Programul de "nchin]ciune
16:00. Laud] Domnului \i 'nchinare
Doxologia ..................... L]udat fie Dumnezeu
Rug]ciune de invocare
C`nt]ri comune
Clipe de rug]ciune ........ Traian Popa
Cor
Poezie ........................... Felicia Duca
Trio ............................. fam. Smahon
Poezie: ......................... Augustina Bilba
Duet: ........................... Elena & Laura Brad
Cor
Anun[uri \i colecta
C`ntare comun]
Solo: ............................ Samuel Negru
Cor
17:00 Vestirea Cuv`ntului sf`nt
Citirea textului \i predica
C`ntare comun]
Benedic[ia

Pascu Geabou
1938 - 2013
Duminica trecut], 23 iunie
2013, fratele p]stor Pascu
Geabou a fost chemat
acas] la Domnul la v`rsta
de 75 de ani. |i-a 'ncheiat
c]l]toria un slujitor al
Domnului care a vestit Evanghelia cu mult
curaj, devotament \i sacrificiu.
Pascu Geabou s-a n]scut la 11 aprilie 1938
'n comuna Segarcea, jude[ul Teleorman. "n
1961 a absolvit cursurile Seminarului Teologic
din Bucure\ti, \i de atunci \i-a pus via[a 'n
slujba de slujire ca predicator, \i a r]mas p`n] 'n
ultima clip] a vie[ii %taica^, iubit de cei care l-au
cunoscut. Ca predicator plin de zel \i scriitor
iscusit, a urcat culmi de suces \i bucurie, dar a
gustat \i amarul loviturilor din partea
du\manilor. Fie 'n [ar], la bisericile din
Alexandria, {ig]ne\ti, Nenciule\ti, Turnu
M]gurele, Segarcea, Zimnicea, \i 'mprejurimi,
fie aici 'n America la biserica %Pacea^ (20012005), fratele Geabou a p]strat 'nv][]tura
noutestamental] curat] 'n predicare \i 'n tr]ire.
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Va fi c`ndva...
Va fi c`ndva un r]s]rit,
Cu raze noi de soare,
Cu un azur mai str]lucit,
|i-o nou] zi - f]r] sf`r\it,
Cu Ceruri noi, \i-un infinit
De sl]vi nepieritoare.
P`m`ntul nu va mai putea
Cu for[a s] ne [in];
O alt] for[] ne va da
Puterea de-a ne ridica
L`ng] Isus, la dreapta Sa,
"n {ara de lumin].
|i va mai fi un nou p]m`nt,
P]m`nt care nu piere,
"mpodobit cu un ve\m`nt
Sp]lat 'n noul leg]m`nt,
Ca un m]rg]ritar zbur`nd,
Prin sfere de-nviere.
Atunci ne vom uita uimi[i,
La tot ce-a fost durere:
La m]r]cinii otr]vi[i,
La anii c`nd am fost lovi[i,
Persecuta[i, dispre[ui[i,
La pl`ns, amar \i fiere...
Dar vom vedea 'n locul lor
O slav] orbitoare:
Lumini [`\nind ca din izvor,
Sclipiri din brazda r]nilor,
|i-n loc de-amar tulbur]tor,
Va fi numai splendoare.
Ce har, ce glorie va fi,
Cum n-a mai fost _nainte:
Deodat]-n cete, mii \i mii,
"nv]lui[i 'n zori de zi,
Din pulbere, ne vom trezi,
Din negrele morminte!
|i tr`mbi[a va r]suna
Semnalul de-adunare:
%Scula[i-v] din noaptea grea,
Hristos e gata s] ne ia
"n {ara Sa, la Nunta Sa,
La marea S]rb]toare!^ (v.p.)

Fanfara %Soli Deo Gloria^ la Denver, Colorado, 'n duminica de 16 iunie.

