
Anunturi

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.

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:

Toți copiii care au participat la Olimpiada 
Biblică faza pe Comunitate sunt invitați la 
biserică în cadrul serviciului divin din 
această seară, pentru o scurtă rugăciune. 

Studiu biblic pentru tineri. Lecțiile de 
studiu biblic pentru grupele de adolescenți și 
tineri pot fi descărcate de pe site-ul bisericii, 
www.betel.ro (secțiunea “resurse tineret”) de 
pe pagina de Facebook a bisericii precum și 
de pe pagina “Marți mergem la Betel”. 

Rugăciune. În fiecare marți și vineri, de la 
ora 18:00 și miercuri dimineața de la ora 6:00, 
ne vom putea aduna pentru a ne ruga 
împreună, respectând în același timp 
regulile de distanțare socială.

Ajutor umanitar. La sfârșitul serviciilor 
divine de astăzi veți putea contribui financiar 
la ajutorarea unei familii tinere din biserica 
noastră, aflată într-o situație socială mai 
deosebită.

Motive de 
RUGĂCIUNE

Mocanu Iuriana

Trandafiroiu Dan

Mitroi Maria
Baltariu Maria

Oprea LidiaCostea Paul

Stoica Ana-Maria
Savcovici MariaDieac Emilia

Aldea Oiga

Pușcaș Maria

Guiu Teodor

Costea Virgil

Gruia Daniel

Pentru sora Silvia Sorescu și pentru fratele 
pastor Petru Bulica (recuperare după operații) 
precum și pentru toate persoanele care se 
confruntă cu probleme de sănătate.

Ne rugăm ca Domnul să ne scape și să ne 
treacă biruitori prin această pandemie.

Ne rugăm pentru înțelegerea vremurilor și 
pentru o bună mărturie în fața lumii.

Pentru o vară de odihnă, atât pentru trup cât și 
pentru minte și suflet.

10:00-10:50 Rugăciune & studiu biblic:

  DANIEL FAUR

11:00-12:30  Serviciu divin:

DUMINICĂ 

  Închinare

  Solo - Maria Chilincean

  (Țefania 3:1-20)

  Mesaj:

  ALEX NEAGOE

  pentru ziua Domnului”

  Închinare

  “Cum să te pregătești

  ALEX NEAGOE

  “Familia celui neprihănit”

  Mesaj:

  (1Cron. 12:23-40; Mat. 16:1-3)

  (Gen. 7:1-7)

JOI   

19:00 - 20:30  Serviciu divin:

  “Înțelegerea  vremurilor”

  IOAN BUGNĂRUG

18:00 - 19:30  Serviciu divin:

  

  Închinare, cor

   

  Mesaj:
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Căutați mai întâi 

Împărăția lui Dumnezeu 

și neprihănirea Lui, 

și toate aceste lucruri 

vi se vor da pe deasupra.              
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De păcat ce m-ar spăla?

Cine mă va vindeca?

Doar Isus prin sfântu-I sânge!

Dacă ești purtat de valul furios

În Isus ai toate împlinirile.

Ia în seamă cât de minunat

Doar Isus prin sfântu-I sânge!

De te-apasă grijuri multe, crucea grea

Și crezând că ești pierdut, devii fricos,

Ia în seamă binecuvântările,

Și-ți vor fi senine iarăși zilele.

Ia în seamă binecuvântările

Câtă vreme-n lumea asta vei lupta,

IA ÎN SEAMĂ HARUL SĂU BOGAT

Tot ce Domnul tău în dar ți-a dat;

Domnul zi de zi Te-a binecuvântat!

Domnul va fi scutul tău, nu dispera,

El te va-nsoți în toate căile.

Și te temi că nu le vei putea purta,

Ia în seamă binecuvântările,

DOAR ISUS PRIN SFÂNTU-I SÂNGE

Ia în seamă harul Său bogat,

În dragostea-I mare.

Și necazul cine-mi ia?

ISUS MESIA

Cine vina-mi va ierta?

Doar Isus prin sfântu-I sânge!

Doar Isus prin sfântu-I sânge!

O, fluviu minunat

Doar Isus prin sfântu-I sânge!

Doar Isus prin sfântu-I sânge!

El a venit jos în păcat

Ca să devenim ai Lui pe drept

Viața mi-o va înnoi,

El S-a umilit și crucea-a purtat

În dragostea-I mare.

Isus Mesia, Domn peste toate

Ești Salvatorul, Emanuel

Doar Isus prin sfântu-I sânge!

Dă eliberare, ne ești izbăvire

Cu Tatăl m-a-mpăcat

Isus Mesia, Rege ești!

Trupul Și-a dat, iar sângele sfânt

Ce spală de păcat;

A curs pentru noi, din dragoste

Întregul pământ s-a cutremurat

Cine mă va curăți?

Doamne-n Tine mă-ncred

Doar în Tine mă-ncred

Azi Te laud fericit, Isus ești Domnul meu.

„Tu, fiule ești slab.

DOAMNE, AI PLĂTIT

Toată gloria ți-o dau

Isus îmi spune azi: 

La Mine vino acum, 

Eu te voi ajuta.”

Căci Tu m-ai salvat!

Doamne, ai plătit totu-n locul meu,

PROGRAM MUZICAL
serviciu divin duminică seara

La tronul Tău ceresc, 

nimic din tot ce-mi dai,

Isuse, eu acum

cunosc puterea Ta,

mi-o poate transforma.

Dar harul mi-e-ndeajuns, 

Ce inima pe veci, 

Nu-s vrednic să primesc

s-ajung la Tine-n rai.

/: E mult prea scumpă orice clipă

Să-i poți nesocoti vreun har. :/

Să-l poți uita și-un ceas măcar;

O, ce zi!

S-o lași să treacă fără spor. :/

/: E mult prea scumpă rugăciunea

E MULT PREA SCUMPĂ VIAȚA ASTA

E mult prea scumpă viața asta

Ca s-o petreci nepăsător;

E mult prea scump Cuvântul vieții

Când vom fi cu Isus

O, ce zi!

Vine o zi când liberi vom fi, Isus

Gloria Ta atunci vom vedea.

Copleșiți de-al Sau mare har

Când lupta noastră se va sfârși

În urma mea.

Când în cer vom ajunge

O, ce zi glorioasă-atunci va fi

Fața Lui o vom privi!

Într-o zi Îl vom întâlni pe Isus

Și într-o clipă vom fi schimbați

Pe care-o ai de suferit. :/

S-o dai pe-o umbră și pe-un fum;

Statorniciei la sfârșit;

Să nu faci totul pentru ea;

/: E mult prea scumpă-mbrățișarea

/: E mult prea scump Cristos și Raiul

/: Și pacea inimii și slava

Să-ți pară vreo iertare grea. :/

Statornicului legământ. :/

E mult prea scumpă mântuirea

Să nu dai tot să-L ai acum. :/

E mult prea scumpă veșnicia

E mult prea scumpă adunarea

/: Să-ți pară-acum prea grea-ncercarea

E mult prea scumpă răsplătirea

Să nu-i dai totul pe pământ;

Orice îndoieli vor muri;

Isuse, mila Ta.

Rănile ce dor vei lega

Domnul meu!

Și-atunci voi preamări, 

Toate trec, doar Tu-n veci rămâi

Într-o zi va fi totul nou, Isus

VINE O ZI

Toată teama o voi lăsa

genunchii-mi voi pleca

Totul voi pricepe-ntr-o zi, Isus
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