
Anunturi

Dărnicie. Membrii bisericii care doresc să se 
închine Domnului și prin dărnicie, o pot face direct 
la biserică sau prin transfer bancar, într-unul din 
următoarele conturi:

Rugăciune. În fiecare marți și vineri, de la ora 18 și 
miercuri dimineața de la ora 6, ne vom putea aduna 
pentru a ne ruga împreună, respectând în același 
timp regulile de distanțare socială.

Manualele de studiu biblic pe lunile iulie-
decembrie 2020 pot fi achiziționate de la standul 
de cărți din hol, la prețul de 10 lei.

Ce te-a învățat Dumnezeu? Ne rugăm pentru 
harul de a depune mărturie și de a auzi mărturii 
despre modul în care Dumnezeu a lucrat în viețile 
noastre, în această perioadă de pandemie.

Motive de 
RUGĂCIUNE

Obriște Elena

Moise Radu

Tamaș Ludovica

Bulzesc Gabriel

Icobescu Beniamin Racovicean Mihai

Mercea Estera

Baban Maria

Janai Ofelia

Fizedean Ion Orlescu Octavian

Perneac GheorghițaGherga Doru

Pentru uși deschise (ocazii favorabile) de a-i chema 
pe oameni la biserică și la Hristos. Ne rugăm pentru 
a intra cu îndrăzneală și înțelepciune pe aceste uși.
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DUMINICĂ 
10:00-10:50 Studiu biblic

11:00-12:30  Serviciu divin:

  Închinare

  Crina & Ovidiu Ciucuriță

  Mesaj:

  IOAN BUGNĂRUG

  “Cum să iei un start bun și 

  ALEX NEAGOE

  Mesaj:

  (Hab. 1:1-13)

  Mesaj:

DUMINICĂ (aer liber)   

  Închinare, cor

  ALEX NEAGOE

  să treci victorios linia de

  sosire”

JOI   

18:00 - 19:30  Serviciu divin:

  Închinare

  “Ce să faci când cerul tace”

19:00 - 20:30  Serviciu divin:
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SALUTUL BISERICII 

BETEL ÎN 2020:

Căutați mai întâi 

Împărăția lui Dumnezeu 

și neprihănirea Lui, 

și toate aceste lucruri 

vi se vor da pe deasupra.              

Matei 6:33

STUDIU BIBLIC 
pentru astazi 

www.revistacrestinulazi.ro
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La multi ani!



  

Al meu Domn, Părinte

          Cu viața mea, cu tot ce am

          Al meu Domn, Părinte

Când rostim Numele Tău sfânt,

Eu veşnic mă-chin şi Îţi dau laudă,

          Cât voi trăi, eu voi slăvi

Tu eşti Împăratul, puterea Ţi-o laud,

Domnul ne-a creat după chipul Său

Munţii se pleacă şi mările tac 

Prin Tine exist și prin harul Tău sfânt eu sunt.

          Nimeni ca Tine nu e,

          1. Domnul ne-a creat după chipul Său
          El ne-a învăţat să urâm ce e rău
          Să nu ne mai întoarcem pe unde-am fost
          Că n-are nici-un rost.
          Nu mai vrem în lume să rătăcim
          Vrem de azi viaţa cu El s-o trăim
          Tot ce-avem să punem în mâna Lui
          În mâna Domnului.
Dacă trăim pentru Domnul trăim
Şi dacă murim pentru Domnul murim
Deci fie că trăim, fie că murim
Noi suntem, ai Domnului/ai Lui.
          2. Nu putem să ştim dacă mâine-n zori
          Va fi o zi cu soare ori o zi cu nori
          Ştim însă că Domnul va fi cu noi
          La bine şi-n nevoi.
          Hotărâţi 'nainte vom alerga
          Spre ceruri zi de zi ne vom înălţa
          Nici o clipă nu vom privi 'napoi
          Căci Domnul e cu noi.

În orice suflet, e-un tainic dor

          1. În orice suflet, e-un tainic dor
          Aprins în noapte sau stins și gol.
          Dor de lumină, de veșnicie,
          Ascuns în inimi de Dumnezeu.
Poartă-ți lumina prin întuneric
În noaptea făr' de nădejdi pe drum.
Far neclintit să-ți fie viața,
Pași să-ndrepte pe drumul bun,
Lasă-n inimi un dor de Cer.
          2. Pe calea noastră, se afla-aievea
          Lumini căzute și stinse-n vânt,
          Și mulți încearcă să țină aprinsă
          O amăgire, un dor străin.
          3. Să lași în urmă ploi de lumină
          Pe drumul celor ce-au rătăcit,
          Arată calea, atinge inimi
          Și dă speranță prin Duhul Sfânt.

          Totdeauna laudă-Ţi voi da.

          Lucrarea mâinilor Tale;

Strig către Tine, o Doamne Te caut

Tot ce-ai creat în splendoare azi stă

          Refugiu, scăpare
          În braţul Tău eu găsesc

          Satan când mă va acuza
          Spunându-mi că sunt vinovat,
          Privesc la Domnul, Stânca mea
          Ce-a șters pe cruce-al meu păcat.
Fiindcă Domnul a murit,
Eu am ajuns neprihănit;
Dreptatea s-a îndeplinit,
Prin moartea Lui sunt mântuit,
          Și iată Mielul înălțat,
          Cel nepătat, neprihănit,
          Cuvântul viu și întrupat
          E Rege-al regilor slăvit.
Unit cu El nu voi muri,
Cu sânge m-a răscumpărat;
Voi fi cu El în veșnicii,
Cu Domnul meu glorificat!

