
Anunturi

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.

Bun venit pe lume, Rut! În familia Gruia 

Daniel și Cristina a venit pe lume o fetiță. 

Domnul s-o binecuvânteze pe ea și întreaga 

familie!

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, duminica, 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,  ( “resurse tineret”) de www.betel.ro

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.

Motive de 
RUGĂCIUNE

Oțoiu Codruța

Stanciu Alina

Turcu David

Stiglbauer Beniamin

Moise Emanuela

Toma Magdalena

Kobor Medeea

Hernea Alexandru

Iosif Florica

Jaravete Emilia

Balla Alina

Caracoancea Nicoleta

Groza Florin

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!

Pentru sora Silvia Sorescu și fratele Petru 

Bulica (recuperare post-operatorie), pentru 

sora Rodica Racovicean 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.

   cerului” (Ier. 29:1-13)

  ALEXANDRU SALA

  Închinare, cor

  Mesaj:

  reconstrucție a bisericii”

  CĂTĂLIN COVACI

  (1 Cor. 1:1-10)

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

11:00-12:30 Serviciu divin:

  Închinare

  

18:00 - 19:30  Serviciu divin:

  ALEXANDRU NEAGOE

  “Cum să trăiești pe

  pământ ca cetățean al

  “Planul divin de 

  Mesaj:

  Mesaj:

  Închinare

  PETRU BULICA

JOI   

19:00 - 20:30  Serviciu divin:

  (Hagai 2)

  încurajare”

  “De la dezamăgire la
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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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La multi ani!

STUDIU BIBLIC 
pentru astazi 

www.revistacrestinulazi.ro

www.betel.ro Biserica Betel
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Marti mergem la Betel



  

PROGRAM MUZICAL
serviciu divin duminică seara

Tabăra de volei -  27 iulie – 1 august

Detalii găsiți pe site-ul taberei: . Vă puteți înscrie online, completați formularul www.bradatel.ro
de înscriere împreună cu un chestionar de evaluare a riscului și trimiteți-l pe adresa 
inscrieri@bradatel.ro  În situația actuală, generată de răspândirea coronavirusului, am luat măsuri 
speciale de protecție conform recomandărilor autorităților. Activitățile se vor desfășura în aer 
liber, vom servi masa pe terasă. Locurile sunt limitate! Detalii - Ionică Olariu (Tel. 0742 46 11 46)

Tabăra de aventură montană pentru adolescenți - 3 – 8 august

Tabăra tinerilor peste 25 de ani și a adulților tineri - 27 iulie – 1 august

Prin jertfa Lui, victoria, de-acum am câștigat.

Ca salvarea dată prin Isus

Văd la orice pas cât e de bun

Și la Golgota în locul meu, a fost crucificat,

Minunat şi pentru noi.

3. Nu vom înţelege niciodată

NU VA FI O VESTE MAI FRUMOASĂ

El mi-a dat pe veci răscumpărare

1. Nu va fi o veste mai frumoasă

Şi atunci în slava nevisată
Ce măreaţă e iubirea sa

R: Dragostea Lui e darul

2. Zilnic mă-nconjoară cu-ndurare

Pentru noi cât a jertfit Isus.

Tot iubirea Lui o vom cânta

Pot şi eu voios acum să spun

Nici iubire care să jertfească

VICTORIA ÎN ISUS

Cel mai minunat! Minunat, minunat
O, dragostea Lui e darul cel mai minunat

1. Am auzit o veste, că Isus veni din slavă

El mi-a luat povara și mi-a dat în dar iertarea,

Și-n viața mea victoria, Isus a câștigat!

Prin sfântul Său sânge, El m-a răscumpărat,

Și cântecul victoriei, atunci îl vom cânta!

Întreaga mea iubire, doar Lui I se cuvine,

Și-n acel locaș de străluciri, la masa Lui voi sta,

Prin El am victoria, spălat sunt de păcat!

Cum pe cei bolnavi i-a vindecat, pe morți i-a înviat,
2. Am auzit de Domnul, de puterea Lui cea mare,

3. Am auzit că Domnul, mi-a zidit o casă-n Ceruri

Cu îngerii în coruri, în mărire-I vom da slavă

R: Victoria în Isus mi-a dat azi salvarea,

Eu am strigat: O, Doamne, Te-ndură și de mine!

2. Privirea când mi-o-nalț și văd minunea:

Ce mare ești, ce mare ești! : /

Mulțimea astrelor ce-alerg pe cer,
Mărețul soare, cât și blânda lună,

Și când zăresc mulțimea de-ndurări;
Pe-ai Săi aleși cum i-a iubit într-una

Și ființele ce-mpodobesc natura

R: /: Atunci Îți cânt, Măreț Stăpânitor:

3. Când întâlnesc pe Domnu-n Cartea Sfântă

4. Și-l văd pe Domnul pe pământu-acesta

1. O, Doamne mare, când privesc eu lumea,

Cum le-ntreții cu brațul Tău cel sfânt:

Și i-a condus prin binecuvântări.

Ce ai creat-o prin al Tău Cuvânt,

Ca mingi de aur, plutin prin eter.

Ca serv, dar plin de dragoste și har.
Zăresc în duh amara-I suferință
Și mântuirea ce mi-o dă în dar.

O, DOAMNE MARE!

Pentru toate n-au cui mulţumi.

El se apleacă plin de mângâiere,

"Ce mare ești, ce mare-i slava Ta!”

De mine mereu!

Mă face liber de-orice legământ.

Zilnic toarnă asupra mea

E Cineva! Este Tatăl ceresc!

Ce măreţ e-al meu Dumnezeu!

Se pierd zi de zi!

CINEVA SE-NGRIJEȘTE DE MINE

Nu-i deloc întâmplarea,
E-al meu Dumnezeu.

1. Cineva se-ngrijeşte

R: E Cineva! Şi Îi mulţumesc.

5. Când mă apasă sarcini mari și grele,

6. Când Domnul Sfânt va reveni-n mărire

Darul nespus e Domnul Isus.

Daruri din plin,

2. Mulţi nu cred azi

Eu voi striga în sfântă adorare:

În Domnul, slăvit Creator
Nici nu văd al naturii
Şi-al vieţii izvor.

Și când voi sta uimit în fața Sa,

Când sufletul mi-e trist pân` la mormânt,

Câte inimi sărmane

Mulţumire-I aduc şi mă-nchin.

Să pot să-Ţi fiu oriunde pe plac!

Mai măreţ şi frumos

Nebănuite, sfinte căi

INVAȚĂ-MĂ SĂ-NFĂPTUIESC

Este darul salvării
Prin Domnul Hristos.

Pentru Tine, Amin! : /

2. Căci voia Ta e tot ce-i bun

Ajută-mi ei să mă supun,

3. Tu ai, prin Duhul Tău Cel Sfânt,

Să mă înveţi, pe-acest pământ,
Voinţa Ta şi paşii Tăi!

Ce e-n clocot în inima mea.

4. Aceasta-i rugăciunea mea;

Doamne-n veci voia Ta

N-am cuvinte nici versuri

3. Dintre daruri, mai sfânt,

Să nu pot altfel să trăiesc,

1. Învaţă-mă să făptuiesc,

R: /: Voia Ta, voia Ta,

De-ar fi să piară trupul meu!

Să mă umple deplin

O, Doamne, voia Ta mereu,

Să-I spun dragostea

Şi azi şi mâine şi în veac.

Să-mi ardă voia Ta în piept!
Şi-n orice-mprejurare grea
Spre Tine necurmat o-ndrept
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