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Motive de 
RUGĂCIUNE

Anunturi,
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  2:28-29)
   slovă?” (Fapte 2:1-21, Rom.   

  Închinare, fanfară
18:00 - 19:30 Serviciu divin:

DUMINICĂ 

  Cor, cor clopoței
  Mesaj: Alexandru Neagoe

10:00-12:00 Serviciu divin:   

  “ACCENTE (3): Duh sau

  “Ce să faci în momente 
  dramatice?” (Daniel 3)

JOI    
19:00 - 20:30 Serviciu divin: 

MARTI    

  (Efeseni 6:17-20)

19:00 - 20:30 Întâlnire de tineret: 

  Mesaj: Ioan Bugnărug

  (Fapte 2:42-47)

  Mesaj: Petru Bulica

  Închinare

  “Biserica plină de Duhul 

  Închinare

  Mesaj:  Daniel Lavric

  Sfânt. Funcțiuni și forme”

  “Duhul de rugăciune”

www.betel.ro

Biserica Betel

Biserica Baptista Nr. 1 Betel 
Marti mergem la Betel
Lantul de rugaciune Betel

betelbaptist@gmail.com

tineretbetel

Purtaţi-vă sarcinile unii 

altora, şi veţi împlini astfel 

Legea lui Hristos.

SALUTUL BISERICII

Galateni 6:2

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII
Bulet in duminical AN XX I I|Nr. 25|20 .06.2021

Casa lui Dumnezeu

O casa pentru inima ta

Tabăra Betel 2021. Vă anunțăm cu bucurie 

că în perioada 23-28 august, vom avea tabăra 

de vară a bisericii Betel, la Tabăra Creștină 

Brădățel. Tema taberei pentru anul acesta 

este: Accensiunea continuă! Dorim să ne 

bucurăm împreună de părtășie, studiu 

biblic, momente speciale de închinare dar și 

de drumeții în Retezat și activități sportive 

specifice unei tabere: tiroliană, cățărat, 

cursă cu obstacole la înălțime, activități pe 

echipe, premii...Detalii despre preț și 

program, pe site-ul bisericii, www.betel.ro. 

Vă încurajăm să vă înscrieți individual sau 

cu familia și să vă rezervați locul. Înscrierile 

se fac la fratele Manciu, tel. 0768 017 124.

Prezentare lucrare Brădățel. Duminica 

viitoare, 27 iunie, în cadrul serviciului divin 

de dimineață, va avea loc o prezentare a 

lucrării taberei creștine Brădățel. Va fi și o 

ocazie de a contribui financiar pentru 

susținerea acestei lucrări.

Manualele de studiu biblic pe lunile 

iulie-decembrie vor putea fi achiziționate 

începând de duminica viitoare, de la standul 

de cărți din hol. Preț manual: 10 lei.

Nunți. Astăzi, ora 14:00, are loc cununia  

Emanuelei Tudorache cu Zsolt Vastag iar 

sâmbătă, 26 iunie, ora 14:00, cea a Mirianei 

Anisici cu Andrei Scărlătescu.

Deces. A trecut în veșnicie fratele Miclea 

Patrițiu. Înmormântarea a avut loc vineri. 

Fie ca Dumnezeu să mângâie și să întărească 

familia îndoliată.

Cursul de cateheză se desfășoară în fiecare 

duminică, de la ora 9:00, în sala de protocol.

Pogorârea Duhului Sfânt

La multi ani!,

Cioca Iosif
Cocârlă Ana

Bereneanț Nicolae

Curt Alin
Radomir Iancu

Simcelescu VoichițaGroza Christine
Tripea Cristian

Diaconiță Gabriela

Hernea Michaela

Morar Viorica

Danceu Dan

Olariu Ionică
Puha Camelia

Sîmboteanu Mihai

Olariu Ștefan

Pentru elevii și studenții care în această 
perioadă au de susținut examene.

Pentru lucrarea Duhului Sfânt. Astăzi 
este evidentă marea nevoie a credincioșilor 
de a fi înviorați, întăriți. Aceasta este 
lucrarea Duhului Sfânt, care face ca 
Domnul Isus să fie în inima noastră ca în 
propria Lui casă. Omul care este întărit de 
Duhul Sfânt, prin credință...

Pentru fr. pastor Alexandru Neagoe care 
astăzi va predica în cadrul unui serviciu 
divin la Casa de Cultură din Moravița.

... progresează spiritual, pe măsură ce 
supune Domnului, cu ajutorul Duhului, 
fiecare domeniu al vieții lui
...demonstrează că este puternic prin 
faptul că iubește oricând, pe Dumnezeu și 
semenii

Să prețuim lucrarea de întărire a inimilor 
noastre, pe care Duhul Sfânt o realizează pe 
măsură ce ne supunem Domnului Isus.

