
Anunturi

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

“resurse tineret”) de pe pagina de Facebook a 

bisericii precum și de pe pagina “Marți mergem la 

Betel”. 

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:

Binecuvântare. Duminică, 16 august, în cadrul 

serviciului divin de dimineaţă, Duca Daniel și 

Maria aduc la binecuvântare pe băiețelul lor 

Matias-Daniel.

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.

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.

Motive de 
RUGĂCIUNE

Bugariu Maria

Bulica Lidia

Chira Daniel

Duma Marius

Guianu Mihai

Liuba Maria

Gligor Alexandru

Mariescu Doris

Mezin Elfi

Miclea Ana

Vidican Veronica

Tuțac Puiu-Gelu

Rășinar Adelina

Sălăjan Andrei

Moldovan Eva

Murariu Fabiola

Ogrăzeanu Gheorghe

Stoica Adriana

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. Să 

ne protejăm și să-i protejăm pe alții.

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 toți bolnavii de Covid-19 și pentru 

toți contacții lor. Domnul să se îndure de ei 

și să-i treacă biruitori prin această 

încercare. DUMINICĂ

  

19:00 - 20:15  Serviciu divin:

  Închinare

  ALEXANDRU NEAGOE

                                ALEXANDRU NEAGOE

  Închinare, cor

  Mesaj:                      

11:00-12:15 Serviciu divin:

  

  IOAN BUGNĂRUG

                                   
   
   

  Închinare

18:00 - 19:15  Serviciu divin:

  Mesaj:

  

  Mesaj:

JOI  
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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!
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PROGRAM MUZICAL
serviciu divin duminică seara

Ești spălat prin al Său sânge sfânt?

Curățit ești și tu
Prin sfânt sânge răscumpărător?
E curată ca zăpada haina ta,

1. Pe pământ şi sus în ceruri

/: Nu-L cunoșteam :/ /: dar El s-a jertfit :/

Aceasta e ziua Domnului

ACEASTA E ZIUA DOMNULUI

/: El ne-a creeat :/ și ai Lui suntem.

/: Veseli să fim :/ /: să ne bucurăm :/

Noi rătăceam, dar El ne-a iubit,

Lui ne-nchinăm, pe El Il slăvim.

Nu-L cunoșteam, dar El s-a jertfit,
/: Noi rătăceam :/ dar El ne-a iubit.

1. /: Aceasta e :/ /: Ziua Domnului :/

/: Vom moșteni :/ /: cu El Cerul Sfânt :/

/: Aceasta e :/ ziua Domnului.

/: Lui ne-nchinăm :/ /: Pe El Il slăvim :/
2. /: El ne-a creeat :/ /: și ai Lui suntem :/

El ne-a creeat și ai Lui suntem,

3. /: Noi rătăceam :/ /: dar El ne-a iubit :/

Isus e Domn, vine în curând.

Veseli să fim, să ne bucurăm.

Vom moșteni, cu El Cerul Sfânt.

4. /: Isus e Domn :/ /: Vine în curând :/

/: Isus e Domn :/ vine în curând !

PE PĂMÂNT ȘI SUS ÎN CERURI

Şi-al Tău nume Îl cântăm!
Tu eşti mai presus de toate,

R: Nume sfânt şi duios,

Şi cu Tatăl ne-a-mpăcat.

2. Cât de bun un om să fie,

Nu e nume mai frumos,

Pe Isus măcar o clipă

Chiar în chip de muritor.

Cum e numele „Hristos“.

Nume plin de har nespus,
Nume-ales şi frumos,

Nici mai plin de strălucire

N-ar putea înlocui.

El, Stăpânul tuturor,
A venit în lumea noastră

Nume drag, Isus Hristos.

4. Şi în trupul Său pe cruce
Vina noastră a purtat,
A murit în locul nostru

5. Te mărim acum, Isuse,

3. Părăsind măriri în ceruri,

Cât de mare-un om ar fi,

Slavă, slavă Ţie-Ţi dăm!

ZI DE ZI, CLIPITĂ DE CLIPITĂ

1. Zi de zi, clipită de clipită
Eu primesc sfinte puteri de sus
Să înving mereu orice ispită
Fiind condus de-al meu iubit Isus.

R: /: El ce întrece orice bunătate
Îmi dă zilnic tot ce-are mai bun
Sunt convins că Domnul ştie toate
Lui mă închin şi tot Lui mă supun. :/

2. Mă ajută în orice încercare

Ca să nu pierd dulcea mângâiere
Să mă-ncred doar în Cuvântul Tău

Curățit ești de Isus și înnoit
Curățit prin al Său sânge sfânt?

CURĂȚIT EȘTI ȘI TU

S-o primesc ca şi din mâna Ta

Ce-o primesc mereu la sânul Tău.

3. Mă ajută ca-n orice durere

Ceas cu ceas purtat de-a Ta putere
Până ajunge-voi în ţara Ta.

Curățit prin al Său sânge sfânt?
Ești născut din nou, de patimi izbăvit,

R: /: Spre lauda Ta, spre lauda Ta,

În veci Te slăvim, în veci Te iubim,Vei urma pe Domnul vieții bucuros,

Vei purta tu crucea zilnic credincios,

Curățit prin al Său sânge sfânt?

Curățit prin al Său sânge sfânt?

Curățit prin al Său sânge sfânt?

Fii curat prin al Său sânge sfânt!

PE SFÂNTA VIEȚII CĂRARE

1. Pe sfânta vieţii cărare,

Părăsește-acum păcatul, suflete,

Porți veșmântul alb de Domnul dăruit,

Fii curat prin al Său sânge sfânt!

Şi flori de iubire, de soare,
Spre lauda Ta semănăm.

De-ar veni azi Mirele, ești pregătit,

La Izvorul care curge, spală-te,

Isuse, prin har alergăm;

Isuse, cu foc vom cânta;

Curățit prin al Său sânge sfânt? Prin harul pe care-l primim. :/

Spre lauda Ta când luptăm.

3. Ne-ai pus în ogorul iubirii,

4. În toate-mpreună cu Tine,
Isuse, ne-ai pus să răbdăm;

Spre lauda Ta să lucrăm.

2. În lupta cea bună-a credinţei,

Suntem rânduiţi biruinţei,

Poverile ei să purtăm;

'Napoi nicidecum să nu dăm;

Să fim la-nălţimea menirii,

Spre lauda Ta să cântăm.
Prin Tine şi astăzi şi mâine,

REGULI DE CONDUITĂ 
PENTRU PARTICIPAREA LA SERVICIILE DIVINE
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