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  Firul roșu dintre generații: 

  provocări și oportunități

JOI 
19:00 - 20:30 Serviciu divin:

  Închinare, mesaj: Adi Hudulin

  Mesaj: Petru Bulica

  Adevăratul bărbat (Ps.112)

MARTI 
19:00 - 20:30 Seară de tineret:

11:00-12:30   Serviciu divin: 

  Cina Domnului

DUMINICĂ 

18:00 - 19:30 Serviciu divin:

  Închinare, mesaj: 

  SEMNELE ÎMPĂRĂȚIEI (06):

10:00-10:55 Studiu biblic

  Închinare, cor

  într-o lume rea (Ioan 9:1-14)

  Grup copii, cor copii

  Mesaj:  Alex Neagoe

  Harul de a vedea cu ochi buni  

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

BISERICA CRESTINĂ BAPTISTĂ NR. 1 BETEL TIMISOARA | Ady Endre 20 | 0256 491 918   

SALUTUL BISERICII 

PENTRU ANUL 2022

“... voi dar întăriţi-vă şi nu 

lăsaţi să vă slăbească mâinile, 

căci faptele voastre 

vor avea o răsplată.”

2 Cronici 15:7

REDIRECŢIONAŢI

din impozit
Dacă doriți să redirecționați 3,5% din 

impozitul pe venit, bisericii noastre, vă 

rugăm să completaţi declarația 230 și s-o 

predați la biserică până în data de 20 mai. 

Formularul se găsește la stand și pe site-ul 

bisericii www.betel.ro. Vă mulțumim!

La mulți ani 

binecuvântați

tuturor surorilor 

din Biserica 

Betel!

martie
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BISERICA

BAPTISTĂ

BETEL
Casa lui Dumnezeu

O casã pentru inima ta

Întâlnire comitet: luni, ora 19:00.

Deces. A trecut la Domnul sora Stancu 

Dorina. Fie ca Dumnezeu să mângâie 

familia îndoliată.

Naștere. În familia Turcu David și Dorotea 

s-a născut un băiat pe nume Victor. Fie ca 

Dumnezeu să-l binecuvânteze.

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!

Începând din această duminică, serviciile 

de după masă vor începe la ora 18:00.

CD-uri predici. La standul de cărți din 

hol, puteți găsi CD-uri gratuite cu diferite 

predici, în limba română și limba engleză.

Colecta de la Cina Domnului din această 

duminică va f i direcționată pentru 

ajutorarea refugiaților din Ucraina.

Chemăm în continuare membrii bisericii 

la post și rugăciune pentru Ucraina. Cei 

care doresc, pot participa și la întâlnirile de 

rugăciune d care se desfe la biserică, ășoară 

după cum urmează: marțea și vinerea, ora 

18; miercurea, ora 6; joia, ora 18 (surorile).

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

- încetarea războiului în Ucraina

Să ne rugăm pentru Ucraina:

- 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
- pentru ca Domnul să dea înțelepciune și 
curaj conducătorilor lumii, să ia decizii 
după planul lui Dumnezeu
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Text: Romani 5:1-11

STUDIU BIBLIC 
6 martie

Dragostea este unul dintre cele mai cunoscute atribute ale lui Dumnezeu. Dumnezeu este 
dragoste. Sfânta Scriptură ne ajută să înțelegem dragostea lui Dumnezeu ca fiind eterna Lui 
dăruire sau împărtășire de Sine. Din Scriptură vedem că dragostea a fost întotdeauna prezentă în 
Sfânta Treime. Dumnezeu este dragoste iar dragostea s-a manifestat între persoanele Sfintei 
Treimi, din veșnicie, înainte de Creație. Dragostea eternă a Tatălui față de Fiul, a Fiului față de 
Tatăl și a celor doi față de Duhul Sfânt face din cer, o lume a dragostei și a bucuriei, pentru că 
fiecare persoană a Trinității se dăruiește pe deplin celorlalte. Conform teologului Millard. J. 
Erickson, există patru dimensiuni de bază ale dragostei lui Dumnezeu față de noi: 
BUNĂVOINȚA, HARUL, ÎNDURAREA ȘI ÎNDELUNGA RĂBDARE. Așa cum dragostea lui 
Dumnezeu implică dăruirea de sine pentru a ne face fericiți, tot așa și noi, în schimb, ne putem 
oferi pe noi înșine Lui, iar în felul acesta, putem aduce bucurie în inima lui Dumnezeu. Felul în 
care noi imităm dragostea lui Dumnnezeu poate fi văzut cel mai bine în dragostea noastră pentru 
alții, mai ales pentru cei din comunitatea noastră de credință. 

Tărniceriu Lidia
Tuțac Abel
Velcotă Pavel
Vlădica Florin

Joldeș Gheorghe
Lele-Păsulă Alina
Mariescu Ioan

Bodnaru Augustin
Andrieș Florentina

Ciobota Anca

Diaconiță Alina

Drăgoi Andreea
Giula Gheorghe

Coțolan Ioana
Ciupa Silvia

Stroia Domnica
Tanc DănuțMorar Petru

Pleșa Margareta

Radomir Carmen
Prejban Ioan

Rascovici Marta

La multi ani!

DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU

-Scaune cu rotile cu brancardiere
-Cârje

-Nave de bază 
-Sisteme de perfuzie I/O
-Flexule

-Seringi 2,0; 5,0; 10,0; 20,0
-Catetere nazale

-Burete hemostatic

-Spitele lui Ilizarov și Kirchner

-Tifon

-Truse chirurgicale mici și mari

-Medicamente hemostatice cu acțiune 
directă și indirectă 

1. Medicamente și pansamente

-Lână de bumbac

-Plăci pentru metal-osteosinteză

-Bandaje -7-14

-Material de sutură traumatic de la prima 
până la a cincea mărime

-Cărucioare

-Plimbători

-Material de sutură de la prima la a treia 
dimensiune

-Bandaje de ghipsat 
-Bandaje polimerice

-Mănuși chirurgicale de la 6,0-8,5 (sterile)

-Bandaje -5-10

-Măști Venturi

-Lenjerie
-Mese chirurgicale

-Cereale, mei, orez, etc

3. Cuverturi, perini, saltele, pături
-Conserve de carne și pește

-Trepiede pentru perfuzii

5. Convector heater
4. Generatoare electrice

-26 măști SPAP roi X1, L

2. Alimente pentru depozitare pe termen 
lung (ambalate)
-Ulei

Ajutor pentru Ucraina

IBAN : Ro76 RZBR 0000 0600 2237 1687

Raiffeisen Bank Timisoara

Cont dedicat lucrării cu migranții

C OLEC TA RE  MAT ERI A LE - la subsolu l b ise r ic i i ! 
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