preţul taberei: 360 lei. Biserica Betel dorește să susţină parte din cheltuielile de tabără pentru 
familiile cu copii, astfel: familiile cu un copil vor primi ca susţinere 100 lei, familiile cu doi copii vor 
primi 150 lei/copil, iar familiile cu trei sau mai mulţi copii, vor primi o susţinere de 200 lei/copil. 
Rugăm toate persoanele care s-au înscris pe listă dar și altele care doresc să participe, să achite ca 
avans suma de 100 lei/persoană, la Cristina Gruia, telefon 0743159342. În funcţie de achitarea 
avansului, se va rezerva locul în tabără. Grăbiţi-vă! Locurile sunt limitate!

Biserica Betel organizează o tabără la munte, la Brădăţel!

Titlul taberei: ÎN ASCENSIUNE 

Aceasta se adresează copiilor, adolescenţilor, tinerilor și familiilor tinere. Scopul ei este să întărească 
legătura dintre diferitele categorii de vârstă din biserică, dar și să creeze un cadru adecvat de părtășie 
și creștere spirituală. Din program: timp de laudă și închinare, studii biblice, discuţii tematice pe 
grupuri de vârstă, activităţi sportive și jocuri de tabără, tiroliană, căţărare, drumeţii în natură, foc de 
tabără, mărturii. 

Perioada : 15 – 20 iulie 2019

Pentru fratele pastor Alexandru Neagoe care în 
această după-amiază va predica la Biserica 
Baptistă Ghetsimani, cu ocazia aniversării a 25 
de ani de la inaugurare.

Pentru elevii și profesorii care au încheiat anul 
școlar. Mulţumim pentru toţi cei care au avut o 
mărturie bună, prin învăţătură și purtare. Ne 
rugăm pentru o vacanţă binecuvântată. De 
asemenea, ne rugăm pentru toţi elevii și 
studenţii care încă mai au de susţinut examene, 
pentru motivaţie și spor în pregătire, reușită și 
recunoștinţă pentru ajutorul dăruit.

Pentru candidaţii la botez -  Caracoancea 
Sebastian, Ghișe Laura, Kobor Klara, Kobor 
Medeea, Pătălău Lavinia, Onea Remus Florin, 
Popa David, Schifirneţ Bianca - pentru familiile 
acestora și pentru toţi musafirii care vor 
participa la botezul din această dimineaţă.

Rusaliile
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Să te asculte Domnul 

în ziua necazului, să te 

ocrotească numele 

Dumnezeului lui Iacov, 

să-ţi trimită ajutor din 

locașul Său cel sfânt și 

să te sprijine din Sion.

Psalmii 20:1-2

Credincioși adevărului, 

în dragoste, să creștem 

în toate privinţele, 

ca să ajungem la Cel 

ce este capul, Hristos.

Efeseni 4:15

SALUTUL 
BISERICII 
ÎN 2019

LA 
MULTI 
ANI!



Hristos a înviat!STUDIU BIBLIC
pentru astazi

Biserica mărturisitoare - transformarea societăţii:

PUTEREA DUHULUI ÎN VIAŢA OMULUI
 Ioan 16:5-15, Faptele Apostolilor 1:8

Botezul nu te face credincios, el arată că tu crezi deja. Botezul nu te mântuieşte ci credinţa în Cristos o face. 
Botezul este ca o verighetă: este simbolul exterior, al legământului pe care l-ai făcut deja în inima ta cu Isus Cristos.

- Deoarece este o poruncă a Domnului Isus - Matei 28:19-20 - "Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, 
botezându-i în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”

- Botezul marchează intrarea în familia Bisericiii. - Fapte 2:41 - "Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaţi şi 
în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adaus aproape trei mii de suflete." 

De ce ar trebui să mă botez? 

- Botezul demonstrează că sunt cu adevărat credincios - Fapte 18:8 - "...mulţi dintre corinteni, care îl auziseră pe 
Pavel, au crezut şi ei şi au fost botezaţi.”

1.El simbolizează moartea şi învierea mea împreună cu Isus Cristos. - Coloseni 2:12 - "...fiind îngropaţi împreună cu 
El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El...”

Care este semnificaţia botezului?

