Motive de
RUGĂCIUNE

Anunturi
Bun venit pe lume Elias-Andrei! În
familia Melciu Daniel și Simona s-a născut
un băiat. Dumnezeu să-l binecuvânteze!
Nuntă. Astăzi, ora 14:00, la biserica noastră
va avea loc căsătoria fratelui Teodor Mercea
cu sora Sima Cîmpeanu.
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.
Ședință de comitet (prezbiteri & diaconi) luni, 12 octombrie, ora 19:00.
Audierea candidaților pentru botez de
către comitetul bisericii va avea loc luni, 12
octombrie, ora 19:00 iar mărturisirile lor în
biserică, vor fi pe 15, 18 și 22 octombrie.
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 fratele Cristi Mornăilă.
Deces. A trecut în veșnicie sora Leucuța
Floare. Înmormântarea a avut loc joi. Fie ca
Dumnezeu să mângâie familia îndoliată.

La multi ani!
Baica Dorina
Bejinar Natanael
Brînda Loredana
Dancea Liviu
Gheltofan Floarea

Ilie Doru
Imbrea Elena
Imbrescu Daniela
Lugojan Sorin
Lup Valentin

Pentru lucrarea de misiune de la sate, în mod
special pentru bisericile care aparțin de
Biserica Betel: Blajova, Chevereș, Folea,
Nițchidorf, Voiteni. Ne rugăm și pentru
fratele pastor Ioan Bugnărug care va predica
în această dimineață la Sărbătoarea
Mulțumirii, în biserica din Nițchidorf.
Pentru fratele pastor Alexandru Neagoe care
în această dimineață va predica la Biserica
“Buna Vestire” din Timișoara.
Pentru izbăvire din această pandemie. Ne
rugăm (conform 2 Cronici 7:14): pentru
smerire, revărsarea unui Duh de rugăciune
peste biserici, pentru ca toți credincioșii să
caute în această vreme Fața lui Dumnezeu și
să se abată de la căile rele.

DUMINICĂ
10:00-10:50

11:00-12:15

Pentru Emanuela Ciobanu, Mihaela Cociuba,
Florin și pentru toate persoanele care se
confruntă cu probleme de sănătate.
Pentru mai multă credință. Să ne ajute
Dumnezeu să putem să ne încredem pe deplin
în El, chiar și atunci când nu înțelegem de ce
trecem prin anumite perioade sau situații.
Pentru o inimă slujitoare și plină de dragoste.
Să ne punem pe deplin la dispoziția
Domnului, să căutăm să Îl slujim din toată
inima și să fim receptivi la nevoile semenilor.

17:00 - 18:15

Mutașcu Veronica
Oanț Estera
Pop Angelica
Rauca Floare
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Serviciu divin:
Cvintet alămuri, cor
Mesaj: IOAN BUGNĂRUG
“Pentru ce te zbați”
(Ioan 18:33-38)

MARTI
19:00 - 20:15

Merca Ecaterina
Mocuța Georgeta
Mocuța Ghiță
Moldovan Ana
Motrescu Nicolae

Rugăciune & studiu biblic:
ALEXANDRU SALA
Serviciu divin:
Închinare
Mesaj: CRISTIAN BOARIU
“De ce trec furtuni peste
viața noastră”

Seară de tineret:
Închinare
Mesaj: IOAN BUGNĂRUG
“Profilul prietenului
adevărat”
(Luca 11:5-13)

JOI
19:00 - 20:15

Serviciu divin:
Închinare Adi Barbu
Mesaj: PETRU BULICA

Buletin duminical AN XXI Nr. 40 | 11.10.2020

25 octombrie, ora 10

STUDIU BIBLIC 11.10
Închinarea înaintea lui
Dumnezeu și experimentarea
bucuriei binecuvântărilor Lui
Psalmul 134; Psalmul 134:3
www.revistacrestinulazi.ro

www.betel.ro
Biserica Betel
Biserica Baptista Nr. 1 Betel
Marti mergem la Betel

NU MAI SUNT AL MEU
DE-ACUMA

PROGRAM MUZICAL
serviciu divin duminică seara
TE-ADORĂM ÎN FERICIRE
1. Te-adorăm în fericire,
Domn al gloriei cereşti.
Ce cu raza-Ţi de iubire
Inimile le-ncălzeşti.
O, alungă orice urmă
De-ntuneric şi păcat.
Şi ne luminează viaţa
Cu al Tău Duh Sfânt, curat.
2. Orice lucru mic sau mare
Ce de Tine-a fost creat.
Îţi vesteşte-nţelepciunea
Şi puterea ne-ncetat.
Munţi şi mare, deal şi vale,
Floarea în splendoarea sa,
Tot ce-n lume ne-nconjoară
Oglindeşte slava Ta.
3. Dătător de fericire
Eşti Tu, Doamne, tuturor,
Râu de viaţă şi iubire
Curge din al Tău izvor.
Tu eşti Tată, Hristos frate,
Toţi în Tine ne iubim;
A ierta ne-nvaţă, Doamne,
Şi ca fraţi noi să trăim!

