Biserica Penticostala BETANIA
B

Efeseni 5:18 “ …Fiti plini de Duh”

Duhul Sfant este Dumnezeu
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Astazi sunt multe conceptii gresite (si in cursul
istoriei au fost) legate de Duhul Sfant si de
identitatea Lui. Unii au vazut Duhul Sfant ca fiind
o forta mistica, altii L-au perceput ca fiind o forta
impersonala a lui Dumnezeu. Pentru altii El este
o inventie crestina, fara nici o valoare.
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TIMP DE INCHINARE

Duminica: slujbe: 9:00-12:00, 18:00-20:00
Marti: rugaciune, incepand cu orele 18:00
Joi: slujba: 18:00-20:00
Vineri: rugaciune, incepand cu orele 18:30

EVENIMENTE IN LUNA IUNIE

9 iunie: Inaltarea Domnului
19-20 iunie: Revarsarea Duhului Sfant
25 iunie: Intalnirea surorilor (invitat Rodica
Volintiru)

Biblia spune ca Duhul Sfant este Dumnezeu.
Spune ca Duhul Sfant este o persoana, o fiinta
care are ratiune, vointa si emotii.
Faptul ca Duhul Sfant este Dumnezeu este aratat
clar in Faptele Apostolilor 5:3-4, cand Petru il
confrunta pe Anania (ulterior si pe Safira, sotia
lui).
De asemenea, Biblia atribuie Duhului Sfant
atributele pe care le are doar Dumnezeu; astfel El
este omniprezent (Psalmul 139:7-8), este
omniscient (1 Cor. 2:10).
Duhul Sfant este o persoana cu ratiune,
sentimente si vointa. El gandeste si cunoaste (1
Cor. 2:10), poate sa fie intristat (Efes. 4:30), El ia
decizii care sunt conforme cu voia Sa si cu planul
lui Dumnezeu (1 Cor. 12:7-11).
Duhul Sfant este mai mult decat o forta
impersonala. El este Dumnezeu.

Le uram “La multi ani!” si multe
binecuvantari celor ce vor fi sarbatoriti in
luna Iunie

07.06 Florea Andreea
16.06 Chioncel Florin
16.06 Chioncel Adrian
19.06 Raita Rebeca
21.06 Cioc Maria
23.06 Matache Raluca
27.06 Dorobantu Maria
28.06 Vlad Ionela
30.06 Comarita Stefania

Un gand pentru fiecare
"Tot astfel si Duhul ne ajuta in slabiciunea
noastra, caci nu stim cum trebuie sa ne
rugam; Dar Insusi Duhul mijloceste pentru
noi cu suspine negraite”
Romani 8:26
„Dumnezeu s-a facut purtator de trup
pentru ca omul sa poata deveni purtator de
Duh”
Atanasie cel Mare (295 – 373)

Duhul Sfant

Duhul Sfant este a treia persoana a Trinitatii.
El este implicat intens in viata credinciosului:
pocainta, nastere din nou (Ioan 3), sfintire si
transformare zilnica (pentru asemanare tot
mai mult cu Domnul Isus), manifestarea
roadei (dezvoltarea caracterului hristic, Gal.
5:22-23), manifestarea darurilor in Biserica
pentru zidirea ei (Rom. 12: 4-8; 1 Cor. 12: 811).
In Biblie Duhul sfant este reprezentat de mai
multe simboluri. Un singur simbol nu ar fi
putut ilustra complet natura, caracterul si
lucrarea Sa (simbol ꞊ semn conventional cu
o semnificatie spirituala).
Mai jos vom avea in vedere doua simboluri
prezentate in Biblie:
1. Porumbelul (Luca 3:21-23)
Aceasta este unica infatisare trupeasca a
Duhului Sfant pe care au vazut-o oamenii cu
ocazia botezului in apa al Domnului Isus.
Porumbelul prezinta cateva particularitati: el
exprima gingasie, blandete, pace (cati
porumbei cu ura in ochi ati vazut?!)

Porumbelul
nu
are
rautate
in
el
(Matei 10:16), iar Domnul Isus ne indeamna si pe
noi sa fim la fel. De asemenea, o fateta a roadei
Duhului Sfant in viata crestinului este blandetea.

Te chem, o, Duhule Preasfant…
Paula BILC

Focul poate fi un simbol al pasiunii si al caldurii
care insoteste botezul cu Duhul sfant in viata
credinciosului.

Te chem o, Duhule, Preasfant,
Sa umpli iar fiinta mea;
Divinul nostru legamant
Sa-l innoiesti cu har si cant,
S-alerg spre ceruri mai cu-avant,
Calauzit de vocea Ta.

Focul arde. In timpurile stravechi focul era utilizat
pentru dezinfectare (neavand altceva la
dispozitie). Focul Duhului poate sa arda teama si
sa schimbe omul (ex. Petru dupa ce este botezat
cu Duhul Sfant este alt om, total schimbat).
Alunga teama de a fi ridiculizat, marginalizat etc.

Te chem, o, Duhule Divin,
Sa schimbi in mine tot ce-I rau,
Caci prea mi-e vorba de pelin
Si gandul josnic si meschin…
Fa-mi traiul sfant, curat, senin
Sa port frumosul chip al Tau.

2. Focul

Focul inmoaie. Duhul Sfant vrea sa inmoaie inimile
credinciosilor pentru a putea dezolva plenar in ei
chipul Domnului Isus. Un crestin plin de Duhul
Sfant este un om bland, plin de pace si pasiune
pentru Dumnezeu. Pentru ca asa este Duhul Sfant
care este in el.
Esti asa si tu?

Te chem, o, Duhule Preasfant
Ca sa transformi viata mea,
Sa nu mai fiu deloc firesc,
Ci mic, smerit, duhovnicesc,
In via Ta mult sa rodesc,
Sa nu fiu smuls si scos din ea.
Te-am intristat de-atatea ori
Si vocea nu Ti-am ascultat,
Dar azi Te rog ca sa cobori,
Sa-mi umpli viata de comori,
Sa-mi fie pasii mai usori
Iar gandul alb si nepatat.