Libertate, libertate...
G]sim adev]rata libertate doar atunci c`nd "l g]sim
pe Dumnezeu, \i o pierdem c`nd ne 'ndep]rt]m de El.
Libertatea e unul din idealurile 'nn]scute 'n om, \i e
pus] 'n sufletul nostru pentru ca s] nu avem pace p`n] nu ne alipim de
Dumnezeu. Odat] Hru\ciov 'i spunea pre\edintelui Nixon: %Nepo[ii dumitale
vor tr]i sub comunism^. La care pre\edintele Americii i-a r]spuns: %Nepo[ii
dumitale \i nepo[ii mei vor vrea s] tr]iasc] liberi.^ Dar Domnul Isus spunea
c] doar cunosc`nd Adev]rul (\i El este Adev]rul!) vom ajunge liberi. %Deci,
dac] Fiul v] face slobozi, ve[i fi cu adev]rat slobozi^(Ioan 8:36). Adev]rata
libertate e s] fi al Domnului Isus.
La acest 4 iulie al Americii, ne rug]m ca Bunul Dumnezeu s] aib] mil] de
poporul acestei []ri \i s]-i dea harul poc]in[ei, ca s] se 'ntoarc] la Cuv`ntul
S]u, Cuv`ntul vie[ii. C`nd spunem %God bless America!^ spunem o rug]ciune
ca Dumnezeu s] lucreze prin Duhul S]u la m`ntuirea multora 'n America.
Biserica Baptist] Rom`n] %Betel^ - 6120 N. Harlem Ave., Chicago, IL 60631
Serviciul divin duminical, dup] amiaz]: 4:00 - 6:00
Radio - WEEF 1430 AM, duminica diminea[a 'ntre 8:30 \i 9:00
Internet - http://www.betelchurch.org

Mar\ul 'nvierii 'n luna Mai anul acesta la Hunedoara.

Comunic]ri
•Vineri, 21 iunie, la orele 8:33 am s-a n]scut 'n familia lui Andrei \i Dana
Smahon o feti[], c]reia p]rin[ii i-au pus numele Abigail Grace Smahon (7 lbs-5
oz \i 21 in.). Sl]vit s] fie Domnul c]ci El d] daruri bune, des]v`r\ite \i
frumoase.
•Joi, 20 iunie, am avut ca oaspe[i familia Ion \i Svetlana Chistol 'mpeun]
cu copiii lor Daniel \i Diana, din Ashville, NC.
•"n duminica trecut] ne-am luat La Revedere de la fr. p]stor Cristi Toader,
p]stor la Sebi\, jud. Arad. Fratele Toader a predicat Cuv`ntul 'n duminica
trecut].
•Printre al[i musafiri care au fost cu noi la adunare 'n duminica trecut] a
fost \i familia Aurel Sas din Cleveland, p]rin[ii sorei Alina Popovici.
•Mul[umim surorilor care s-au 'ntrecut 'n bucuria jertfelor aduse pentru
Numele Domnului. "n duminica ta[ilor, 16 iunie, fiecare tat] a primit un dar;
iar 'n duminica trecut] am avut o mas] frumoas], bogat] \i plin] de bucurie 'n
cinstea celor care au aniversarea 'n luna iunie, a celor care s-au n]scut 'n luna
iunie, \i 'n cinstea familiei Mo\man Silviu \i Luci pe care Domnul o va
binecuv`nta 'n cur`nd cu o feti[].
•Bolnavii no\tri: S] nu uit]m s] ne Picnicul de 4 iulie
rug]m pentru Maria Dancea, Stela
Avram (din Tg. Mure\, sor] de corp cu •Locul: P]durea de
s. Mia Costin), Ilie Voica (din Cers]ul pe River Road, la
Mic, unchiul fratelui Dani Voica), Olga nord de str. Euclid.
Ordeanu, Mia Burghelea (Canada), •"ncepe de la orele
Rodica Lighezan (Arizona), Puiu 9:00 am.
•"n program vom avea
Sezonov.
•S-au 'ntors din concedii: fam. activit][i sportive, o mas] cu
George Ardelean, Relu Jianu, Adrian aperitive \i gr]tar,
Mircu, Jean Opri\, Dumitru Podea, •C`nt]ri \i m]rturii inspirative.
•Absolven[ii de anul acesta vor primi
Cornelia Bucur.
•"n duminica trecut] familia Vasile la picnic premii.
T]m]\an a fost 'n misiune la biserica •4 iulie fiind joi, adunarea de joia
viitoare sear] nu se va mai [ine.
fra[ilor moldoveni din Ashville, NC.

