
Anunturi

Binecuvântări copii: duminică, 30 august, în 

cadrul serviciului divin de dimineață.

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.

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:

Motive de 
RUGĂCIUNE

Ne rugăm pentru înțelegerea vremurilor și 

pentru o bună mărturie în fața lumii.

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.

Pentru o vară de odihnă, atât pentru trup 

cât și pentru minte și suflet.

  

  Mesaj:

  MOISE VRĂJITOR

18:00 - 19:15  Serviciu divin:

  

  Închinare

  Închinare

  ALEXANDRU NEAGOE

JOI  

  Mesaj:

11:00-12:15 Serviciu divin:

DUMINICĂ

                                   

   

19:00 - 20:15  Serviciu divin:

  Mesaj:                      

  

  Închinare

                                IOAN BUGNĂRUG
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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.              

Matei 6:33
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 tuturor fraților și surorilor din Biserica 

Betel care își vor sărbători ziua de 

naștere în săptămâna care urmează. 

în buletinul bisericii.

Ne cerem scuze deoarece, datorită unor 

probleme tehnice în baza de date, 

numele acestora nu figurează 

LA MULŢI ANI 

BINECUVÂNTAŢI



  

PROGRAM MUZICAL
serviciu divin duminică seara

Îl port în inimă mereu,

Şi văd iubirea Sa
Şi chiar lovit de grijuri

Şi-n ziua cea din urmă, cu El voi fi.

Eu ştiu că mă conduce

E viu, e viu,

Refren

Cu mine merge şi-mi vorbeşte,

Salvarea El mi-a dat,

E viu cu adevărat.

Chiar pe drumul greu.

Privesc întreg pământul

Prin aspre vijelii

E viu, e viu,

Eu nu voi dispera.

Trăieşte Domnul meu,

Cãci prin jertfirea Ta pe cruce noi voioși 
trãim.

Pãrintelui ceresc!

De-aceea Îți cântãm, Aleluia!

Ne-ai dat în dar iertarea pentru vina ce-o 
purtăm,

1. Isus, viața noastrã, noi pe Tine Te 
mãrim,

GLORIE, GLORIE, ALELUIA!

R. /: Glorie, Glorie, Aleluia! :/ ×3

În noaptea far’ de nădejdi pe drum.

O amăgire, un dor străin.

Pe drumul celor ce-au rătăcit,

Acei ce-au biruit prin jertfa Ta s-or 
bucura;

ÎN ORICE SUFLET E-UN TAINIC DOR

De-acum și pururea,Aleluia!

Dor de lumină, de veșnicie,

3. Isuse, când din nou pe nori Tu te vei 
arãta,

Acum și pururea, Aleluia!

2. Din clipa când în viata noastrã pacea a 
intrat,

Aprins în noapte sau stins și gol.

Înconjurați de slavă noi mereu Îți vom 
cânta,

Ascuns în inimi de Dumnezeu.

Lasă-n inimi, un dor de Cer.

Lumini căzute și stinse-n vânt,

Să lași în urmă ploi de lumină

Poartă-ți lumina prin întuneric

Cântãm într-una Mielului ce ne-a 
rãscumpãrat

Pe calea noastră, se află-aievea

Și mulți încearcă să țină aprinsă

Arata calea, atinge inimi

În orice suflet, e-un tainic dor

Far neclintit să-ți fie viața,

A Lui sã fie slava ce în veci va triumfa,

Pași să-ndrepte pe drumul bun,

Slujesc pe Salvatorul,

Eu ştiu că El trăieşte

Și dă speranță prin Duhul Sfânt.

Îi simt deschisă mâna

Şi când Îl chem, El vine în ajutor.

Pe Cel Ce-a înviat,

Şi glasul iubitor

Cu slavă îmbrăcat.

SLUJESC PE SALVATORUL

Cântaţi cu glas voios
Strigaţi de bucurie,

Zi minunată! Zi minunată!
Zi minunată! Zi minunată!

Prin El e biruinţa, Emanuel.

ZI MINUNATĂ

În ceruri nu vor mai fi grijuri

Căci voi fi cu Isus.

Spre slava lui Hristos,
Zi minunată! Zi minunată!
Zi minunată! Și ce frumos va fi

Încoronați vor fi toți sfinții

Speranţa şi lumina

Aștept cu nerăbdare ziua

Când cu Isus eu în veci voi fi!

O veșnicie-n adorareCând va veni Isus,

Va fi când după-ai Săi aleși
El va veni!

Zi minunată și fericită

În slava cerului.

Pe Domnul vom slăvi.

Zi minunată! Zi minunată!

Un veşnic Aleluia

Celor întorşi la El.
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