...se roagă pentru întărirea altora



STUDIU BIBLIC 20 iunie

CINCIZECIMEA. Duhul Sfânt cercetează inima
Text biblic: Faptele apostolilor 2:14–37

Evenimentul major al pogorârii Duhului Sfânt are implicații majore pentru viața credinciosului, 

pentru adunarea poporului lui Dumnezeu și pentru societatea umană care trăiește în această 

realitate nouă, inaugurată la Cincizecime. Ce poate experimenta mai bun umanitatea care intră în 

contact cu lucrarea persoanei binecuvântate și supranaturale, dumnezeiești a Duhului Sfânt? 

Dumnezeu ne folosește ca mesageri ai Evangheliei mântuirii, prin care cercetează 

inima în măsura în care trăim în plinătatea Duhului Sfânt. Scopul nostru este să  

învățăm să cunoaștem modul în care Duhul Sfânt desfășoară lucrarea de cercetare a 

inimii și să ne alăturăm ei, împlinind porunca lui Hristos de a fi mesageri ai 

Evangheliei mântuirii.

Capitolul 2 al cărții Faptele apostolilor prezintă, alături de fenomenele supranaturale care au 

însoțit pogorârea Duhului Sfânt, mai multe aspecte ale uneia dintre lucrările speciale ale Duhului: 

cercetarea inimii. Analizând textul biblic putem constata faptul că manifestărilor speciale 

asociate pogorârii Duhului le este acordat un spațiu mult mai restrâns față de grija cu care 

scriitorul biblic descrie lucrarea de cercetare a inimilor celor prezenți, care va duce în final la 

adăugarea a aproape 3.000 de noi convertiți la numărul ucenicilor.  

Adevărul biblic privitor la persoana și lucrarea Duhului Sfânt nu este limitat la o anumită 

perspectivă asupra darurilor supranaturale. Dimpotrivă, în Scripturi bogăția învățăturilor cu 

privire la persoana și lucrarea Duhului cuprinde personalitatea Duhului Sfânt (Ioan 14:16; 15:26 – 

utilizarea cuvântului „alt” (allos - în limba greacă la genul masculin), divinitatea Lui (2 Corinteni 

3:17), implicarea Duhului în actul creator (Geneza 1:2), convingerea de păcat (Geneza 6:3; Ioan 

16:8), călăuzirea credinciosului (Psalmul 143:10; Ioan 16:13), regenerarea (Ioan 3:5), proslăvirea 

Fiului (Ioan 16:14; 2 Corinteni 12:3), umplerea cu Duhul Sfânt (Faptele ap. 2:4; Efeseni 5:18), 

inspirarea Scripturilor (2 Timotei 3:16,17), sfințirea (2 Tesaloniceni 2:13), mijlocirea pentru 

credincios (Romani 8:26), formarea bisericii (Ioan 17:21), atribuirea de daruri spirituale (1 

Corinteni 12:11) sau rodirea spirituală (Galateni 5:22,23), pentru a expune câteva dintre comorile 

învățăturii biblice în acest sens. 

 De când mântuire și pace-am aflat

 Și-n viață trăiesc Adevărul,

 Mă bucur prin Tine, Duh Sfânt și curat,

 Și laud Iubirea și Cerul!

 Și ziua și noaptea, în taine cerești,

 Primesc îndrumările Tale,

 Căci Tu mă conduci și-n har mă iubești

 Și-mi dai biruință pe cale.

 A Ta mângâiere, lumina din glas,

 Îmi umple de pace credința

 Și Tu-mi ești speranță și dulce popas

 Păstrându-mi curată ființa.

 Preasfântule Duh, din ceruri venit,

 Condu-mă în duh și-adevăr

 La Domnul Isus, la Tatăl slăvit,

 În Sfânta Cetate din Cer!

 G.C.

Elementele specifice și irepetabile (v.2 – sunetul asemănător unui vâjâit de vânt puternic; v. 3 – 

limbile ca de foc împărțite și așezate pe fiecare din ei; vs.4–6 – vorbirea în limbi cunoscute de către 

cei ce le-au auzit) nu au constituit miezul preocupărilor scriitorului inspirat de Duhul Sfânt. Ele 

au constituit mai degrabă contextul care a deschis ucenicilor, posibilitatea de a proclama 

mulțimii prezente adevărurile Evangheliei. 

4. Duhul lui Dumnezeu îndeamnă la decizie

2. Duhul lui Dumnezeu întrebuințează Scriptura

3. Duhul lui Dumnezeu înalță pe Hristos

1. Duhul lui Dumnezeu împuternicește mesagerul

Preasfântule Duh
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