ÎNTR-O ZI CÂND VIAȚA
VA-NCETA
1. Într-o zi când viaţa va-nceta,
eu voi zbura,
Către malul mării de cristal,
eu voi zbura.
R1: Eu voi zbura în glorie,
eu voi zbura...
Într-o zi, nimeni nu mă va opri,
eu voi zbura!
2. Umbra vieţii când se va topi,
eu voi zbura,
Dezlegat ca o pasăre voi fi,
eu voi zbura.
3. Bucuroşi, în cer ne vom vedea,
noi vom zbura,
Sfărâmat, lanţul rece va cădea,
eu voi zbura.
4. În curând spre ceruri vom porni,
noi vom zbura,
Unde numai bucurii vor fi,
noi vom zbura.
R2: Noi vom zbura în glorie,
noi vom zbura...
Într-o zi, nimeni nu ne va opri,
noi vom zbura.

1. Nu mai sunt al meu de-acuma,
Isus e Stăpânul meu.
Vreau să fiu cu El într-una
Şi să Îl servesc mereu.
R: /: Sunt al Tău, sunt al Tău!
Pe deplin, eu sunt al Tău!
Tot ce am în stăpănire,
Le depun la tronul Tău. :/
2. N-am nimic în stăpânire,
Căci ce am, nu e al meu.
Chiar în clipa mântuirii,
M-am pus în serviciul Tău.
3. Da, îmi e cu neputinţă,
Fără Isus, să trăiesc!
Cu întreaga mea fiinţă,
Doar pe El vreau să-L iubesc.
4. Doamne, Tu să-mi dai credinţă!
Mă ajută, tot mereu,
Să-Ţi urmez în umilinţă,
Până la sfârşitul meu.

ISUS, NUME SCRIS VEȘNIC
1. Isus, Nume scris veşnic,
Atotputernic, Părinte-al veşniciei,
Emanuel, cu noi e Domnul,
Ce minunat e-al păcii Domn!
2. Isus, cel mai sfânt Nume,
Mântuitorul, Părinte-al veşniciei,
Emanuel, cu noi e Domnul,
Biruitorul adorat!

Dacă mi-aș putea trăi
din nou viaţa...
... M-aș culca să mă odihnesc atunci când mă
simt rău, în loc să pretind că pământul se va opri
dacă eu nu voi fi la serviciu pentru o zi.
... Aș arde lumânarea roz, sculptată ca un
trandafir, în loc să o las să se topească în
cămară.
... Aș vorbi mai puţin și aș asculta mai mult.
... Aș invita prieteni la masă chiar dacă e o pată
pe covor și canapeaua trebuie curăţată.
... Aș mânca popcorn în camera "bună" și nu miaș mai face atâtea griji din cauza prafului când
cineva vrea să aprindă focul în șemineu.
... Mi-aș face timp să-l ascult pe bunicul
povestind din tinereţile lui.
... N-aș insista să mergem cu geamurile mașinii
închise într-o zi frumoasă de vară, doar pentru
că părul meu e proaspăt coafat și fixat.
... Aș sta întinsă pe pajiște cu capul pe iarbă.
... Aș plânge și aș râde mai puţin privind
televizorul și mai mult privind viaţa.
Dar cel mai mult, dacă aș avea o a doua șansă la
viaţă, aș preţui fiecare moment, l-aș privi cu
adevarat, l-aș trăi! Nu m-aș mai agita atât de
mult pentru lucruri meschine și mărunte.
Nu vă faceţi griji din cauza celor care nu vă
simpatizează, sau mai mult, n-ar trebui să vă
intereseze cine ce face. În schimb, ar trebui să
preţuim prietenii pe care îi avem și oamenii care
ne iubesc. Să ne gândim la lucrurile cu care
Dumnezeu ne-a binecuvântat și la ceea ce
facem în fiecare zi să ne îmbunătăţim mintea,
trupul, sufletul, emoţiile.

Erma Bombeck