Nunta de aur! Pentru fratele \i sora Viorel \i Elena Tru[a se 'mplinesc ast]zi (la ziu] \i
minut!) 50 de ani de la 'ncheierea leg]m`ntului lor de c]snicie. Este o s]rb]toare a
harului \i dragostei lui Dumnezeu, pentru d`n\ii, pentru fii lor, Octavian \i Tiberiu, dar
\i pentru familia noastr] ca biseric]. S] se 'mplineasc] 'n via[a acestei familii cuvintele
binecuv`nt]rii din Psalmul 20, %S] te asculte Domnul în ziua necazului, s] te
ocroteasc] Numele Dumnezeului lui Iacov, s]-[i trimeat] ajutor din loca\ul S]u cel
sf`nt, \i s] te sprijineasc] din Sion!^

Rug]ciunea de mijlocire

'naintea lui Dumnezeu, e
dezinteresat], e patetic], are un foc
sf`nt pentru cineva care are nevoie de
ajutor, e b]taia insistent] la u\a
'ndur]rii. |ti[i pe cineva pentru care
nimeni nu se mai roag], sau cineva
care v] este drag, \i 'nc] nu are
mm`ntuirea? Ruga[i-v], ruga[i-v] cu
st]ruin[]! Chema[i-L pe Dumnezeu 'n
ajutor! "ntotdeauna El r]spunde.

Evanghelistul R.A. Torrey spunea:
%A vorbi oamenilor despre Dumnezeu
este un lucru mare. Dar a vorbi lui
Dumnezeu mijlocind pentru oameni
este un lucru \i mai mare. Fiindc]
nimeni nu poate vorbi cu succes
oamenilor 'n Numele lui Dumnezeu
dac] n-a 'nv][at cum s]-I vorbeasc]
lui Dumnezeu 'n numele
oamenilor.^
La I Timotei 2:1, apostolul Vacation Bible School
Pavel scrie: %V] 'ndemn, deci,
'nainte de toate, s] face[i •S]pt]m`na VBS, 8-12 iulie.
rug]ciuni, cereri, mijlociri, •Costul este $25.00
mul[umiri pentru to[i •Tema: SONRISE.
oamenii...^ Rug]ciunea de •"nregistr]rile se pot face la s.
mijlocire are un caracter Tina Popovici \i Ani T]m]\an, sau
deosebit de celelalte categorii: e pe Internet 'n pagina bisericii de pe web,
o pledoarie a iubirii noastre www.betelchurch.org.

Mar\ul 'nvierii 'n luna Mai anul acesta la Hunedoara.

Comunic]ri
•Vineri, 21 iunie, la orele 8:33 am s-a n]scut 'n familia lui Andrei \i Dana
Smahon o feti[], c]reia p]rin[ii i-au pus numele Abigail Grace Smahon (7 lbs-5
oz \i 21 in.). Sl]vit s] fie Domnul c]ci El d] daruri bune, des]v`r\ite \i
frumoase.
•Joi, 20 iunie, am avut ca oaspe[i familia Ion \i Svetlana Chistol 'mpeun]
cu copiii lor Daniel \i Diana, din Ashville, NC.
•"n duminica trecut] ne-am luat La Revedere de la fr. p]stor Cristi Toader,
p]stor la Sebi\, jud. Arad. Fratele Toader a predicat Cuv`ntul 'n duminica
trecut].
•Printre al[i musafiri care au fost cu noi la adunare 'n duminica trecut] a
fost \i familia Aurel Sas din Cleveland, p]rin[ii sorei Alina Popovici.
•Mul[umim surorilor care s-au 'ntrecut 'n bucuria jertfelor aduse pentru
Numele Domnului. "n duminica ta[ilor, 16 iunie, fiecare tat] a primit un dar;
iar 'n duminica trecut] am avut o mas] frumoas], bogat] \i plin] de bucurie 'n
cinstea celor care au aniversarea 'n luna iunie, a celor care s-au n]scut 'n luna
iunie, \i 'n cinstea familiei Mo\man Silviu \i Luci pe care Domnul o va
binecuv`nta 'n cur`nd cu o feti[].
•Bolnavii no\tri: S] nu uit]m s] ne Picnicul de 4 iulie
rug]m pentru Maria Dancea, Stela
Avram (din Tg. Mure\, sor] de corp cu •Locul: P]durea de
s. Mia Costin), Ilie Voica (din Cers]ul pe River Road, la
Mic, unchiul fratelui Dani Voica), Olga nord de str. Euclid.
Ordeanu, Mia Burghelea (Canada), •"ncepe de la orele
Rodica Lighezan (Arizona), Puiu 9:00 am.
•"n program vom avea
Sezonov.
•S-au 'ntors din concedii: fam. activit][i sportive, o mas] cu
George Ardelean, Relu Jianu, Adrian aperitive \i gr]tar,
Mircu, Jean Opri\, Dumitru Podea, •C`nt]ri \i m]rturii inspirative.
•Absolven[ii de anul acesta vor primi
Cornelia Bucur.
•"n duminica trecut] familia Vasile la picnic premii.
T]m]\an a fost 'n misiune la biserica •4 iulie fiind joi, adunarea de joia
viitoare sear] nu se va mai [ine.
fra[ilor moldoveni din Ashville, NC.

