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Dac] n-ai fi Tu, Isuse,
Cu nespusa Ta iubire,
Unde-am mai g]si 'n lume
M`ntuire, fericire?
Care Dumnezeu mai este
Dumnezeu a\a ca Tine,
Care ier[i nelegiuirea,
|i dai harul la oricine?!
Tu, ce legi cu funii str`nse
Galaxiile-ntr-o plas],
|i le-at`rni dincol_ de stele
Peste bolta luminoas]...
Te apleci cu duio\ie
Ve\ti de pe c`mpul de misiune
L`ng] un c]zut 'n groap],
Am ajuns cu bine la Odesa, unde am avut |i-l aduci, purtat pe umeri,
un timp intens — am s]rb]torit 10 ani de P`n_ la un izvor cu ap] ?!
aniversare a institutului din acest port la
Marea Neagr]. Am avut un timp de preg]tire Tu, Cel f]r] de schimbare,
F]r] umbr] de mutare,
\i evaluare cu liderii din acest institut biblic.
"n Odesa problemele cu care se confrunt] Cel care r]m`i Acela\i,
cre\tinii sunt dependen[a de narcotice \i Dumnezeu preasf`nt \i mare...
boala SIDA. Mul[i dintre studen[i au avut un Tu, glorificatul Rege,
astfel de trecut \i acum ei sunt implica[i 'n Ce pe frunte por[i coroan],
via[a altora care sufer] din pricin acelora\i Te apleci, \i iei uleiul
Ca s] ungi cu el o ran] ?!
probleme \i slujesc 'n centre de reabilitare.
M]rturiile studen[ilor ne-au mi\cat prin
problemele \i dificult][ile mari prin care au Care Dumnezeu mai este
trecut \i 'nc] trec 'n urma alegerilor pe care Dumnezeu viteaz 'n lupte
le-au f]cut odinioar] 'n via[]. Suntem Care st] cu cer\etorii,
'ncuraja[i s] vedem c] Domnul a dat prin |i cu cei 'n haine rupte ?!
Cuv`ntul S]u o nou] direc[ie vie[ii lor \i i-a Tu, Cel 'mbr]cat 'n glorii,
transformat, \i c] r]m`n tari 'n situa[ii dificile. "n lumina de rubine,
La acest eveniment au participat 100 de Te dezbraci de haina slavei,
lideri \i am predat cursul %Cum s] ai o familie Ca s] Te cobori la mine ?!
trainic]^ (%Principii de comunicare^ \i
%Despre dragoste^). Aceste principii ajut] nu |i n-a fost de-ajuns at`ta,
doar la zidirea unei familii trainice dar \i la Dar Te-ai dat cu bucurie
formarea unei echipe de lucru puternice 'n S] fi r]stignit pe cruce
Ca s]-mi dai un har \i mie!
slujire.
"n ace\ti 10 ani ai institutului, s-au predat Care Dumnezeu mai este
40 de sesiuni a c`te dou] s]pt]m`ni fiecare, Dumnezeu cu-a\a iubire,
Care dup] toate-acestea
timp 'n care s-a predat c`te un curs biblic.
M] 'mbraci 'n nemurire?! (V.P.)
Mia \i Costel Oglice
Doi bunici ferici[i [in 'n bra[e comori de pre[,
dou] nepo[ele cu care i-a binecuv`ntat
P]rintele "ndur]rilor.

Participan[ii la cursul biblic [inut de fratele \i sora Costel \i Mia Oglice la Odesa,
pe malul M]rii Negre, 'n luna aprilie a.c. anivers`nd zece ani de activitate.

