
Anunturi

Studiu biblic pentru tineri. Lecțiile de 
studiu biblic pentru grupele de adolescenți 
și tineri pot fi descărcate de pe site-ul 
bisericii,  (secțiunea “resurse www.betel.ro
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.

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:

Motive de 
RUGĂCIUNE

Bejinar Mărioara

Despău Ioan

Bahnean Gavril

Dida Irina

Bude Maria

Cîrja Elena

Matei Lidia

Sârbu Gheorghe

Ilinca Elena

Petruș Carmel

Radu Daniel

Toma Paul

Lorea Eugen

Pădurean Ileana

Ugarcovici Nada

Preduț Erika

Pitu Mărioara

Plămadă Lilica

Ursulescu Dorin

Vranianțu Iulian

Zburliș Anca

Enășoni Lucian

Neagoe Alexandru

Lucuța Petru

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

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 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:

11:00-12:30 Serviciu divin:

  Închinare

  Mesaj:

  DANIEL SCORNEA

  ghidul familiei creștine”

DUMINICĂ 

  ALEXANDRU NEAGOE

  "Autoritatea Scripturii: 

  (Deuteronom  11:18-25)

  IOAN BUGNĂRUG

   în vremurile din urmă”

  (Hagai 1:1-15)

  ALEXANDRU NEAGOE 

18:00 - 19:30  Serviciu divin:

  Mesaj:

  Închinare

JOI   

19:00 - 20:30  Serviciu divin:

  Închinare, cor

  “Adevăratul credincios

  „Priorități în viață” 

  (Fapte 11:19-26)

  

  Mesaj:
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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.              
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PROGRAM MUZICAL
serviciu divin duminică seara

El este Domn, da, El Adevărul e!
Cer și pământ,
Tresaltă 'naintea Lui!
El e 'nălțat,
Împăratul divin e 'nălțat!

PENTRU NOI E TAINĂ MARE

El e 'nălțat, Împăratul divin e 'nălțat,
Îl voi lăuda!
El e 'nălțat, Împăratul divin,
Veșnic Îl voi lăuda!

EL E 'NĂLȚAT

TOT CE-AVEAM MAI BUN

Nu norul este veșnic,
Ci soarele-i acel,
Ce-nvinge și rămâne,
Stăpân în urmă el!

Tot ce-aveam mai bun pe acest pământ,
Era doar un fum, purtat de vânt.
Toate le-am pierdut, dar nu-mi pare rău,
Că Te-am cunoscut pe Tine.

Nu te-ndoi, ci crede,
Că dincolo de nor,
E-un soare și mai dulce,
Și mai strălucitor.

Vin acum smerit la crucea Ta,
De jertfa-Ți grea să-mi amintesc.
Vreau să mor și eu prin moartea Ta
Și-nviat apoi vreau să trăiesc.

Pentru noi, e taină mare,
Ce va fi în viitor.
Poate e o zi cu soare,
Poate e o zi cu nor.
Însă știu că-ngrijorarea,
Să mi-o scot va trebui.
Dumnezeu și îndurarea
În etern vor dăinui.

Nu pot ști ce fi-va mâine,
Însă știu că Dumnezeu-
Se-ngrijește și de mine,
Că și eu sunt fiul Său.

Voi urca pe trepți de aur,
Către culmi de har ceresc.
Și zăresc măreț tezaur -
Oare când îl dobândesc?
E un loc de strălucire,
Curcubeu multicolor.
Unde voi fi-n nemurire,
Cu al meu Mântuitor.

Ce va fi e taină mare,
S-ar putea s-ajung sărac.
S-ar putea să n-am mâncare,

Sau să n-am ce să îmbrac.
Pentru flori și păsărele,
Dumnezeu e Tată bun.
Însă vreau prin orice rele,
Eul meu să I-l supun.

NU TE-NDOI, CI CREDE

Să Te am pe Tine, Isus,
Nimic nu-i mai măreț.
Tu ești bun, Cel mai bun,
Tu ești bucuria mea
Și eu Te iubesc!

Vreau să Te cunosc, tot mai mult, Isus,
Să mă pot numi copil al Tău.
Să primesc în dar, tot ce-aș vrea să am,
Să trăiesc prin Har iubirea Ta.

Nu te uita la tine,
Că ești atât de slab,
Nici la vrăjmașul care,
Te-ar nimici degrab'.

Căci nici un păr nu-ți cade,
Și nici o clipă nu-i,
Că nu-i nici o-ncercare,
Decât prin voia Lui.

PSALMUL 34

Rușinea El mi-a șters, 

Nu te uita la ziduri,
La porțile de fier,
La ura ce scrâșnește,
Ci uită-te la cer!

Nu te-ndoi, ci crede,
Că dincolo de tot,
Veghează Dumnezeul,
Puternic, Savaot.

Iar dacă crezi puternic,
Nimica nu-i spre rău,
Ci totul se va-ntoarce,
Spre-un și mai bine-al tău.

Nu te-ndoi, ci crede,
Că-n ceasul cel mai greu,
În fiecare clipă,
Veghează Dumnezeu!

1. L-am căutat și l-am găsit,

De temeri El m-a izbăvit.

Când privești spre El Te luminezi,

Rușinea El mi-a șters.

3. Gustă și vezi, Domnul este bun.

2. Când am strigat El m-a auzit,

De dragoste curată,

Necazul meu l-a risipit,

Laudă-l pe El acum,

Cu toții vrem iertare

Și bunătatea-Ți mare,

Îi va elibera, 

Îi va elibera.

Eu mă încred în El și sunt izbăvit.

B. Binecuvântat, fii de noi mereu,

Speranța lumii.

El face scut peste-ai Lui sfinți,

Veșnic voi cânta pentru Domnul meu!

El îi va îngriji, 

Să-nălțăm al Său Sfânt Nume!

Toată gloria este a Lui,

Când sfinții Lui de El se tem,

El îi va îngriji.

MĂREȚ SALVATOR

Toți avem nevoie

Prin mila Ta de sus.

Să-i cântăm o veșnicie.

Și-ai înviat dintre morți,

Cântăm pentru slava Celui veșnic viu!

Cântăm pentru slava Celui veșnic viu!

Lasă gloria peste-ntreg pământ,

Primește-mă cum sunt

Mă dăruiesc azi.

Înviat dintre morți.

Povara mea cea grea.

Ești un Măreț Salvator,

Eu las la Crucea Ta,

Îți dau viața-ntreagă

Lasă gloria peste-ntreg pământ,

Veșnic ai dat salvare lumii,

Tot ce eu trăiesc,

Ești Măreț Salvator.

Doamne, Tu ce miști chiar munții
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