Nunta de aur! Pentru fratele \i sora Viorel \i Elena Tru[a se 'mplinesc ast]zi (la ziu] \i
minut!) 50 de ani de la 'ncheierea leg]m`ntului lor de c]snicie. Este o s]rb]toare a
harului \i dragostei lui Dumnezeu, pentru d`n\ii, pentru fii lor, Octavian \i Tiberiu, dar
\i pentru familia noastr] ca biseric]. S] se 'mplineasc] 'n via[a acestei familii cuvintele
binecuv`nt]rii din Psalmul 20, %S] te asculte Domnul în ziua necazului, s] te
ocroteasc] Numele Dumnezeului lui Iacov, s]-[i trimeat] ajutor din loca\ul S]u cel
sf`nt, \i s] te sprijineasc] din Sion!^

Rug]ciunea de mijlocire

'naintea lui Dumnezeu, e
dezinteresat], e patetic], are un foc
sf`nt pentru cineva care are nevoie de
ajutor, e b]taia insistent] la u\a
'ndur]rii. |ti[i pe cineva pentru care
nimeni nu se mai roag], sau cineva
care v] este drag, \i 'nc] nu are
mm`ntuirea? Ruga[i-v], ruga[i-v] cu
st]ruin[]! Chema[i-L pe Dumnezeu 'n
ajutor! "ntotdeauna El r]spunde.

Evanghelistul R.A. Torrey spunea:
%A vorbi oamenilor despre Dumnezeu
este un lucru mare. Dar a vorbi lui
Dumnezeu mijlocind pentru oameni
este un lucru \i mai mare. Fiindc]
nimeni nu poate vorbi cu succes
oamenilor 'n Numele lui Dumnezeu
dac] n-a 'nv][at cum s]-I vorbeasc]
lui Dumnezeu 'n numele
oamenilor.^
La I Timotei 2:1, apostolul Vacation Bible School
Pavel scrie: %V] 'ndemn, deci,
'nainte de toate, s] face[i •S]pt]m`na VBS, 8-12 iulie.
rug]ciuni, cereri, mijlociri, •Costul este $25.00
mul[umiri pentru to[i •Tema: SONRISE.
oamenii...^ Rug]ciunea de •"nregistr]rile se pot face la s.
mijlocire are un caracter Tina Popovici \i Ani T]m]\an, sau
deosebit de celelalte categorii: e pe Internet 'n pagina bisericii de pe web,
o pledoarie a iubirii noastre www.betelchurch.org.

Programul de "nchin]ciune
16:00. Laud] Domnului \i 'nchinare
Doxologia ..................... L]udat fie Dumnezeu
Rug]ciune de invocare
C`nt]ri comune
Clipe de rug]ciune ........ Traian Popa
Cor
Poezie ........................... Felicia Duca
Trio ............................. fam. Smahon
Poezie: ......................... Augustina Bilba
Duet: ........................... Elena & Laura Brad
Cor
Anun[uri \i colecta
C`ntare comun]
Solo: ............................ Samuel Negru
Cor
17:00 Vestirea Cuv`ntului sf`nt
Citirea textului \i predica
C`ntare comun]
Benedic[ia

