Motive de
RUGĂCIUNE

Anunturi
Cartea scrisă de Andrei și Giorgiana
Pobega despre misiunea pe care aceștia au
desfășurat-o în Republica Centrafricană va fi
disponibilă începând din această duminică,
la încheierea serviciului divin de seară.
Temă studiu biblic pentru astăzi: IOSIA:
Alege să-L urmezi pe Domnul, indiferent de
familia în care ai crescut (2 Împărați 22–23, 2
Împărați 22:2). Ideea centrală: Deși nu putem
alege în ce familie ne naștem, putem alege săL urmăm pe Domnul în ciuda exemplelor
negative ale părinților noștri. Scopul lecției:
Să ne încurajeze să Îl slujim pe Dumnezeu în
smerenie și pocăință, chiar dacă provenim
din familii în care există exemple negative.
Schița detaliată o puteți găsi pe site-ul
www.revistacrestinulazi.ro
Dărnicie. Cei care doresc să se închine
Domnului prin dărnicie, o pot face direct la
biserică precum și prin transfer bancar, întrunul din următoarele conturi:

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

Pentru înțelepciune, stăruință și creativitate
în a căuta în aceste vremuri, “mai întâi
Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui”
(Matei 6:33). Fie ca această căutare să se
ref lecte tot mai mult în caracterul,
închinarea, slujirea și mărturia noastră.

La multi ani!

DUMINICĂ (online)
10:00-11:00
11:00-12:30

Studiu biblic
Serviciu divin:
Mesaj:
PETRU BULICA
“Biserica și Duhul Sfânt”
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(Epistola către Efeseni)

DUMINICĂ (aer liber)
Aragian-Brăescu Corina
Bureța Eliza
Grozav Valentin
Ilie Estera
Iova Elena
Kun Tiberiu
Lazăr Elena

Neagoie Sidonia
Neș Claudiu
Oprina Constantin
Orbulescu Ileana
Șerban Casian
Tărniceriu Constantin
Tărniceriu Liviu

18:00 - 19:30

Serviciu divin:
Închinare, fanfara

SALUTUL BISERICII
BETEL ÎN 2020:

Mesaj:
IOAN BUGNĂRUG
“Cum ne pregătim pentru
vremuri grele”
(Luca 6:46-49)

Căutați mai întâi
Împărăția lui Dumnezeu
și neprihănirea Lui,

www.betel.ro

Biserica Betel

Biserica Baptista Nr. 1 Betel
Marti mergem la Betel

JOI (online)
19:00 - 20:30

Serviciu divin:
Mesaj:

și toate aceste lucruri
vi se vor da pe deasupra.

PETRU BULICA

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

“Cum este Dumnezeu?”
(Naum 1:1-12)

Matei 6:33

PROGRAM MUZICAL
serviciu divin duminică seara
O, Doamne mare!

Și-a mea apărare.

O, Doamne mare, când privesc eu lumea
Ce ai creat-o prin al Tău Cuvânt,
Și ființele ce-mpodobesc natura
Cum le-ntreții cu brațul Tău cel Sfânt…

Acolo unde-i mult păcat,
E Har mai mult, nemăsurat
Hristos în mine, asta e,
Prin harul Său, sfințenie.

/: Atunci Îți cânt, Măreț Stăpânitor,
Ce mare ești! Ce mare ești!
Privirea când mi-o-nalț și văd minunea:
Mulțimea astrelor ce-alerg pe cer,
Mărețul soare, cât și blânda lună,
Ca mingi de aur plutind prin eter…

Să mă-nveți cântări să-nalț,
Când ispite-n cale vin
Eu mă las Isus pe al Tău braț,
Ești speranță și alin.
E-o minune când soarele apune

Când întâlnesc pe Domnu-n Cartea sfântă,
Și când zăresc mulțimea de-ndurări,
Pe-ai Săi aleși cum i-a iubit întruna,
Și i-a condus prin binecuvântări…

E-o minune când soarele apune,
Minune din veșnicii.
Dar mai mare-i minunea din inimă,
Minunea că El m-a iubit.

Și-L văd pe Domnul pe pământu-acesta
Ca serv, dar plin de dragoste și har.
Zăresc în duh amara-I suferință
Și mântuirea ce mi-o dă în dar…

Minunat e Domnul meu.
Mai minunat e El
Decât orice pe pământ
Minunat e Domnul sfânt!

Când Domnul bun mă va chema la Sine
Și când voi sta uimit în fața Sa,
Eu voi striga în sfântă adorare:
„Ce mare ești, ce mare-i slava Ta!”

E-o minune și vara și iarna
Și cerul înstelat;
Dar mai mare-i minunea din inimă,
Minunea că El m-a salvat.

Eu de tine am nevoie

E-o minune întreaga-mi făptură,
Minune din veșnicii.
Dar mai mare-i minunea din inimă,
Minunea că El va veni.

Doamne vin și-ngenunchez
Ție Îți mărturisesc
Fără Tine, aș cădea,
Doar Tu ești odihna mea.
Eu de Tine am nevoie
Am nevoie, Doamne.
Tu ești neprihănirea mea,

M-a aflat pe căi străine
M-a aflat pe căi străine
Bunul meu Păstor, Isus.
Din adânc și întuneric,
La lumină m-a adus.

Aleluia! Aleluia!
Voi cânta neîncetat
Prin Isus am mântuire,
Fie veșnic lăudat!
M-a luat cu drag pe brațe,
De păcat m-a vindecat,
Hrană din Cuvântul vieții
Și putere El mi-a dat!
M-a spălat Mântuitorul,
Haină albă am primit,
M-a sfințit prin al Său sânge,
O, cât sunt de fericit!

Leagă-ne, Doamne, pe toți împreună
Leagă-ne, Doamne, pe toți împreună,
Cu lanțuri ce nu pot fi rupte.
Leagă-ne, Doamne, pe toți împreună,
O, leagă-ne prin dragoste!
/: Este-un singur Domn,
Este-un singur Fiu,
Este-un singur Duh,
De aceea-Ți cântăm.

REGULI DE CONDUITĂ
PENTRU PARTICIPAREA LA SERVICIILE DIVINE
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,
întrucât 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.
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.
8. Dacă numărul de locuri va fi epuizat, nu se va mai permite intrarea pe terenul de sport.
9. Pentru a respecta normele de distanțare fizică, chiar membrii aceleiași familii vor ocupa un loc
separat de alte persoane.
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.
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.
Pastorii și comitetul Bisericii Betel