%Cei ce n]d]jduiesc 'n Mine nu vor fi da[i de ru\ine!^
"n Psalmul 25:3 sunt cuvintele: %Da, to[i cei ce n]d]jduiesc în Tine nu vor
fi da[i de ru\ine: ci de ru\ine vor fi da[i cei ce Te p]r]sesc f]r] temei.^ Aici e
slava lui Dumnezeu 'n a-i sprijini \i ap]ra pe cei ce n]d]jduiesc 'n El. La fel, 'n
Isaia 49:23, g]sim scris: %Se vor închina cu fa[a la p]mânt înaintea ta, \i vor
linge []râna de pe picioarele tale, ca s] \tii c] Eu sunt Domnul, \i c] cei ce
n]d]jduiesc în Mine nu vor fi da[i de ru\ine.”
Aici e onoarea lui Dumnezeu 'n joc. El Se pune pe Sine cheza\, fiindc] e
Cuv`ntul S]u: Cei ce n]d]jduiesc 'n Domnul nu vor fi da[i de ru\ine!
Vor fi da[i de ru\ine cei ce s]v`r\esc ur`ciuni, tr]iesc 'n p]cate \i se
poart] cu f][]rnicie (Ieremia 6:15). "n[elep[ii lumii vor fi da[i de ru\ine, c]ci '\i
fac planuri dup] mintea lor \i nesocotesc Cuv`ntul Domnului (Ieremia 8:9).
Vor ajunge de ru\ine cei care \i-au f]cut altare din poftele lor \i m`ndriile lor
(Osea 4:19). Blestema[i sunt cei care se 'ncred 'n oameni (Ieremia 17:5). Dar
cei ce se 'ncred 'n Domnul nu vor fi da[i de ru\ine niciodat]. Ace\tia merg din
putere 'n putere, a\teapt] cu bucurie ar]tarea slavei Domnului, '\i p]streaz]
hainele albe ale sfin[eniei, \i ridic] m`ini curate c]tre Dumnezeul 'ndur]rilor.
%Israele, 'ncrede-te 'n Domnul!^ (Ps. 115:9). %Binecuvântat s] fie omul,
care se 'ncrede 'n Domnul, \i a c]rui n]dejde este Domnul!^ (Ier. 17:7)
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Œ "n duminica trecut] ne-am
bucurat s] avem o alt] binecuv`ntare.
Fratele \i sora Andre \i Mèa Ordeanu
au adus a doua lor odasl], feti[a
Lauren Âlexis Ordeanu, 'naintea
Domnului, consacr`nd-o pentru
Numele Lui cel sf`nt \i astfel pun`nd

Lec[ia de |coal]
Duminical]

organizeaz] un %wedding shower^, la orele 5
dup] masa.

(lec[ia aceasta o vom studia joi seara,
2 mai)
O n]dejde vie
Textul: I Petru 1:3-16
Versetul de aur: %Binecuv`ntat s] fie
Dumnezeu, Tat]l Domnului nostru
Isus Hristos, care, dup] 'ndurarea Sa
cea mare, ne-a n]scut din nou prin
'nvierea lui Isus Hristos din mor[i, la
o n]dejde vie...^(I Petru 1:3)

Œ Au fost cu noi la harul 'nchin]ciunii
'naintea Domnului 'n s]pt]m`na trecut]:
- Gheorghe Dancea, p]stor 'n Hollywood,
Florida.
- S-au 'ntors din concedii \i vacan[e,
familia Cornel Dr]uceanu \i familia Viorel
Ta\edan,
- Fratele Iosif \i s. Geta Pop din Houston
au salutat biserica cu dorin[a bucuriei
roadelor bogate spre slava M`ntuitorului.
- Fratele I. Albu, p]stor la biserica
penticostal] din Boto\ani, a fost joi cu noi.

n]scut la noi de c`nd ne-am format ca
biserica %Betel din Chicago. Sl]vit s]
fie Domnul!

un leg]m`ntul c] o vor cre\te pentru
slava M`ntuitorului nostru Isus
Hristos. Au venit pentru
binecuv`ntare \i bunicii micu[ei
Lauren, din Texas. Aceasta a fost a
treia binecuv`ntare de copila\ nou

Œ Azi spunem Bun Venit la noi 'n
casa Domnului: sorei Aleona Hrishka,
logodnica fratelui Filip Smahon. Sora
Aleona vine din biserica din
Philadelphia, p]storit] de fratele
Dumitru Toderic. Nunta fratelui Filip
\i a sorei Aleona va avea loc la noi 'n
duminica de 19 mai. Iar s`mb]ta
viitoare, 4 mai, surorile din biseric]

