
BISERICA CRESTINĂ BAPTISTĂ NR. 1 BETEL TIMISOARA
Str. Ady Endre nr. 20 | Tel. 0256 491 918 | e-mail: betelbaptist@gmail.com | web: www.betel.ro

 

                   Închinare

 CIPRIAN NALBARU

DUMINICĂ (online) 

  (Geneza 9:1-17)

ora 18    Serviciu divin:

ora 10   Studiu biblic 

ora 11   Mesaj: 

 

DUMINICĂ (aer liber)

  IOAN BUGNĂRUG

    PETRU BULICA

    ALEX NEAGOE

ora 19  Mesaj:

MARTI - tineret (online)

 “Îmblânzirea limbii”

  “Un nou început”  

                                  Mesaje:

 (Naum 1:1-12)

 “Cum este Dumnezeu?”

 PETRU BULICA

JOI (online)

 

ora 19  Mesaj:

 

www.betel.ro Biserica Betel
Biserica Baptista Nr. 1 Betel 
Marti mergem la Betel
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Pentru buna desfăşurare a serviciilor divine, vă rugăm să ţineţi cont de următoarele reguli:

1. Nu recomandăm participarea următoarelor categorii de persoane: copiii care nu ar putea sta 
liniștiți pe scaun, persoane care au febră sau prezintă simptome caracteristice infectării cu 
COVID-19, precum și persoane care au o sănătate foarte precară. Acestora le recomandăm să ne 
urmărească online.

2. Fiecare persoană va purta masca de protecție, (cu excepția acelora care au deficiențe de 
oxigenare și a celor care conduc serviciul divin).

3. Este esențial să aveți la dumneavoastră o umbrelă pe care să o puteți folosi în caz de ploaie, 
ntrucât clădirea bisericii nu poate fi folosită nici ca refugiu.

4. La intrarea pe teren, fiecare persoană îşi va dezinfecta mâinile cu soluția pusă la dispoziție de 
biserică.

5. Sosirea trebuie să fie cu maximum 15 minute înainte de program iar eliberarea, cât mai operativă 
după încheierea programului.

11. La încheierea serviciului, ieșirea va fi anunțată și coordonată de la amvon și se va continua 
respectarea cu strictețe a normelor de distanțare fizică. Masca va fi purtată până la plecarea spre 
casă.

8. Dacă numărul de locuri va fi epuizat, nu se va mai permite intrarea pe terenul de sport.

Art. 2: … “ limitarea numarului de persoane astfel incat sa fie respectate regulile de protectie 
sanitara ce vor fi stabilite, prin Ordinul comun al ministrului sanatatii si ministrului afacerilor 
interne, emis in conform prevederilor art. 1, pct. 4 din Anexa 3- 'Masuri pentru diminuarea 
impactului tipului de risc' la HG 394/18.05.2020 privind declararea starii de alerta si masurile care 
se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si in 
temeiul art. 45 si art. 71 alin (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.”

9. Pentru a respecta normele de distanțare fizică, chiar membrii aceleiași familii vor ocupa un loc 
separat de alte persoane.

6. Se va respecta fluxul stabilit de organizatori pentru intrarea și ieșirea de pe terenul de sport.

7. Vă rugăm să evitați salutul prin a da mâna cu ceilalți sau a îmbrățişărilor, iar păstrarea distanței 
de minim 1,5 m este obligatorie.

12. Se vor respecta condițiilor impuse de către Primăria Municipiului Timișoara: 

10. La ieșirea de pe teren, vor fi cutii destinate contribuțiilor financiare. În cazul în care unii dintre 
membri doresc să folosească plicul pentru dărnicie, îi rugăm să intre pe rând în holul bisericii și să 
păstreze distanțarea fizică. Acolo va fi o singură persoanăcu mănuși, care va da plicurile celor care 
le solicită.

Pastorii și comitetul Bisericii Betel

REGULI DE CONDUITĂ 
PENTRU PARTICIPAREA LA SERVICIILE DIVINE

PROGRAMUL SERVICIILOR SĂPTĂMÂNII



  

1. Ridică-te, oștirea lui Cristos, la 
chemarea Lui răspunde!

Ridică-te, oștirea lui Cristos

Chiar cei mai slabi să spună „Tari 
suntem, întăriți de-a Lui putere”.

Iar prin credință și-adevăr, minciuna 
celui rău surpând,

Chiar în vâltoarea luptei prinși, 
rămânem ferm încredințați:

3. Vino și vezi iubirea, mila Lui, când 
Cristos e frânt pe cruce.

Vom căuta, de dragoste mânați, din foc 
pe mulți să-i scoatem.

În timp ce-un nor de martori vii vestesc 
a harului isprăvi,

Multă vreme eu am rătăcit

Chiar și pentru-al meu păcat muri pe 
Golgota.

