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   (Luca 8:4-18)Tu ce înțelegi?

  Mărturie Victoria Marușca

  Grup muzical

  Orchestră

10:00-10:50 Studiu biblic

  Mesaj: Petru Bulica

  Rolul Duhului Sfânt în

  călătoria spirituală

DUMINICĂ 

  (1 Corinteni 12:4-11) 

18:00 - 20:00 Serviciu divin:

  Cor mixt

11:00-12:30 vinServiciu di :  

  Mesaj: Tiberiu Janai

  Fanfara

JOI
19:00 - 20:30 Serviciu divin:

  Mesaj: Petru Bulica

Mărturie. În cadrul serviciului din această 
după amiază, vom avea ocazia de a asculta o 
mărturie și de a sprijini în rugăciune și 
financiar, lucrarea misionară a unei surori 
tinere, Victoria Marușca, în Africa de Nord.

Ieșire în aer liber. Marți, 21 iunie, se 
organizează o ieșire cu surorile văduve, la 
Fârdea. Plecarea se face cu autocarul, la ora 
9:00, din P-ța Al. Mocioni iar întoarcerea, 
la ora 16:00. Se asigură masa de prânz. 
Înscrieri: tel. 0751 377 316 (Alina Birgean).

Taloane de conectare. Vă invităm să 
completați taloanele pe care le găsiți în 
bănci sau la stand și să le lăsați în săculeții 
de colectă sau în cutia din hol. Talonul 
poate fi completat și online: www.betel.ro.

Spații rezervate pentru părinți cu copii 
mici. Pe perioada serviciilor de biserică, 
părinții cu copii mici pot folosi sălile 
„mama și copilul” (la parter sau sub 
balcon), sau pot sta în biserică (de preferat 
în spate, pe băncile rezervate lor).

Întâlnire comitet prezbiteri și diaconi: 
luni, 20 iunie, ora 19:00.

Manuale studiu biblic iulie - decembrie 
- la standul de cărți din hol. Preț: 12 lei.

TABĂRA DE VARĂ

A BISERICII BETEL 

“... voi dar întăriţi-vă şi nu lăsaţi să 

vă slăbească mâinile, căci faptele 

voastre vor avea o răsplată.” 

(2 Cronici 15:7)

salutul bisericiiPROGRAMUL SĂPTĂMÂNI I

Curt Alin

Diaconiță Gabriela

Olariu Ionică

Hernea Michaela

Olariu ȘtefanCioca Iosif

Cocârlă Ana

Morar Viorica Simcelescu Voichița

Bereneanț Nicolae

Danceu Dan

Oprina Constantin

Sâmboteanu Mihai

Neagoie Sidonia

Radomir-Gherman 
Iancu

La multi ani!
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- Zona tineret - 525 lei/persoană

Reduceri din partea taberei:

- 2-6 ani neîmpliniți - 50%

Copiii de vârstă școlară și studenții care nu 
au un loc de muncă (membri  sau 
aparținători ai Bisericii Betel) beneficiază 
de subvenție integrală din partea bisericii!!!

Biserica Betel organizează tabăra de vară 
pentru tineri și familii tinere, în perioada 8-
13 august. Plată avans: 100 lei. Înscrieri: 
Tiberiu Janai (0747501740)

- 0 -2 ani neîmpliniți - gratis

-  peste 6 ani împliniți - preț întreg

Susținere finaciară din partea bisericii:

- Zona de familii - 600 lei/persoană

Prețurile sunt următoarele:

BISERICA

BAPTISTĂ

BETEL
Casa lui Dumnezeu

O casã pentru inima ta

Motive de 
RUGACIUNE

Pentru absolvenții clasei a XII-a care 
începând de mâine, susțin probele scrise la 
Bacalaureat (har și succes). 

Pentru persoanele care au pierdut oameni 
dragi, care trec prin diferite suferințe ca 
Dumnezeu să le întărească și să le redea 
speranța iar pe noi să ne ajute și să ne inspire 
să le fim alături.

Pentru absolvenții clasei a VIII-a care au 
avut evaluarea națională și urmează să se 
înscrie la liceu (călăuzire și încredere).

