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Ce bagaje iei la drum ?
În limba engleză există expresia, „Travel Light” — La drum să ai cât
mai puține bagaje! Și noi ce facem? De obicei atunci când pregătim
bagajele foarte repede toate sunt pline, și n-am luat nici jumătate din ce
doream să luăm cu noi. Pasul următor este să mai facem odată socoteala
și să scoatem ce nu e foarte important pentru călătorie.
La fel în viața de credință, uneori avem bagaje prea multe. Am pus în
ele îngrijorările, invidia, bârfa, și acestea sunt foarte grele. Umplem
geamantanele cu frică și îndoieli de tot felul, și acestea sunt iarăși grele.
Ne rup mâinile. Mai punem acolo și nemulțumirea și pofta după „mai
mult”. Și bagajul niciodată nu e destul de mare ca să cuprindă tot ce vrei
să iei. Bagajele acestea grele te îndoaie, îți piere pofta de călătorit. Scoatele repede și fă loc pentru altele mai ușoare și mai bune.
Dragostea nu e grea și e frumoasă. Ia-o cu tine. Și minune! Cu cât pui
mai multă dragoste în bagaj, bagajul se face mai ușor. Ia și răbdarea.
Totdeauna ai nevoie de ea. Nu uita doctoria cea mai bună, spiritul de
iertare. Și doctoria pentru ochi e foarte importantă, speranța. Drumul e
lung, călătoria e grea. Ia bagajele harului, căci sunt ușor de purtat!

Scurte Comunicări
„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele
îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângăieri, care ne mângăie în toate necazurile
noastre…” (2 Cor. 1:3-4). Vă spunem tuturor un Bun Venit la Casa Domnului, și ne
rugăm ca aici să avem Ceruri deschise și să auzim Cuvântul Domnului într-o părtășie
dulce și plină de pace!
Exprimăm condoleanțe sorei Nelli Negru, la trecerea subită din viața
aceasta a mamei sale, sora Maria Ciupuligă în vârstă de 82 de ani la
Curtici. Sora Neli a plecat la înmormântare în țară împreună cu fratele
Sami..
Săptămâna trecută tânărul Andrew Zah (nepotul
fratelui Pavel și sorei Ana Zah), care a fost între noi un an
de zile și a lucrat în biserică în grupul de sunet-video, a
plecat în Corea de Sud, unde va lucra într-o școală ca
profesor de limba engleză, cu un contract de un an de zile.
Fratele Nelu Voica va pleca săptămâna viitoare în
România, la Sighișoara, unde mai are pe ceilalți doi fii.
Sora Olimpia Voica urmează să plece la sfârșitul lunii
august.
Ne bucurăm că fratele Olimpiu
Costin a primit înlesnirea unui
orar de muncă mai ușor, întrucât
în ultimele luni a fost obligat să
lucreze și duminicile și astfel n-a mai putut veni la
adunare, A fost cu noi prin intermediul
Internetului.
Salutăm cu bucurie între noi pe fratele Mihail
Bukatovici, sosit la Chicago în data de 15 iunie,
de la Tărăsăuți, Ukraina (Bucovina de Nord),
tatăl sorei Alla Dinu. Astfel amândoi părinții sorei
Ala, și fratele Mihail și sora Dora sunt împreună
în mijlocul nostru.
Duminica trecută a fost la Biserica penticostală
Golgotha o dublă binecuvântare. Remus și Rebeca Moroșan au venit cu
fetița lor Alicia Doina Moroșan înaintea Domnului, iar Samuel și Karen
Sav au venit cu fiul lor nou-născut Mason să fie înfățișat pentru
binecuvântare. A fost invitat și fr. Valentin Popovici. Pe lângă bucuriile
multiple ale bisericii Golgotha, duminica trecută a fost pentru dânșii și o
Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de
dragoste și de chibzuință. (II Timotei 1:7)