2. Din Cuvântul Domnului cunosc,

Ce curge-adânc și crește neoprit până-n 
ziua veșniciei.

Cristos va lua, răsplata jertfei Lui, 
neamurile moștenire.

Neștiind că Isus m-a iubit,

Tânjim și noi s-ajungem ziua când cu 
Isus vom sta în slavă.

Trupul, inima, I S-au străpuns,

3. Am venit la El și-am căpătat,
Multe binecuvântări mi-a dat,

Pentru mine că S-a răstignit pe Golgota.

2. De dragul sufletelor prinse-n laț, noi 
luptăm cu-amăgitorul,

Astăzi, că eu sunt un păcătos

4. O, Sfinte Duh, dă har să biruim orice 
piedică pe cale

1. Multă vreme eu am rătăcit,

Apoi dușmanii Lui ce zac zdrobiți, când 
din moarte EL învie.

Și în locul meu muri Cristos pe Golgota.

Sus pe cruce al Său sânge-a curs,

El se ivește din mormânt și-ncepe-al 
biruinței cânt

Și, cu credință alergând spre țel, să 
primim cununa slavei.

Iar sabia ce vindecă răniți, mânuim cu 
vrednicie.

Celui mort și înviat!

M-a făcut copilul Său bogat pe Golgota.

2. Tot ce-a fost rău și murdar

Cu-ale salvării cântări.

Ca un râu iubirea Ta

Bucuros Te voi lăuda

3. Știu că mă vei ridica

Mi-ai spălat prin al Tău har,

Osana, Osana

Cel sărac: „Eu sunt bogat”,

Osana, Osana

Vreau să spună cel ce-i slab

1. Vreau să spună cel ce-i slab:

Iar cel orb: „Sunt sănătos”.

„Eu sunt tare în Cristos!”

Umple azi inima mea!

Mielului ce-a fost junghiat!

Chiar de-aș fi-n adânc de mări

Ne vom aduce mereu aminte

Ne vom aduce mereu aminte,
Vom spune lumii lucrările-Ți mari,
Vom striga: „O, cât de mare,
E credincioșia Ta!”

Prin sânge sfânt, harul Ți-ai revărsat,

Celui ce ne-a binecuvântat!

1. Ești Creatorul, Susținătorul, El e mereu credincios!”

Și peste vremuri, ne-ai fost scăpare,

Aleluia, aleluia,
Ne-ai dat pace, chiar în furtuni.

2. Prin multe semne, Ți-arăți puterea,

Ne-ai fost alături, sprijin în toate,

Mângâietorul, iubit Salvator!

Ne-ai dat viață fără sfârșit.

Celui ce ne-a răscumpărat!

Aleluia, aleluia,

Și vom striga: „Ce bun e Domnul!
Vom privi, la tot ce-ai făcut,

3. Când drumul nostru, prin văi 
coboară,

PROGRAM MUZICAL

serviciu divin duminică seara

Dărnicie. Cei care doresc să se închine 
Domnului și prin dărnicie, o pot face prin 
transfer bancar într-unul din conturile de mai 
jos. Ceilalți, o pot aduce la biserică.

Schița de studiu biblic pentru astăzi o puteți 
găsi pe site-ul www.revistacrestinulazi.ro

Puteți direcționa 3,5% din impozitul pe 
venitul din salarii și din pensii aferent 
anului 2019 spre Biserica Creștină Baptistă 
Nr. 1 “Betel” Timișoara. Descărcați formularul 
230 împreună cu împuternicirea de pe site-ul 
bisericii, completați-le, scanați-le și trimiteți-
le la . De asemenea, le betelbaptist@gmail.com
puteți aduce și personal, la biserică, în oricare 
zi a săptămânii. Termen limită: 30 iunie.

Astăzi are loc serviciul de binecuvântare a 
Elizei, născută în familia Cîrtog Maria și 
Cristian. Dumnezeu s-o binecuvânteze pe ea și 
intreaga familie!

Anunturi

BISERICA CREȘTINĂ BAPTISTĂ NR.1 BETEL  
LEI: RO66 RZBR 0000 0600 0299 9609
EURO: RO31 RZBR 0000 0600 0570 6248
DOLARI: RO33 RZBR 0000 0600 0299 9621
SWIFT: RZBRROBU, Raiffeisen Bank

Bejinar Andrei

Bulmaga Magdalena

Cotta Emanuel

Bejan Daniela

Palamar Cristina

Șușan Traian

Ile Cristina

Pop Adelina

Ianoșel Grigore

Gardari Lucian

Panciu Liliana

Jurcuț Elena

Popa RaduDamșe Estera

Stancu Dorina

La multi ani!
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