Motive de
RUGĂCIUNE

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, 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”.
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
LEI: RO66 RZBR 0000 0600 0299 9609
EURO: RO31 RZBR 0000 0600 0570 6248
DOLARI: RO33 RZBR 0000 0600 0299 9621
SWIFT: RZBRROBU, Raiffeisen Bank

STUDIU BIBLIC
pentru astazi

www.revistacrestinulazi.ro

www.betel.ro

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 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 precum și pentru toate persoanele
care se confruntă cu probleme de sănătate.

Pentru familiile Janai și Groza care,
împreună cu echipa de adolescenți, au în
acest week-end, un timp de părtășie și
instruire în misiune, pe malul Dunării.

DUMINICĂ
11:00-12:15

La multi ani!
Bejenaru Anca
Both Eva
Cioloca Gavril
Ciupe Ovidiu
Dănălache Ovidiu
Forț Ileana
Hațegan Aurora
Ile Delia
Lupău Paul

Biserica Betel

Mic Clara
Pașca Viorica
Pavelescu Clara
Pătălău Ovidiu
Rogobete Ileana
Selegean Domnica
Sohorianu Eleonora
Țepeș Estera

Biserica Baptista Nr. 1 Betel
Marti mergem la Betel
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18:00 - 19:15

Serviciu divin:
Închinare
Mesaj:
IOAN BUGNĂRUG
“Frica de Domnul sau
frica de moarte”
(Marcu 4:35-41)

Serviciu divin:
Închinare
Tabita Ianc
Mesaj:
MARIUS IANC

JOI
19:00 - 20:15
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SALUTUL BISERICII
BETEL ÎN 2020:
Căutați mai întâi
Împărăția lui Dumnezeu

Serviciu divin:
Închinare
Mesaj:
PETRU BULICA
“Profeții despre Mesia”
(Zaharia)

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

PROGRAM MUZICAL
serviciu divin duminică seara
CÂND UMBLĂM CU ISUS

CU ISUS ÎN LUMEA ASTA

Când umblăm cu Isus și-mplinim ce ne-a spus,
Bucuroși calea ne-o vom urma;
Dacă-L vom asculta, lângă noi El va sta,
Lângă toți cei ce fac voia Sa.

1. Cu Isus în lumea asta, voi merge eu mereu;
Înainte-I țara mea, înainte-I Dumnezeu.
Chiar de calea Lui e-ngustă și plină de-ncercări,
Cu Isus ajunge-voi în veșnicii.

Să-L ascultăm, să ne-ncredem în El,
Fericiți vom fi-n Domnul când de El ascultăm!

R: Doar Isus ne este calea-n țara bucuriilor,
El e jertfa ce ne poartă spre limanul mult dorit!
Doar Isus ne este calea-n țara bucuriilor,
Crede-n El și-n veci tu vei fi fericit!

Norii nu vor putea calea a-ntuneca,
Strălucește prin ei fața Sa;
El ia lacrimi, dureri, temeri și îndoieli
Și cărarea ne-o va lumina!
A plăti lui Isus pentru haru-I nespus
Noi nicicând pe deplin nu putem;
Viața noastră pe-altar să o dăm Lui ca dar,
Cu credință pe El să-L urmăm!
Cu iubire venim, la picioare să-I fim,
Înaintea Lui să ne-nchinăm;
Vom putea împlini tot ce El va dori
Dacă-n toate de El ascultăm!

DE NOI FII SLĂVIT
1. De noi fii slăvit pentru-al Tău Fiu iubit
Ce pe crucea Golgotei ca Miel L-ai jertfit.
Aleluia, slavă Ţie! Aleluia, Amin!
Aleluia, slavă Ţie! Părinte divin!
2. De noi fii slăvit, Domnul nostru iubit,
Căci prin jertfa-ţi măreaţă Tu ne-ai mântuit.
Aleluia, slavă Ţie! Aleluia, Amin!
Aleluia, slavă Ţie! Isus, Miel divin!
3. De noi fii slăvit, Sfinte Duh preaiubit
Că viaţa cea nouă Tu ne-ai dăruit.
Aleluia, slavă Ţie! Aleluia, Amin!
Aleluia, slavă Ţie! Duh de viaţă plin!

2. Când durerea te doboară, amice, nu uita,
Înainte-i țara ta, înainte-I Dumnezeu;
Tu atunci ridică-ti ochii și cere mila Sa
Căci prin harul Său El te va ajuta!
3. Niciodată pe-a ta cale să nu te uiți 'napoi,
Înainte-I țara ta, înainte-I Dumnezeu;
Veșnicia te așteaptă, la dreapta Lui vei sta,
Căci El te va duce sus în țara Sa!

O, CE HAR SĂ ȘTII CĂ ISUS TE IUBEȘTE
1. O, ce har să ştii că Domnul te iubeşte.
O, ce har să ştii că eşti în braţul Său.
Chiar când simţi că tot în jur se năruieşte.
Tu să ai pace în inima ta mereu.
R: /: Să ai pace în mijlocul necazului tău.
Să ai pace că tu eşti fiu de Dumnezeu.
Când cei din jur te vor privi.
Cu pacea ta îi vei uimi.
Când plin de pace vei birui. : /
2. O, ce har să ştii că Domnul te iubeşte.
O, ce har să ştii că Lui îi aparţii.
Şi să simţi în orice zi că-ţi dăruieşte.
Când treci prin necaz, pace si bucurii.
3. O, ce har să ştii că Domnul te iubeşte.
O, ce har să ştii că eşti copilul Său.
Zi de zi prezenţa Lui te însoţeşte.
Şi-ţi dă pace în necazul cel mai greu.

CE PLĂCUTĂ-I PĂRTĂȘIA

GRĂBEȘTE TIMPUL CA UN NOR

Ce plăcută-i părtăşia dintre fraţi, dintre surori
Când domneşte armonia, când e cerul fără nori;
Când iubim toţi adevărul şi prin el liberi trăim,
Atunci cât este de bine ca-mpreună toţi să fim.

1. Grăbeşte timpul ca un nor
De nimeni nu-I oprit
Şi anii tăi se duc în zbor
Se duc în infinit.

/:Părtăşie:/ binecuvântată eşti,
Ne dai multă bucurie şi pe toţi ne înfrăţeşti;
/:Părtăşie:/ exerciţiu necesar
Pentru cei ce vor s-ajungă-n Canaan.

R: /: Curând va trece viaţa ta
Şi ziua ta s-a scurs,
O, vino azi în prima zi
La crucea lui Isus. :/

Ce plăcută-i părtăşia când e pace între fraţi,
Când domneşte armonia între cei ce-s adunaţi;
Unitate e acolo, bucurie-n Duhul Sfânt
Şi acolo parcă cerul coborât e pe pământ.

2. Pe-acest pământ eşti călător
Nimic nu e al tău
De aceea-ţi spun, fii treaz mereu
Fii treaz şi vegheator!

Ce plăcută-i părtăşia când lipseşte-orice păcat
Iar pe faţă bucuria radiază ne-ncetat;
Când simţim prezenţa vie a tot ce-i
Dumnezeiesc,
Părtăşia se transformă în ceva sublim, ceresc.

3. Te-ntreb dar suflete iubit,
Suflet ce rătăceşti
Pe tine cum te va găsi
Mirele nost’ ceresc?

Necesară-i părtăşia pentru cei de pe pământ
Să trăim aici ca-n ceruri în prezenţa Celui Sfânt;
Căci în cer nu poţi ajunge dacă nu eşti pregătit
Şi dacă al părtăşiei test tu nu l-ai absolvit.

