
Biserica Baptistă Română BETEL
2 Mai 2021



t Miercurea viitoare, 5 
mai, vom avea în loc de studiul 

biblic vom avea un serviciu divin 
special de încheiere a anului 
A W A N A ș i d e a c o r d a r e a 
premiilor pentru cei silitori în a 
învă ța verse te b ib l i ce . Ne 
bucurăm împreună cu familiile 
care aduc copiii la casa Domnului 
și iubesc Cuvântul Domnului. 

t În duminica trecută, pentru 
prima dată după o lungă perioadă 
de absență din cauza bolii, fr dr. 
Laviniu Bredău a fost prezent cu 
noi la închinăciune, împreună cu 
soția Carolina și copiii. Fratele 
Bredău a mulțumit bisericii 
pentru rugăciunile înălțate la 
Dumnezeu pentru vindecarea sa 
ș i a f ă c u t o f r u m o a s ă ș i 
emoționantă mărturie prin care a 
întărit cuvântul Scripturilor care 
spune că Dumnezeu ascultă 
rugăciunile și a mulțumit lui 
Dumnezeu pentru vindecarea pe 
care a făcut-o în viața lui, 
mulțumind fraților și surorilor 
care l-au sprijinit.

t S-au întors din concedii și 
vacanțe:

- Fratele și sora Gheorghe și 
Letiția Țârlea s-au întors din 
România, unde au fost din luna 

ianuarie, și ne bucurăm că au 
trecut cu bine peste toate 
restricțiile și quarantina impusă 
din cauza molimei COVID. Ne 
bucurăm că suntem din nou 
împreună.

- Familia Gigi și Viorica Zaica 
s-a întors din vacanță. 

-Fratele Laurian și sora 
Mihaela Popovici au vizitat-o pe 
sora Angela Popovici care se 
s i m t e m a i b i n e , d e ș i s u b 
t r a t a m e n t s e v e r . A n g e l a 
mulțumește Bisericii pentru 
rugăciuni.

t La Mulți Ani Fericiți cu 
Domnul! Luni, 26 Aprilie, Viorica 
și Nicu Mureșan au împlinit 35 de 
ani de la căsătorie. Le dorim 
binecuvîntarea Domnului peste ei 
și frumoasa lor familie. Happy 
Aniversary!

La 26 aprilie, sora Ronella 
Ordeanu și-a sărbătorit ziua de 
naștere și ne-a ospătat pe toți 
miercurea 
t r e c u t ă 
d u p ă 
adunare cu 
f o n d a n t e 
d e 
c i o co la t ă , 
aducându-ne 
aminte că… limba dulce este un pom 
de viață…, că împlinirea unei dorințe 
este dulce sufletului…, că dulce este 
somnul lucrătorului…, că dulci sunt 
Cuvintele Domnului pentru cerul gurii, 
mai dulci decât mierea. La Mulți 
Ani!

t În duminica trecută ne-am 
bucurat să spunem Bun Venit la 

Comunicări



  

noi fami l ie i 
V i o r e l ș i 
V i o r i c a 
A b r u d e a n u , 
care au venit 
într-o scurtă 
v i z i t ă d i n 
D a l l a s , T X , 
unde locuiesc Ei ne-au adus 
salutări de la biserica de acolo, și 
de la păstorul ei, fratele Ciortan, 
și de la cei plecați de aici, în 
special familia Nelu și Elena 
Brad.

t Așa cum s-a anunțat deja, 
începând din luna iunie vom avea 
servicii divine  și după amiază de 
la orele 5:00, și dorim ca tinerii să 
fie activi în aceste servicii. Să 
avem în rugăciune mărturia 
bisericii Betel, mai ales în vremea 
aceasta de pandemie când multe 
biserici au fost lovite de cel rău.

t În dumnica trecută, seara, 
tinerii noștri au participat la o 
serbare a corurilor de tineret în 
Biserica Logos, păstorită de fratele 
Daniel Chiu.

La noi, tinerii se întrunesc în 
fiecare vineri la ora 7:00 pm 

pentru studiu biblic și alte 
activități. Părinții sunt rugați să 
încurajeze și chiar să aducă tinerii 
la ora tineretului la adunare.

t Clasele de catecheză: Au 
început cursurile de catecheză în 

fiecare duminică dimineața de la 
ora 9:00 am, înainte de serviciul 
divin al bisericii. Îndemnăm pe 
cei care s-au hotărât săL urmeze 
pe Domnul și urmează să fie 
botezați la următorul serviciu de 
botez, să se înscrie și să participe 
la clasele de catecheză.

t Fratele Nicu și Viorica 
Mureșan ne anunță că Mihai și 
Emilia Meglei au prins virusul 
Corona; fratele Mihai nu este 
prea grav, dar sora Emilia a fost 
dusă la spital la Emergency ER. 
Să ne rugăm pentru ei.

t O v e s t e b u n ă : S o r a 
Luminița Răscol ne trimite două 
imagini de la Craiova, unde 
biserica „Renașterea”, păstorită de 
fratele Liviu Costea a început 
deja serviciile de închinăciune în 
noul locaș al bisericii, locul nou 
fiind construit prin efortul și 
jertfa frățietății, și la care am 
participat și noi. Fratele Costea 



 		„Sufletul	nostru	
nădăjduiește	în	Domnul;	El	

este	Ajutorul	și	Scutul	nostru.”	
(Psalmul	33:20)
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Neprihăniților, 
bucurați-vă 
în Domnul

și veseliți-vă!

