Motive de
RUGĂCIUNE

Anunturi
Curs de cateheză. Cei care doresc să se
boteze, precum și cei care doresc să afle mai
multe despre credința creștină, sunt invitați
la cursul de cateheză, duminica, la ora 10:00.
Nuntă. Astăzi, cu începere de la ora 14:00,
are loc la Moldova Nouă, cununia religioasă
a Denisei Damm, membră a bisericii
noastre, cu Ion Fometescu, membru al
Bisericii Baptiste din Moldovița (CS). Ne
rugăm pentru familia nou-întemeiată, ca
Dumnezeu s-o binecuvânteze și pentru fr.
pastor Alex Neagoe, care va predica în cadrul
slujbei de cununie.
Ședință comitet (prezbiteri și diaconi),
luni 28 septembrie, ora 19:00, la demisolul
bisericii.
Binecuvântare copii - 4 octombrie, în
cadrul serviciului divin de dimineață.

Pentru alegerile locale care se desfășoară
astăzi. Să ne rugăm pentru înțelepciune în
alegerea unui primar responsabil, onest și
drept, cu respect față de Dumnezeu și valorile
creștine și de asemenea, să ne rugăm ca
Dumnezeu să binecuvânteze orașul nostru.
Pentru tânăra Emanuela Cioban (32 ani),
diagnosticată cu cancer (stadiul 4) și
metastaze la coloană. Emanuela este fiica
unei familii cu care biserica noastră are o
strânsă relație de colaborare în lucrarea
Domnului. Pe baza meritelor Domnului Isus,
îndrăznim să mijlocim pentru îndurare,
vindecare și puterea de a trece biruitori prin
această grea încercare. Ne rugăm de
asemenea, pentru toate persoanele care se
confruntă cu probleme de sănătate sau trec
prin felurite încercări, ca acestea să nu-și
piardă speranța și să simtă prezența lui
Dumnezeu.

RVE. În cadrul serviciului de seară din 4
octombrie, va avea loc o prezentare a lucrării
Radio Vocea Evangheliei, iar la încheierea
serviciului se va putea contribui financiar
pentru susținerea acestei lucrări.
Întâlnirile de tineret din biserica noastră
se vor relua marți, 6 octombrie, ora 19.00.
IT Betel. Dacă sunt persoane din biserica
noastră care au experiență și ar dori să se
implice în promovarea lucrării bisericii prin
intermediul mass-media, sunt rugați să ia
legătura cu fr. Cristi Mornăilă.

www.betel.ro

La multi ani!
Băleanu Daniela
Bereneanț Cristina
Briscan Delia
Faur Daniel
Gavrilesu
Ruzmarinca

Biserica Betel

Isac Alina
Matei Ciprian
Matei Patricia
Negruț Isaia
Radu Drăghina
Sala Daniela

Biserica Baptista Nr. 1 Betel
Marti mergem la Betel

DUMINICĂ
11:00-12:15

17:00 - 18:15

Serviciu divin:
Închinare, mesaj:
IOAN BUGNĂRUG
“Alege viața!”
(Deuteronom 30:15-20)

Serviciu divin:
Închinare , cor, mesaj:
PETRU BULICA
“În școala lui Hristos (II)”
(Tit 2:11-15)

JOI
19:00 - 20:15
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25 octombrie
Serviciu divin:
Închinare, mesaj:
ALEXANDRU NEAGOE
“Viața credinciosului,
între frământare și liniște”
(Isaia 30:15-26)

STUDIU BIBLIC
pentru astazi
www.revistacrestinulazi.ro
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PROGRAM MUZICAL
serviciu divin duminică seara
ISUS MESIA

L-AM CĂUTAT ȘI L-AM GĂSIT

El a venit jos în păcat
Ca să devenim ai Lui pe drept.
El S-a umilit și cruce-a purtat,
În dragostea-I mare,
În dragostea-I mare.

L-am căutat și l-am găsit
De temeri El m-a izbăvit.
Când privești spre El Te luminezi,
Rușinea El mi-a șters, rușinea El mi-a șters

Isus Mesia, Domn peste toate
Ești Salvatorul, Emanuel.
Dă eliberare, ne ești izbăvire
Isus Mesia, Rege ești!
Trupul Și-a dat, iar sângele sfânt
A curs pentru noi, din dragoste.
Întregul pământ s-a cutremurat
În dragostea-I mare,
În dragostea-I mare.

