
19:00 - 20:30 Studiu biblic: Ioan Bugnărug

JOI 

  Mai mult decât un mărțișor: Lucruri   

  Bunătatea lui Dumnezeu

  (Psalmul 34:1-10)

  Închinare, mesaj: 

  care înfrumusețează o relație

19:00 - 20:30 Seară de tineret:

  Închinare, cor, mesaj: Petru Bulica

DUMINICĂ 

   (Ioan 6:16-21)

17:00 - 18:30 Serviciu divin:

10:00-10:55 Serviciu divin: 

11:00  Adunarea generală anuală

MARTI 

  Scopul bisericii

  SEMNELE ÎMPĂRĂȚIEI (05): 

  Hristos și problema fricii

  (Matei 22:34-40; Matei 28:19, 20)

  Închinare, mesaj: Alex Neagoe

Anunturi
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Casa lui Dumnezeu

O casã pentru inima ta

Deces Murariu Estera. Priveghiul surorii 
Estera va avea loc luni, ora 19:00, la casa 
funerară de pe Str. Iuliu Grozăvescu, nr. 16, 
zona Traian iar înmormântarea, marți, ora 
13:00, la cimitirul Eroilor, capela ortodoxă.

Începând din 6 martie, serviciile de 
duminica după masă vor începe la ora 
18:00, în loc de ora 17:00.

Cumpără o floare și ajută un copil să 
meargă în tabără! Tabăra Creștină 
Brădățel organizează și în acest an, două 
tabere de prezentare a Evangheliei, pentru 
300 de copii și tineri din Oltenia. În holul 
bisericii, este un stand cu flori, de unde 
poți cumpăra o floare și poți ajuta ca acești 
copii să meargă în tabără, sau poți să te 
înscrii ca susținător al unui copil, plătindu-
i integral cheltuielile de tabără. Un mic 
efort poate schimba o viață!

Deces. A trecut la Domnul fr. Constantin 
Afodorcei, tatăl surorii Aspazia Afodorcei, 
membră a bisericii noastre. Fie ca Domnul 
să o mângâie pe sora Aspazia și întreaga 
familie îndurerată.

Chemăm în continuare membrii 
bisericii la post și rugăciune. Membrii 
bisericii sunt rugați ca în decursul zilelor 
următoare, să își pună deoparte o zi de post 
si rugăciune pentru situația din Ucraina. 
Cei care doresc, pot participa și la 
întâlnirile de rugăciune din timpul 
săptămânii, care se desfășoară după cum 
urmează: marțea și vinerea, ora 18; 
miercurea, ora 6; joia, ora 18 (surorile).

Cursul de cateheză se desfășoară în 
fiecare duminică, de la ora 10:00.

www.betel.ro

Biserica Betel

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

betelbaptist@gmail.com

tineretbetel

“... voi dar întăriţi-vă 

şi nu lăsaţi să vă slăbească 

mâinile, căci faptele voastre 

vor avea o răsplată.”

2 Cronici 15:7

SALUTUL BISERICII 

PENTRU ANUL 2022

- pentru ca Domnul să dea înțelepciune și 
curaj conducătorilor lumii, să ia decizii 
după planul lui Dumnezeu

- protecție pentru toți cetățenii ucrainieni 
și în special, pentru frații și surorile de 
credință

- pentru ca Dumnezeu să smerească 
mândria conducătorului care își arogă 
drepturi. Domnul să-l coboare pe cel 
mândru și să binecuvânteze Ucraina, 
țările vecine și Europa, cu pace

Să ne rugăm pentru Ucraina:
- încetarea războiului în Ucraina

P
A
C
E

7. Ieșirea din indiviziune a terenului primit 

de la Fundația “Învingătorii”

8. Alegerea delegaților bisericii noastre la 

Adunarea Generală a Comunității și la 

Conferința Națională a Uniunii Baptiste

3. Discuții la rapoarte

6. Disciplină și membralitate

10. Încheiere

9. Diverse

4. Descărcarea de gestiune

5. Buget 2022

1. Deschidere

2. Rapoarte

ADUNAREA GENERALĂ 

ANUALĂ A BISERICII BETEL
Ordinea de zi



Text: Psalmul 34:1-10

STUDIU BIBLIC 
STUDIUL SE VA ȚINE JOI, 3 MARTIE, ORA 19!

Bunătatea este una dintre caracteristicile care Îl definesc pe Dumnezeu ca ființă. Dumnezeu este 

bun iar Hristos este întruparea și manifestarea desăvârșită a acestei bunătați. De asemenea, 

bunătatea este una dintre caracteristicile transmisibile ale lui Dumnezeu către om. Altfel spus, 

dacă Dumnezeu este bun și omul poate fi bun. În virtutea faptului că a fost creat după chipul și 

asemănarea lui Dumnezeu, omul a fost înzestrat cu o natură bună, specifică Creatorului. 

Păcatul însă, a pervertit aceeastă natură, ea nemaiavând calitățile inițiale.

Totuși, în răscumpărarea din păcat pe care Dumnezeu a realizat-o prin Fiul Său, sunt incluse și 

dimensiunile nașterii din nou și ale sfințirii, care presupun faptul că omul poate fi adus tot mai 

mult la asemănarea cu Dumnezeu, astfel încât să reflecte bunătatea Sa în Hristos, într-un grad 

tot mai mare.

Credinciosul ar trebuie să-și dorească acest lucru, în primul rând gustând tot mai mult din 

bunătatea lui Dumnezeu manifestată în propria viață, apoi căutând să crească to mai mult în 

imitarea lui Hristos.

CALENDARE & MANUALE LA PREŢ REDUS!

10 LEI 5 LEI 1LEU

Dancea Gheorghe

Joldeș Veturia

Lucuța Leontin

Pop Daniela

Golub AdrianaAnderca Nicolae

Pavel Eugenia

Faur Lidia

Anton Florin

Bejinar Adela

Zghimbe Adriana

Răduc Veronica

Seghedi Sorin

Vlădică Georgeta

Rafailă Todor

Timofte Romulus

Popescu Teodor

La multi ani!

BUNĂTATEA LUI DUMNEZEU

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