Anunturi
Curs de cateheză. Cei care doresc să
încheie legământ cu Domnul în apa
botezului precum și cei care doresc să afle
mai multe despre credința creștină, sunt
invitați la cursul de cateheză care se
desfășoară în sala de protocol, în fiecare
duminică, de la ora 10:00.
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”.
Vă invităm să vizitați standul de cărți al
bisericii unde puteți găsi manualul de
studiu biblic pe lunile iulie-decembrie
2020, cartea despre misiunea în Africa a
familiei Pobega precum și alte cărți și
reviste creștine.
Dărnicie. Membrii bisericii care doresc să
se închine Domnului și prin dărnicie, o pot
face direct la biserică, la încheierea
serviciilor divine, sau prin transfer bancar,
într-unul din următoarele conturi:
BISERICA CREȘTINĂ BAPTISTĂ NR.1 BETEL

Motive de
RUGĂCIUNE
Ne rugăm pentru înțelegerea vremurilor și
pentru o bună mărturie în fața lumii.
Ne rugăm ca Domnul să ne scape și să ne
treacă biruitori prin această pandemie.
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.
Pentru o vară de odihnă, atât pentru trup cât
și pentru minte și suflet.
Pentru Semenica, care a născut prematur și a
fost depistată cu Covid-19 și pentru băiețelul
ei, Așer, care are sindromul Down și
probleme la inimă. Dumnezeu să își arate
măreția și să se atingă de ei! Ne rugăm de
asemenea și pentru toate persoanele care se
confruntă cu probleme de sănătate.

STUDIU BIBLIC
pentru astazi

www.betel.ro

JOI

Biserica Betel

19:00 - 20:15

DOLARI: RO33 RZBR 0000 0600 0299 9621
SWIFT: RZBRROBU, Raiffeisen Bank

18:00 - 19:15

www.revistacrestinulazi.ro

LEI: RO66 RZBR 0000 0600 0299 9609
EURO: RO31 RZBR 0000 0600 0570 6248

DUMINICĂ
11:00-12:15

Biserica Baptista Nr. 1 Betel
Marti mergem la Betel
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Serviciu divin:
Închinare, mesaj:
PETRU BULICA
“Cum să-L urmezi pe
Domnul Isus”
(Luca 9:57-62)
Cina Domnului

Serviciu divin:
Închinare, cor, mesaj:
GHIȚĂ MOCANU
“Lacrimi și credință”
(2 Timotei 1:1-5)
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SALUTUL BISERICII
BETEL ÎN 2020:
Căutați mai întâi
Împărăția lui Dumnezeu

Serviciu divin:
Închinare, mesaj:
IOAN BUGNĂRUG
“Cum te raportezi la
greșelile celuilalt?
Mijlocești sau acuzi?”
(Zaharia 3)

și neprihănirea Lui,
și toate aceste lucruri
vi se vor da pe deasupra.
Matei 6:33

FIȚI VOIOȘI!

PROGRAM MUZICAL
serviciu divin duminică seara
SLĂVIT FII, ISUSE!
1. Slăvit fii, Isuse, că lucruri mari faci,
La Tine pe oameni cu drag îi atragi.
Prin jertfa măreață Tu viață ne-ai dat
Și cerul Tău, Doamne, ni l-ai descuiat.
R: Îl slăviți pe Isus, slava Lui o cântați,
Îl slăviți pe Isus și pe veci Lui vă dați,
La Tatăl veniți prin Isus, Fiul Său;
Primiți mântuirea, primind harul Său.
2. Ce mare salvare la toți ni s-a dat,
Și ce mântuire, prin sânge vărsat!
De crezi în Isus, ce pe cruce muri,
Iertare și pace pe veci vei primi.
3. Ce mare iubire venită de sus
Și ce fericire să fii cu Isus!
Dar cea mai slăvită trăire va fi
Când veșnic pe Domnul în cer vom sluji.

Şi Domnul va veni pe nori
Fără murmur, plini de slavă-I vom cânta.
SPERANȚA MEA E ÎN ISUS
1. Speranţa mea e în Isus,
Far luminos pe calea mea.
E adăpost, e stânca mea,
Tare-n furtuni şi vreme rea.
Ce pace-mi dă prezenţa Sa
Când temeri vin şi lupta-i grea.
Mângâietor e-al meu Isus,
Dragostea Lui îmi e de-ajuns.
2. Isus Cristos Cel întrupat,
Slava cerească-a părăsit.
Divinul dar nepreţuit,
De păcătos dispreţuit.
Isus muri nevinovat,
Cu Dumnezeu ne-a împăcat.
Păcatul meu e ispăşit,
Prin moartea Lui sunt mântuit.

SFÂRȘITUL VEACULUI TRĂIM
1. Sfârşitul veacului trăim
Cu lupte, ură şi război
Dar fericiţi la cer privim
Nu e mult şi vine Domnul iar la noi.
R: El vine iar, El vine iar
Ce fericire negrăită!
Se va sfârşi al nopţii chin amar
Căci Domnul vine iar.
2. E cerul şi pământul plin
De semnele veniri Lui,
Cuvântul Său e: "Da! Amin!"
În El, nici-o urmă de schimbare nu-I.
3. Ce zi măreaţă, ce splendori
Când trâmbiţa va rasuna

3. A fost jertfit pe-o cruce grea,
El, gloriosul împărat.
Dar S-a ’nălţat biruitor
Când din mormânt a înviat.
Prin sânge sfânt ce s-a vărsat
Sunt de păcat eliberat,
Căci sunt al Său şi El e-al meu,
Sunt un copil de Dumnezeu.
4. De teamă sunt eliberat
Doar prin puterea lui Isus.
Din prima zi pân’ la apus,
De braţul Lui eu sunt condus.
Nici iadul chiar şi nici vreun om
Nu mă despart de-al meu Sfânt Domn,
Şi până când ne-om întâlni,
Doar cu Isus eu voi trăi.

1. Fiţi voioşi, fiţi voioşi totdeauna
Laudându-l pe Domnul mereu
De ne-ncredem puternic în Domnul
Nu ne-nvinge nicicând nici un rău.

La multi ani!

R: Nu-i furtună să clatine stânca
Cea pe care suntem noi zidiţi
Fiţi voioşi, noi suntem totdeauna
De Isus, de Isus ocrotiţi.
2. Fiţi voioşi chiar şi-atunci când necazul
Şi-ncercarea în voi vor lovi
Mai frumoasă-i cântarea în lacrimi
Mai ceresc e răbdând, a zâmbi.
3. Fiţi voioşi că-n curând pe vecie
Veţi uita c-aţi mai plâns pe pământ
Fiţi voioşi că-n curând cerul slavei
Răsuna-va şi de-al vostru cânt.

Botscheller Nicolae
Bud Vasile
Bugariu Cosmina
Caracoancea Naomi
Cealacu Ionela
Cuzman Ioan
Dănălache Lavinia
Dobrean Ion
Enășoni Beatrice
Ianoșel Valerica

Icobescu Daniel Sr
Ioescu Elena
Lupu Ana
Pașcalău Ana
Popa Margareta
Savcovici Radoslav
Tudoran Marina
Vicaș Titus
Zghimbe Anamaria

REGULI DE CONDUITĂ
PENTRU PARTICIPAREA LA SERVICIILE DIVINE