Când am strigat, El m-a auzit
Necazul meu l-a risipit.
El face scut peste-ai Lui sfinți,
Îi va elibera, Îi va elibera.
Laudă-l pe El acum,
Să-nălțăm al Său sfânt nume!
Toată gloria este a Lui,
Să-i cântăm o veșnicie.
Gustă și vezi, Domnul este bun
Eu mă încred în El și sunt izbăvit,
Când sfinții Lui de El se tem,
El îi va îngriji, El îi va îngriji.

Doar în Tine mă-ncred,
Doamne-n Tine mă-ncred.
Toată gloria ți-o dau,
Căci Tu m-ai salvat!

Binecuvântat fii de noi mereu,
Veșnic voi cânta pentru Domnul meu!

ASTĂZI VIN LA TINE

UN TRON ÎNALT E-N CER

Astăzi vin la Tine Domnul meu,
Sufletul mi-e plin de bucurie.
Fiindcă m-ai făcut copilul Tău,
Ca să pot trăi o veșnicie.
Sunt atât de fericit, Domnul meu iubit,
De minunea ce-ai făcut în viața mea.

Un tron înalt e-n cer, cum nu s-a mai văzut
Și-n fața Lui vor fi chemați cei ce-au crezut
Acolo noi vom sta, de Mielul sfânt iertați,
Prin Fiul harul l-am primit și-am fost iertați!
În slavă îngerii Îl preamăresc în cor,
Răsună cerul de safir, de cântul lor.
Puterea, gloria, onoarea, lauda,
Acelui ce domnește-n veci lui Dumnezeu
În fața tronului, acasă noi vom fi;
Pe Domnul sfânt Îl vom sluji, și-l vom slăvi!
Va șterge lacrima, și setea va pieri,
Divinul Miel va fi Păstor și va domni!

Vreau să Îți cânt, vreau să Te laud,
Să Îți mulțumesc că ești în viața mea.
Cu putere m-ai luat din întuneric,
Și mi-ai arătat înțelepciunea Ta.

MĂ-NCRED ÎN EL

DUMNEZEU E TĂRIA MEA

Mă-ncred în El, orice s-ar întâmpla,
Pe drumul meu sau în viaţa mea,
Fie ce-o fi, în orice zi,
Cerescul Tată m-a călăuzi.

Când în zare se iveşte
Solul celui necurat,
Dumnezeu e tăria mea.
Când armatele de duhuri
Cerul l-au întunecat,
Dumnezeu e tăria mea.

Mă-ncred în El, El ştie soarta mea,
Pe stâncă sus sau în adânc de văi,
Lovit de val, ajung la mal,
Cerescul Tată m-a călăuzi.
Mă-ncred în El, oriunde aş fi dus,
Chiar în cuptor de foc de aş fi pus,
În suferinţi şi-n bucurii,
Cerescul Tată m-a călăuzi.
Mă-ncred în El, chiar şi când nu-nţeleg,
Eu voia Lui întotdeauna-aleg,
Căci doar aşa, în slava Sa,
Cerescul Tată m-a călăuzi.

CU ISUS VREAU SĂ-MI CONTINUI
CALEA
Cu Isus vreau să-mi continui calea,
El să-mi fie-n veci nedespărţit.
Numai El îmi poate stinge jalea,
El mă poate face fericit.
Lângă Domnul veşnic voi rămâne,
Cu El vreau să fiu aicea jos,
Ţine-mă pe veci de veci Stăpâne
Lângă Tine, tare, credincios!
Obosit când sunt El m-odihneşte,
Iar în lupta grea îmi este scut.
La răspântii El mă sfătuieşte,
Şi-n nevoi mi-e singurul avut.
Vreau cu El să merg tot înainte,
Şi prin El să fiu oricând voios.
Împlinind cereştile cuvinte,
Să mă afle-n toate credincios.

Când tot iadul stă-n picioare
Pregătit pentru război
Şi simt că sufletul-mi se zbate
Prin în cursa grea,
Mă aplec în rugăciune
Şi-aştept ajutorul slavei.
Dumnezeu e tăria mea.
Dumnezeu e tăria mea
Adăpost pentru sufletul meu.
Ajutor cănd povara e grea,
Dumnezeu e tăria mea.
Dumnezeu are putere
Ca în cer şi pe pământ,
Dumnezeu e tăria mea.
Tot ce-n lume se întâmplă
Este scris şi în Cuvânt.
Dumnezau e tăria mea.
Încercarea când e mare
Şi se pare că mă-ngroapă,
Întunericul e gros
Şi nu mai pot vedea.
Plec şi fruntea şi genunchii
Dar înalţ spre ceruri duhul,
Dumnezeu e scăparea mea.
Dumnezeu e tăria mea
Adăpost pentru sufletul meu.
Ajutor cănd povara e grea,
Dumnezeu e tăria mea.