Botez la Akron. "n duminica trecut] am avut harul ca 'mpreun] cu so[ia s] fiu la un
botez frumos cu trei suflete, trei tinere: Maria Teodosiu, Beatrice Popescu \i Debora
Bodog. Invita[ia insistent] a fratelui Viorel Clintoc a fost pentru mine ca o adiere
pl]cut] de prim]var], \i am mers la Akron cu bucurie. S`mb]t] seara a fost
evanghelizare, la care un suflet care s-a predat Domnului, iar duminic] au venit la
serviciul de botez \i fra[ii din Cleveland. La predicarea Cuv`ntului a fost \i fratele Cristi
Chirla din Clevland, \i fratele Sandu Peshel din Canton.. Ne-am bucurat mult
'mpreun], \i Domnul a
dat har peste poporul
venit 'n mare num]r la
'nchin]ciune.
Fa[ii \i surorile din
Akron trimit salut]ri
dragi bisericii noastre.
(vp)
"n fotografie: tinerii
din Akron cu cele trei
candidate la botez.

Œ Lista de membrii: Fratele Marius
Bonca, secretarul bisericii, are 'ns]rcinarea
de a completa lista de membrii ai bisericii.
Adresa[i-v] fratelui Marius \i completa[i
forma simpl] pe care o are.
Œ S] nu uit]m de cei bolnavi:
- Ioan Arcan, din Glen Elyn, IL.
- Rodica Lighezan, Arizona.
Œ Mul[umim surorilor care au f]cut 'n
duminica trecut] o gustare, dup] adunare. Am
dori ca \i obiceiul acesta s] fie p]strat 'ntre
noi, pentru o mai cald] \i pl]cut] p]rt]\ie.
Œ Fratele Daniel Br`nzei a deschis pe
Internet o pagin] %blog^ 'n care sunt puse
fragmente din bro\ura %Miere \i Migdale^
nr.1. Dorim s] fie \i lucrul acesta pentru
binecuv`ntarea multora. Pagina o pute[i g]si
la: http://vpopovici.wordpress.com
Œ Deces: Duminica trecut], 21 aprilie sora
Yoanna S]lagea a trecut la Domnul 'n v`rst]
de 61 de ani. Priveghiul a fost miercuri seara
la biserica din Des Plaines, \i au predicat fra[ii
Daniel Chiu, Sorin Sab]u \i Deliu Ionu[iu.
Sora Yoanna a suferit mult 'n ultimii ani \i
Domnul s-a 'ndurat chem`nd-o la El. Ne
rug]m ca Tat]l ceresc s] dea m`ng]iere
so[ului, fratele Iosif, copiilor \i nepo[ilor lor.

%Cuv`ntul T]u este o candel]
pentru picioarele mele, \i o
lumin] pe c]rarea mea.^
(Psalmul 119:105)
29 Aprilie
Judec]tori 9:22-10:18
Luca 24:13-53
Psalmul 100:1-5
Proverbe 14:11-12
30 Aprilie
Judec]tori 11:1-12:15
Ioan 1:1-28
Psalmul 101:1-8
Proverbe 14:13-14
1 Mai
Judec]tori 13:1-14:20
Ioan 1:29-51
Psalmul 102:1-28
Proverbe 14:15-16
2 Mai
Judec]tori 15:1-16:31
Ioan 2:1-25
Psalmul 103:1-22
Proverbe 14:17-19
3 Mai
Judec]tori 17:1-18:31
Ioan 3:1-21
Psalmul 104:1-23
Proverbe 14:20-21
4 Mai
Judec]tori 19:1-20:48
Ioan 3:22-4:3
Psalmul 104:24-35
Proverbe 14:22-24
5 Mai
Judec]tori 21:1-25
Rut 1:1-22
Ioan 4:4-42
Psalmul 105:1-15
Proverbe 14:25
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