Dragostea Lui m-a ridicat 
Din valul de păcat și m-a salvat! 

          În lume pribegeam,
          Despre jertfa lui Isus
          Nimic eu nu știam,
          Dar Isus m-a ridicat
          Și m-a răscumpărat;
          El mi-a dat iertarea Sa
          Și m-a salvat.

          2. Pentru tot ce a făcut

          1. De păcat împovărat

De păcat împovărat

          În fața tronului de sus
          Eu am un bun apărător,
          Un mare Preot, pe Isus
          La care aflu ajutor.
Săpat eu sunt pe mâna Sa
Și pe-a Lui inimă sunt scris
Iar cât în ceruri El va sta,
Pârâşul meu va fi învins,

În fața tronului de sus 

          Să locuiască-n ea.

          1. Astăzi cânt voios că Dumnezeu
          E stăpânul vieţii mele: El e Domnul meu!
          Cine pe pământ, cine-n ceruri sus
          E ca Domnul meu, e ca Domnul meu, Isus
          Fără El, flămând şi însetat
          Rătăceam în lumea largă, neajutorat,
          Dar când m-a găsit, El m-a săturat
          Şi mi-a dat să beau, El mi-a dat să beau,
          Din harul Său!
El e fântâna cu ape vii,
Nimic în lume nu-L poate-nlocui!
Stânca de veacuri, Păstorul meu,
Râul vieţii, de-a pururi Dumnezeu!
          2. O, ce fericit sunt cu Domnul meu,
          Nicăieri în lume nu-I altul ca şi El!
          El e mai de preţ decât tot ce am,
          El e slava mea, e comoara mea, în veci!
          Chiar de n-ar mai fi râuri pe pământ,
          El e râul vieţii mele, limpede şi sfânt;
          Niciodată El nu va seca
          Şi voi bea din El, eu voi bea din El mereu!

          3. Vino și tu la Isus,
          Suflete rătăcit,
          Lasă-te condus de El
          Și vei fi fericit!
          Crede în Cuvântul Său,
          Urmează-L negreșit
          Ca să fii deplin
          Iertat și mântuit!

          4. În ispită stă aproape
          Ajutorul să ni-l dea.

          Domnul poate să ne scape
          Braţul Lui nu va cădea!

Voi pierduţi cu sarcini grele

El e fântâna

          1. Voi pierduţi cu sarcini grele
          Sub osândă şi păcat,
          La Isus e mântuirea 
          Şi pe mine m-a salvat!

          Jertfa și iubirea Lui
          Mereu le voi cânta;
          El va fi întotdeauna
          Lauda mea.

          Domnul în viața mea
          Îi predau azi inima

R: /: Da, eu știu, da, eu ştiu
Sângele Lui spală orişice păcat! :/
          2. El a spus că niciodată
          Nu ne lasă părăsiţi;
          Poate Iadul să se zbată,
          Stăm cu Domnul neclintiţi!
          3. Celui slab îi dă tărie,
          Face drum prin vijelii,
          Toarnă râuri în pustie,
          Schimbă noaptea-n zori de zi.

Dumnezeu Divin.

Tu-mi ești refugiu când sunt slab

          Mâna-Ți întinzi atunci când cad,

          E tot ce poate cerul să îmi dea
          E bucurie și neprihănire, 
          E-o dragoste ce-mi umple inima.
Speranţa mea e doar în Domnul Isus
Viața mea-i legată doar de El
Pot să spun că Isus pace-n dar mi-a adus
Tot ce sunt, sunt prin harul Său.
          Chiar dacă noaptea-n jurul meu se lasă,
          Isus va fi mereu de partea mea
          În slăbiciuni puterea Lui se-arată, 
          Prin El trăiesc, e bucuria mea.
El e Păstorul bun ce mă păzeşte
Chiar de-ar fi să trec prin văi adânci
Nu mă tem, știu că El nu mă va părăsi
Tot ce sunt, sunt prin harul Său
          Eu nu mă tem, destinul meu îl ține, 
          Știu că-s iertat, El prețul l-a plătit
          El a murit pe cruce pentru mine, 
          Și-a înviat din morți a treia zi.
El a murit ca eu să am viață
Azi trăiesc prin har, sunt mântuit
Pot acum să declar: „Liber sunt în Hristos!”
Tot ce sunt, sunt prin harul Tău.
          Cu tot ce am Îl voi urma pe Isus, 

          Tu ești în toate Domn,

R: Isus, Miel preasfânt,

          Tu ești comoara ce o caut.

          Când sunt setos, Tu apă-mi dai,

          M-ai ridicat în slava Ta,

          El mi-a promis că mă va duce-n cer
          Și zi de zi mă va-ntări, știu bine, 

          Îmbracă-mă cu al tău har.

          Pân' voi ajunge-n fața Tronului.
Credința mea în Domnul va rămâne
Toată gloria e doar a Lui
Când se va termina alergarea voi striga:
,,Sunt al Tău, Ți-aparțin pe veci!"

          Ce dar măreț e Isus Salvatorul 

          Inima ție ți-o dau

          Fii tu în toate Domn.

          2. Tu mi-ai luat rușinea mea,

          Tu ești în toate Domn.

Isus, Miel preasfânt,

          Fii Tu în toate Domn.

Ce dar măreț e Isus Salvatorul

Ție mă închin. 

          1. Tu-mi ești refugiu când sunt slab
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