NEAGOE ALEX - Luni 10-11; Joi 18-19

BULICA PETRU - Marți 10-11; 18-19

BUGNĂRUG IOAN - Miercuri 10-11; 18-19

Programări:  Tel. 0256-491918 sau 
la numerele de telefon ale fraților pastori

ÎNTÂLNIRE CU PASTORII



Text: 1 Ioan 1:5–10, Proverbe 28:13

STUDIU BIBLIC 
1 9 I U N I E

De ce să ne mărturisim păcatele?
Încă din momentul păcătuirii lui Adam și a Evei, omul a încercat să se ascundă. Nu s-a simțit 

confortabil să aducă la lumină păcatul, așa că s-a ascuns. Tendința noastră este să ne ascundem 

atunci când păcătuim. Iar societatea în care trăim tinde să minimalizeze păcatul, oferind tot felul 

de sinonime pentru cuvântul păcat. Care sunt cuvintele cu care este înlocuit cuvântul păcat? 

Păcatul este numit mai des abatere, greșeală, defect, cusur, meteahnă, viciu, imperfecțiune sau 

neajuns. Oamenii încearcă prin astfel de cuvinte să acopere păcatul și să nu-l rezolve, 

mărturisindu-l. Cum se explică faptul că, deși suntem născuți din nou de Duhul Sfânt al lui 

Dumnezeu, noi continuăm să păcătuim? Apostolul Ioan scrie Bisericii ca să-i învețe de ce este 

importantă mărturisirea păcatelor. În textul nostru el tratează cu seriozitate această problemă a 

mărturisirii păcatelor, de care depinde viața spirituală a credinciosului. De ce să ne mărturisim 

păcatele? De ce trebuie să avem această disciplină în viața noastră de credință? Disciplina 

presupune o activitate regulată, constantă și consistentă în viața noastră, care-și pune puternic 

amprenta asupra noastră.

2. Trebuie să ne mărturisim păcatele pentru că suntem păcătoși.

1. Trebuie să ne mărturisim păcatele din cauza sfințeniei lui Dumnezeu – EL este lumină.

3. Trebuie să ne mărturisim păcatele pentru a rezolva efectele lor.

4. Trebuie să ne mărturisim păcatele pentru ca  Dumnezeu să lucreze în noi.

LEC Ţ I A  I NT EGRA LĂ ,  ÎN  MA NUA LUL  DE  ST UDI U  BI BLI C

sau ONLI NE, PE S I T E-UL W W W .REVI S TA C RES T I NULA ZI .RO

DISCIPLINA MĂRTURISIRII

Dumnezeu vrea ca tu să știi că nu ești niciodată singur. Satana va încerca să te facă să 

crezi că ești de unul singur, însă aceasta este o minciună. El va încerca să te înșele, 

spunându-ți că nimeni nu înțelege ce simți, însă nu e adevărat. Pe lângă faptul că 

Dumnezeu este cu tine, mulți alți credincioși știu cum te simți, știu prin ce treci și 

înțeleg ce ți se întâmplă.

Speră în dragostea lui Dumnezeu și nu uita că El îți este mereu alături. (J.M.)

Dacă te confrunți cu singurătatea și suferința, ia-ți puterea de la Dumnezeu. Înțelege că 

El este cu tine și că tot El te va ajuta să mergi mai departe. El are puterea de a-ți 

transforma suferința în bucurie și de a te mângâia când ești trist. Încrede-te în 

Dumnezeu din toată inima și nu-l lăsa pe Satana să-ți fure destinul.

Atunci când Îl urmezi pe Dumnezeu și progresezi pe plan spiritual, Satana îți va provoca 

suferință pentru a te descuraja și a te face să te simți singur. Îmi aduc aminte că, acum 

mulți ani, Dumnezeu m-a chemat să fac ceva nou și am fost nevoită să mă despart de 

mulți oameni și de multe lucruri care îmi erau dragi. Adesea, trebuie să renunțăm la 

lucrurile vechi pentru a le putea primi pe cele noi pe care ni le-a pregătit Dumnezeu. În 

timp ce îmi alcătuiam viața cea nouă, am fost singură adeseori, însă Domnul mi-a fost 

alături la fiecare pas.

Ajutor pentru Ucraina
IBAN : Ro76 RZBR 0000 0600 2237 1687

Raiffeisen Bank Timisoara

Cont dedicat lucrării cu migranții

„ … Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele [la nesfârșit, constant și de fiecare 

dată], până la sfârșitul veacului. Amin [așa să fie].” 

(Matei 28:20, Biblia amplificată)

NICIODATĂ NU ESTI SINGUR
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