
Motive de 
RUGĂCIUNE

Pentru elevii care vor începe un nou an 
școlar. Dumnezeu să le fie alături, să le dea 
înțelepciune și putere de muncă și să-i 
binecuvânteze.

Pentru alegerile locale care se vor desfășura 
pe 27 septembrie.

Pentru cadrele didactice, ca Dumnezeu să 
le dăruiască înțelepciune, dragoste și 
dăruire pentru copiii pe care îi vor călăuzi în 
acest an școlar.

11:00-12:15 Serviciu divin:

DUMINICĂ
  

  Închinare, mesaj:

  Cum te raportezi la

  pentru generația actuală

JOI  

18:00 - 19:15  Serviciu divin:

  Invitațiile lui Cristos

  ALEXANDRU NEAGOE

  (Evrei 8:8-13)

  tăi (2 Cronici 28:6-15)

  (Matei 11:1-30)

  Închinare , cor, mesaj:

19:00 - 20:15  Serviciu divin:

  Diferențe între Vechiul și

  vulnerabilitățile fraților

  REMUS GROZE

  

  Închinare, mesaj:  

  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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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 are loc în 

sala de protocol, duminica, la ora 10:00.

Operațiunea “Ghiozdanul” .  La 

încheierea serviciului de seară, va avea loc 

o colectă specială destinată elevilor care 

vor începe un nou an școlar.

Clasele de școală duminicală pentru 

copiii de vârstă școlară vor funcționa 

prin ZOOM, la fel ca și cele pentru adulți, 

în intervalul orar 9:30 - 10:30, începând cu 

duminică, 20 septembrie.

Rugăciune pentru elevi - în cadrul 

serviciului divin din această seară. 

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, 

în următoarele conturi:

Anunturi

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

Crețu Viorica

Mara Ionel
Mureșan Mădălina

Oanț ClaudiuAlbai Mircea

Ciobota Luca

Paunovici Doriana

Costea Debora

Dumitrescu Vilica

Buha Gavril
Budea Olimpia
Buculei Radu

Condrea Maria

Tartău Marinel

Vicaș Elisabeta
Tudoran Veronica

Stanoievici Petre

Rauca Sorin
Popa Victoria

Rediș Monica
Sfârcoci Aurel

La multi ani! ,

STUDIU BIBLIC 
pentru astazi 

www.revistacrestinulazi.ro



  

PROGRAM MUZICAL
serviciu divin duminică seara 

ÎN DOMNUL EU AM ADĂPOST

de întreagă ființa mea!

Evanghelia mi-a dat, 

Preaînalte Dumnezeu, 

Însă Duhul m-a-nviat, 
mi-a făcut Cuvântul clar, 

Dă-mi puterea de-a trăi 
dependent de harul Tău, 

pace și nădejde-n dar.

ocrotește-le de rău.

Să fii lăudat mereu 

Sufletul și inima-mi, 

În Domnul eu am adăpost,

Deși e valul furios,
În El găsesc scăparea mea.

Isuse, eu doar Ție mă-ncredințez,
Cetate tare-n vreme rea.

Scut de dogoarea soarelui,

Cetate tare-n vreme rea.

E ca lumina farului

Da, eu mă-ncred în Domnul, cetatea mea,
Cetatea mea, cetatea mea!

Cetate tare-n vreme rea,

Tu sufletu-mi adăpostești

Ce strălucește-n noaptea grea.

Cetate tare-n vreme rea,

Și nici un rău nu s-a-ntâmpla.

Cuvânt ce valuri potolești,

Doar Tu ești mântuirea mea,

Tu-mi dai iertarea, pacea Ta,
Și fericire voi avea!

Cetate tare-n vreme rea;

PREAÎNALTE DUMNEZEU

M-ai iubit, m-ai cumpărat, 

De păcat am fost orbit, 

umple-mi sufletul umil.

am respins mesajul Tău,

nu gustasem cerul Tău,

Preaînalte Dumnezeu, 

Nu știam că m-ai iubit, 

spulberă cu dreapta Ta!

fă-mă-al Tău de-a pururea!

peste orice gând ostil!
Fii suprem, fii Împărat 

Orice viciu și păcat

proslăvit fii pururea!

Doar Tu ești odihna mea.

Hristos în mine, asta e,

Doamne vin și-ngenunchez,

Când ispite-n cale vin,

Eu de Tine am nevoie

Ești speranță și alin.

Prin harul Său, sfințenie.

DOAMNE, VIN ȘI-NGENUNCHEZ

Am nevoie, Doamne.

Ție Îți mărturisesc

Și-a mea apărare.
Tu ești neprihănirea mea,

Să mă-nveți cântări să-nalț,

Acolo unde-i mult păcat,
E Har mai mult, nemăsurat,

Eu mă las Isus, pe al Tău braț,

Fără Tine, aș cădea,

Sfânt Cuvânt credincios,

Ne arăți în versul tău.

Tu ni Te-ai descoperit,

Ce pentru noi a fost străpuns.

Sfânt Cuvânt, la noi venit,

Ne conduci, ne susții,
Inima lui Dumnezeu,

Viața Tu ne-ai transformat.

SFÂNT CUVÂNT DIN VEȘNICII

Ne deschidem inima,
S-ascultăm de vocea Ta.

În viața lui Isus

Sfânt Cuvânt, neschimbat,

Sfânt Cuvânt din veșnicii

Prin moartea Sa, ne-a răscumpărat.
Isus, Tu m-ai eliberat!

Mântuitor bun, al Tău pe veci sunt

Aleluia! Moartea nu a triumfat!
Lanțurile au căzut, 
m-a iertat de-al meu trecut

Când din mormânt El a înviat!
În dimineața promisiunii,

Doar Cristos, Speranța mea.

Aleluia! Isus m-a eliberat!

El ne-a ales să fim ai Săi.

Doar Cristos, Speranța mea!

Leul din Iuda a-nvins păcatul

Murind pe cruce, a scris sfârșitul

CÂT DE DEPARTE ERAM DE TINE

Cine-ar putea să-I cuprindă mila,
Și bogăția harului Său,

Să ia păcatul meu și al tău.

Chipul sfânt al lui Cristos.

În disperare priveam spre ceruri

În întuneric, iubirea-Ți mare

Al slavei Rege, gloria-a lăsat-o,

Crucea proclamă iertarea noastră,

Până-n ceruri vom intra.

Să purtăm victorios,
Toarnă-Ți harul glorios,

Să pășim pe calea Ta

Un munte ce nu-l puteam urca.

Numele Tău l-am chemat.

A spulberat păcatul greu.

Sfânt Cuvânt, de viață plin,

Doar Cristos, Speranța mea.

Dă-ne ajutor deplin,

Cât de departe eram de Tine

20 septembrie
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