(Ps. 32:11a)

Moștenirea
Am primit o moștenire,
De la Marele-mpărat:
O comoară în mărire,
Lângă Tronu-i luminat.

Moștenirea căpătată,
Nu e din acest pământ,
Ci e sfântă, garantată,
Printr-un veșnic legământ.

Bogății nemăsurate,
Dincolo de orice vis,
În Isus ne sunt păstrate,
Pentru veci în Paradis.

Aici avem doar o parte
Din tezaurul nespus,
În noi Duhul Sfânt împarte
Darurile lui Isus.

Da, și-aici, printre suspine,
În al frământării ceas,
Toarnă proaspete, senine,
Mângăieri la orice pas.

Dumnezeu cu bunătate
Se apleacă pân’ la noi
Să ne scoată din păcate,
Să ne scape de nevoi.

O, de n-ai fi Tu cu harul,
Să ne smulgi din greu amar,
Cine ne-ar umple paharul
Cu al slăvilor nectar?

Cine ne-ar păstra într-una,
Când în lume toate pier?
Cine ne-ar mai da cununa
Strălucirilor din Cer?

Slăvă Ție, Doamne mare,
Pentru sfintele-Ți comori,

„De aceea, 
încingeți-vă 

coapsele minții 
voastre, fiți treji, și 

puneți-vă toată nădejdea în  harul 
care vă va fi adus la arătarea lui Isus 

Hristos.” ( I Petru 1:13)

„De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, 
fiți treji, și puneți-vă toată nădejdea în  harul care 

vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos.” ( I 
Petru 1:13)ne-a vizitat în duminica de 3 

martie 2019, când clădirea 
bisericii era în plin șantier. După 
un an greu în care molima a lovit 
și secerat fără cruțare atâtea vieți, 
iată că Domnul le-a dat biruință 

Cununa noastră-i pregătită,
Cu slavă veșnică-mpletită.

Astăzi în România se serbează Învierea Domnului Isus din morți. Ne rugăm și noi pentru o 
renaștere a credinței în mijlocul neamului nostru. Ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să 
cerceteze România și să întoarcă pe mulți la calea cea dreaptă a sfințeniei și a fricii de 
Domnul. Te rugăm, Tată ceresc, să-Ți arăți puterea în mântuirea multora. 

- Prin învierea Domnului Isus Hristos, Te rugăm să aduci la viața cea nouă pe mulți care 
zac încă sub stăpânirea de întuneric a celui rău…

- Să luminezi mințile oamenilor, ca să aleagă pe Domnul Isus Hristos ca Domn în viața 
lor.

- Să schimbi inima celor învrăjbiți și să le dea curajul și frumusețea iertării aproapelui.
- Învață-ne, Doamne, să alergăm la Tine cu orice necaz care ne frământă inima și gândul.
- Scoate din inima noastră și a confraților noștri amărăciunea pe care o seamănă diavolul 

fiindcă vrea între noi să fie ceartă, ură, invidie, mândrie și nepăsare.
- Adu-ne pe toți la matca străbună a credinței adevărate care se vede în  dragostea care ne 

leagă.
- Eliberează, Doamne, poporul român de duhul stricat al minciunii, și luminează-ne cu 

Duhul Adevărului care ne poate da lumina harului Tău îndurător.
- Scoate din poftele firii și dezrobește pe cei ce vin la Tine, din mlaștina alcoolismului, 

beției, dependenței înrobitoare de necotină și droguri, a patimilor sexuale, și curățește-ne pe toți 
prin sângele Domnului Isus vărsat la Golgota.

- Așteptăm de la Tine o revărsare nouă a puterii Învierii Domnul Isus peste Biserică.
- Așteptăm de la Tine și în vremea noastră, minuni și semne ale puterii Tale mărețe… 
… pentru că numai a Ta este Împărăția, și puterea, și slava în veci! Amin.

Pentru Numele Tău, Doamne, pentru mare mila Ta,
Pentru sfânta-mpărăție, care stă în lupta grea,
Doamne, toarnă azi putere peste Turma Ta smerită,
Fă din noi oștirea slavei, sfântă și nebiruită.

Pentru marea Ta venire, când pe nori vei apărea,
Pentru ziua când în slavă Aliluia vom cânta,
Doamne, oasele acestea, fără vlagă și uscate,
Fă-le Oastea Ta de cinste, în deplină unitate.

Pentru Numele Tău, Doamne, pentru ziua de apoi,
Pentru Marea Sărbătoare, lasă Duhul Tău în noi !
Ca-n puterea Învierii lui Isus Biruitorul,
Să-Ți ridici Împărăția, Tu ții-n mână viitorul !

Pentru Numele Tău, Doamne, pentru lumea de nevoi,
Tu Biserica trezește-o, martori vii să faci din noi;
Și în vremurile-acestea, când e-atâta tulburare,
Să arăți în noi puterea veacurilor viitoare. (vp)


