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.
Studiu biblic. Începând din această
duminică, de la ora 10:00, clasele de studiu
biblic se vor desfășura la biserică. Ne rugăm
ca Dumnezeu să-i binecuvânteze și să-i
ocrotească pe toți cei care vor participa.
RVE. În cadrul serviciului divin din această
seară va avea loc o prezentare a lucrării
postului de radio Vocea Evangheliei, iar la
încheierea serviciului, se va putea contribui
financiar pentru susținerea acestei lucrări.
Rugăciune pentru studenți - în cadrul
serviciulu divin din această seară.

Pentru izbăvire din această pandemie. Ne
rugăm, conform cu 2Cronici 7:14: pentru
smerire, pentru 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.
Pentru Mihaela Cociuba, Emanuela Cioban,
Florin și pentru toate persoanele care se
confruntă cu probleme de sănătate.
Pentru copilașii care sunt aduși în această
dimineață la binecuvântare, ca Domnul să-i
binecuvânteze și să-i ocrotească toata viața.
Pentru reluarea întâlnirilor de tineret și a
întregii lucrări cu tinerii, din biserica noastră.

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

11:00-12:15

Pentru toți studenții care au început un nou
an academic.

La multi ani!

Întâlnirile de tineret din biserica noastră
se vor relua marți, 6 octombrie, ora 19.00.
Audierea candidaților pentru botez de
către comitetul bisericii va avea loc luni, 12
octombrie, ora 19:00 iar mărturisirile pe 15,
18 și 22 octombrie.

DUMINICĂ
10:00-10:50

Aldea Raluca
Badea Floare
Bote Paulina
Bulica Petru
Chira Cristian
Crețu Petru
Dancea Anca
Dehelean Nicu
Duca Marinela
Farcaș Margareta

Biserica Betel

Iosif Dragoș
Jivan Lucreția
Kobor Adela
Lungu Mihaela
Năstase Andreea
Nicolici Silvia
Oschanitzky Peter
Strîmbei Magdalena
Vancea Mărioara

Biserica Baptista Nr. 1 Betel
Marti mergem la Betel
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17:00 - 18:15

Rugăciune & studiu biblic:
IOAN BUGNĂRUG
Serviciu divin:
Închinare
Binecuvântări copii
Mesaj: ALEX NEAGOE
„Biserica biruitoare”
(Apocalipsa 1:10-20)
Cina Domnului
Serviciu divin:
Închinare, fanfară
Rugăciune pentru studenți
Prezentare RVE
Mesaj: PETRU BULICA
“Proclamarea Evangheliei
în lumea contemporană”
(Fapte Ap. 17:15-34)

MARTI
19:00 - 20:15

Seara de tineret:
Închinare
Mesaj: ALEX NEAGOE
„Valoarea și capcanele
non-conformismului”

JOI
19:00 - 20:15

Serviciu divin:
Închinare
Mesaj: ADRIAN HUDULIN
„Eben-Ezer”
(1 Samuel 7:1-14)
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STUDIU BIBLIC
pentru astazi
www.revistacrestinulazi.ro

DUMNEZEU E TĂRIA MEA!

PROGRAM MUZICAL
serviciu divin duminică seara
ISUSE, DINTRE TOȚI

LÂNGĂ APA CA ȘI POMUL

TE-ALEG MEREU
1. Langă apa ca și pomul,
1. Isuse dintre toţi te-aleg mereu
În orice zi şi-n orice clipă
Căci Tu eşti viaţa sufletului meu
Şi harul care mă ridică.

R: /: Te-aleg mereu, :/
Isus, Mântuitorul meu,
/: Te-aleg mereu, :/

2. Isuse, aleg deplin cărarea ta
Din miile de căi din lume,
Şi vreau să merg pe ea cât m-ar costa
Dă-mi Duhul Tău să mă îndrume.

3. Isuse, aleg Cuvântul Tău cel sfânt
Căci numai el e adevărul
Ce-mi dă lumină plină pe pământ
Şi-avânt să pot ajunge-n ceruri.

4. Isuse aleg iubirea Ta de jar
Din tot ce lumea îmi îmbie
Ca să-mi aprind al inimii altar
Să ard acum şi-n veşnicii.

Domnul vietii m-a sadit,
Voi trăi și-mi voi da rodul,
Tot la timpul potrivit.

1. Când în zare se iveşte
Solul celui necurat,
Dumnezeu e tăria mea!

O, Duh din ceruri
Vino, pătrunde inima!

Când armatele de duhuri

Ne binecuvântează

Cerul l-au întunecat,

Când stăm naintea ta.

Dumnezeu e tăria mea!
Când tot iadul stă-n picioare
Pregătit pentru război,

Revarsă stropi de viață
Căci suntem osteniți

Simt că sufletul se zbate,

Adapă-a noastre inimi

Prins în cursa grea,

Și-așa vom inflori.

Mă aplec în rugăciune
Și-aştept ajutorul Slavei,

R: Unde sunt sădit,

O, DUH DIN CERURI, VINO!

Tu dăui mângâiere,

Dumnezeu e tăria mea!
Îmbraci pe cei săraci,

Eu stau neclintit.
Pe temeiul mântuirii,

R: Dumnezeu e tăria mea,

Tu dai înțelepciune

Eu stau neclintit!

Adăpost pentru sufletul meu,

Doar bine tu ne faci.

Ajutor, când povara e grea,

Dai celui mut grăire,

2. Când furtuna mă-nconjoară,

Dumnezeu e tăria mea!

Numai la Isus privesc.
Fața Lui mă-nviorează,

2. Dumnezeu are putere

Pace de la El primesc.

Ca în cer şi pe pământ,

Vedere celui orb
Dai celui slab voință
Tărie și-ajutor.

Dumnezeu e tăria mea!
3. Când m-apasă grijuri multe,
Și mi-e tristă inima,
Câtă binecuvântare
Am în sfânta mila Ta.

4. Când îl voi privi în față,
Pe al meu Mântuitor,
Voi cânta o veșnicie,
Slava Lui, cu-al Său popor.

Tot ce-n lume se întâmplă
Este scris şi în Cuvânt,
Dumnezeu e tăria mea!

În Tine noi ne-ncredem
În fiecare zi.

Încercarea când e mare

Puterea ta cea mare

Și se pare că mă-ngroapă,

De răi ne va păzi.

Întunericul e gros

Vrem, Doamne, împreună

Și nu mai pot vedea,

Cu Tine-n legământ

Plec şi fruntea şi genunchiul,
Dar înalţ spre ceruri duhul,
Dumnezeu e tăria mea!

Să fim pe veșnicie,
O, Tată, Fiu, Duh Sfânt!