- Botezul este o mărturie publică a schimbării produse în viata mea. - 1 Petru 3:21 - "...botezul...mărturia unui cuget 
curat înaintea lui Dumnezeu".

- Ca să urmez exemplul lui Isus - Marcu 1:9 - "În vremea aceea a venit Isus din Nazaretul Galileii şi a fost botezat de 
Ioan în Iordan".

2.El ilustrează noua mea viaţă ca şi creştin - 2 Corinteni 5:17 - "Căci dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă. 
Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.”

Jurca Liviu
Jurca-Panda Lenuţa
Jurcuţ Elena, Matei
Kendrela Elena

Lazăr Maria

Lajos Claudia
Leuce Cristian, Monica

Luca Elena

Liuba Maria
Lazăr Elena, Sabin Lorea Eugen

Kun Tiberiu
Krauzer Otilia

Lazăr Iuliana

Lelea Petru, Violeta

Lela Cristina

Leucuţa Floare
Lazăr Dimitrie

Kobor Adela

Laitin Petru Lele Alin, Alina

RUGĂCIUNE PENTRU FAMILII

B. Putere prin călăuzirea în adevăr

– În ce mod Îl proslăvește Duhul Sfânt pe Domnul Isus?

Scopul lecţiei: Să încurajeze credinciosul la a se lăsa la dispoziţia Duhului Sfânt pentru echiparea necesară 
mărturiei în societate.

Puţine versete din cartea Faptele Apostolilor sunt mai cunoscute ca versetul de aur de astăzi: „Ci voi veţi primi o 
putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi 
până la marginile pământului” (Fapte 1:8). De asemenea, puţine versete din Fapte sunt mai necesare astăzi, ca 
oricând înainte! Putere, mărturie, până la marginile Pământului! Dorim acestea să fie o realitate tot mai prezentă 
și mai vizibilă! Dar cum se întâmplă aceasta? Lecţia de azi ne răspunde că se va întâmpla nu doar prin prezenţa 
Duhului Sfânt ci prin lucrarea Lui specială. Domnul Isus prezintă două faţete ale acestei lucrări: convingerea și 
călăuzirea. 

1. Convingerea cu privire la păcat (păcatul tău)

– Ce învăţăm din faptul că Duhul Sfânt este numit de două ori Mângâietorul, tocmai în contextul convingerii 
oamenilor de păcat?

– Cât de vizibilă este puterea Duhului Sfânt și mărturia credincioșilor în zona de influenţă a bisericii tale?

A. Putere prin convingere

3. Convingerea cu privire la judecată (judecata lui Dumnezeu)

Ideea Centrală: Lucrarea Duhului Sfânt este indispensabilă vieţii de mărturie a membrilor bisericii. Puterea 
pentru mărturie este dată de lucrarea de convingere și călăuzire a credinciosului de către Duhul Sfânt.

În versetele 5-8 Domnul Isus promite că Duhul Sfânt va veni după înălţarea Lui la cer. În următoarele versete (8-
12), Duhul Sfânt este detaliată prima lucrare pe care o va face Duhul Sfânt. Şi când va veni El, va dovedi lumea 
vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata (Ioan 16:8). Duhul Sfânt, deci, expune, dovedeşte, 
demonstrează, aduce la suprafaţă realităţi ascunse în interiorul omului. 

2. Convingere cu privire la neprihănire (neprihănirea lui Hristos)

Adesea se vorbește despre călăuzirea Duhului Sfânt când este vorba de a lua anumite decizii importante: 
profesia, slujba, căsătoria etc. Aceasta este minunată și binevenită, dar Domnul Isus vorbește despre „călăuzirea 
în tot adevărul” (v.13). Iar, acest adevăr este „tot ce va fi auzit” adică cuvintele Domnului Isus, pe care ucenicii nu 
le-au înţeles în profunzime. Noi astăzi avem întreg adevărul, în Scripturi, ba mai mult, avem și Duhul Sfânt care să 
ne deschidă ochii pentru a vedea și pricepe lucrurile minunate ale lui Dumnezeu! Trebuie doar să ne expunem 
Cuvântului și Duhului Sfânt!

Întrebări pentru discuţii: 

Explicaţii contextuale și exegetice:
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