ocazie de întristare, fiind duminica de despărțire a bisericii de familia
Remus Moroșan care s-a mutat la Phoenix, Arizona.
Ne bucurăm că s-au întors din călătorii, vacanțe și concedii:
- Laurian și Mihaela Popovici
- Fred și Florica Hegyeș
- Petre și Ronella Ordeanu
- Allen și Delia Ordeanu, și copiii
- Dany și Alina Voica, și copiii
- copiii și tinerii care au fost în tabăra AWANA în Michigan.
Mulțumim fratelui Viorel Bulboacă pentru asigurarea transportului
tinerilor la tabăra din Michigan și înapoi acasă.
Happy Birthday… În luna iunie am avut în biserică un
număr frumos de surori care și-au serbat ziua de naștere și
le felicităm cu bucurie și din toată inima: Ica Laura
Ardelean, Nely Duca, Maricica Vinersan, Alina Voica,
Ofelia Bonca, Emilia Pop, Vetuța Negrău, Emilia Mitran,
Ana Giuca, Cristina Sezonov, Paula Bota. De asemenea, dintre frați:
Timmy Popovici, Sylvan Popovici, Florea Secheșan.
Sâmbăta viitoare, 1 iulie, va fi întrunirea de rugăciune și
studiu a bărbaților din biserica Betel, și în acelaș timp
întrunirea de părtășie a surorilor cu lecția de
învățătură biblică predată de sora Laura Ardelean.
Marți și miercuri, în săptămâna care a trecut, au fost serviciile divine
de priveghi și înmormântare cu ocazia plecării dintre noi a sorei
Anastasia Stan. Ne rugăm pentru mângăierea celor întristați și dăm slavă
Domnului pentru ocazia de mărturie a Evangheliei făcută cu această
ocazie.
VBS 2017
July 31 - August 4th (5pm-8pm)
Suggested donation: $30
Please register online: betelchapel.org …or…
call / email / message to Tina Popovici,
tpopovici101@yahoo.com
(847) 217-8548 cell, (847) 299-0216 home.
Vegheați, stați tari în credință, fiți oameni (îmbărbătați-vă),
întăriți-vă ! (I Corinteni 16:13)

Curcubeul se va arăta în nor
„Când voi strânge nori deasupra
pământului, curcubeul se va arăta în
nor...” (Geneza 9:14).
În cea mai cruntă și îngrozitoare
pedeapsă adusă pământului, potopul,
care a distrus întreaga omenire afară de
opt suflete, care au scăpat de prăpăd,
Dumnezeu a așezat o făgăduință. În
norii care au adus distrugerea, El a pus
un curcubeu, semnul legământului
speranței noi. Aceasta este o lege pe
care a așezat-o Domnul în natură. Dar
și în frământările vieții, atunci când
Dumnezeu strânge norii și izbucnește
vijelia, El nu ne lasă fără o speranță. În
mijlocul necazului, El seamănă bucuria.
În mijlocul întunericului, El ne aduce o
lumină. În mijlocul morții, El ne dă
speranța vieții.
El este Suveran peste întreaga
creație. El este Cel care strânge norii
deasupra pământului. Dumnezeu este
întotdeauna în control. Nimic nu-L ia
prin surprindere. El hotărește și El
îngăduie toate lucrurile. Înțeleptul
spunea: „Se aruncă sorțul în poala
hainei, dar orice hotărâre vine de la
Domnul” (Proverbe 16:33).
Chiar și moartea nu mai are
grozăvia fricii pentru cei ce stau sub
ocrotirea Lui Dumnezeu. Cheile morții
și ale locuinței morților sunt în mâna
D o m nu l u i I s u s, C e l c a re n e - a
răscumpărat. Și atunci când El
îngăduie să se adune norii, El ne arată
chiar în nori curcubeul făgăduințelor
Lui. Slavă Domnului!

„De aceea, frați
sﬁnți, care aveți
parte de
chemarea
cerească, ațintiți-vă privirile la
Apostolul și Marele Preot al
mărturisirii noastre, adică ISUS!”
(Evrei 3:1)

Smochinul
Un om avea în via sa
O viță tămâioasă,
Și-acolo un smochin creștea
Cu ram și frunză deasă.
Așa se face că-ntr-o zi,
Stăpânul iată vine,
La vremea roadelor târzii
Să ia niște smochine.
Vroia un rod oricât de mic
Să pună în desagă,
Dar n-a găsit nimic, nimic,
Din roade să culeagă.
Smochinul era arătos,
Cu frunzele veline,
Cu trunchiul gros și sănătos,
Dar… nu avea smochine.
Și știm apoi ce-a mai urmat:
Smochinul fără roadă,
A fost tăiat și aruncat
Afară din ogradă.
Scriptura spune că va fi
O dreaptă Judecată,
Că după fapte vom primi
Pedeapsă sau răsplată! (vp)
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