Pascu Geabou
1938 - 2013
Duminica trecut], 23 iunie
2013, fratele p]stor Pascu
Geabou a fost chemat
acas] la Domnul la v`rsta
de 75 de ani. |i-a 'ncheiat
c]l]toria un slujitor al
Domnului care a vestit Evanghelia cu mult
curaj, devotament \i sacrificiu.
Pascu Geabou s-a n]scut la 11 aprilie 1938
'n comuna Segarcea, jude[ul Teleorman. "n
1961 a absolvit cursurile Seminarului Teologic
din Bucure\ti, \i de atunci \i-a pus via[a 'n
slujba de slujire ca predicator, \i a r]mas p`n] 'n
ultima clip] a vie[ii %taica^, iubit de cei care l-au
cunoscut. Ca predicator plin de zel \i scriitor
iscusit, a urcat culmi de suces \i bucurie, dar a
gustat \i amarul loviturilor din partea
du\manilor. Fie 'n [ar], la bisericile din
Alexandria, {ig]ne\ti, Nenciule\ti, Turnu
M]gurele, Segarcea, Zimnicea, \i 'mprejurimi,
fie aici 'n America la biserica %Pacea^ (20012005), fratele Geabou a p]strat 'nv][]tura
noutestamental] curat] 'n predicare \i 'n tr]ire.

30 Iunie 2013

Va fi c`ndva...
Va fi c`ndva un r]s]rit,
Cu raze noi de soare,
Cu un azur mai str]lucit,
|i-o nou] zi - f]r] sf`r\it,
Cu Ceruri noi, \i-un infinit
De sl]vi nepieritoare.
P`m`ntul nu va mai putea
Cu for[a s] ne [in];
O alt] for[] ne va da
Puterea de-a ne ridica
L`ng] Isus, la dreapta Sa,
"n {ara de lumin].
|i va mai fi un nou p]m`nt,
P]m`nt care nu piere,
"mpodobit cu un ve\m`nt
Sp]lat 'n noul leg]m`nt,
Ca un m]rg]ritar zbur`nd,
Prin sfere de-nviere.
Atunci ne vom uita uimi[i,
La tot ce-a fost durere:
La m]r]cinii otr]vi[i,
La anii c`nd am fost lovi[i,
Persecuta[i, dispre[ui[i,
La pl`ns, amar \i fiere...
Dar vom vedea 'n locul lor
O slav] orbitoare:
Lumini [`\nind ca din izvor,
Sclipiri din brazda r]nilor,
|i-n loc de-amar tulbur]tor,
Va fi numai splendoare.
Ce har, ce glorie va fi,
Cum n-a mai fost _nainte:
Deodat]-n cete, mii \i mii,
"nv]lui[i 'n zori de zi,
Din pulbere, ne vom trezi,
Din negrele morminte!
|i tr`mbi[a va r]suna
Semnalul de-adunare:
%Scula[i-v] din noaptea grea,
Hristos e gata s] ne ia
"n {ara Sa, la Nunta Sa,
La marea S]rb]toare!^ (v.p.)

Fanfara %Soli Deo Gloria^ la Denver, Colorado, 'n duminica de 16 iunie.

Libertate, libertate...
G]sim adev]rata libertate doar atunci c`nd "l g]sim
pe Dumnezeu, \i o pierdem c`nd ne 'ndep]rt]m de El.
Libertatea e unul din idealurile 'nn]scute 'n om, \i e
pus] 'n sufletul nostru pentru ca s] nu avem pace p`n] nu ne alipim de
Dumnezeu. Odat] Hru\ciov 'i spunea pre\edintelui Nixon: %Nepo[ii dumitale
vor tr]i sub comunism^. La care pre\edintele Americii i-a r]spuns: %Nepo[ii
dumitale \i nepo[ii mei vor vrea s] tr]iasc] liberi.^ Dar Domnul Isus spunea
c] doar cunosc`nd Adev]rul (\i El este Adev]rul!) vom ajunge liberi. %Deci,
dac] Fiul v] face slobozi, ve[i fi cu adev]rat slobozi^(Ioan 8:36). Adev]rata
libertate e s] fi al Domnului Isus.
La acest 4 iulie al Americii, ne rug]m ca Bunul Dumnezeu s] aib] mil] de
poporul acestei []ri \i s]-i dea harul poc]in[ei, ca s] se 'ntoarc] la Cuv`ntul
S]u, Cuv`ntul vie[ii. C`nd spunem %God bless America!^ spunem o rug]ciune
ca Dumnezeu s] lucreze prin Duhul S]u la m`ntuirea multora 'n America.
Biserica Baptist] Rom`n] %Betel^ - 6120 N. Harlem Ave., Chicago, IL 60631
Serviciul divin duminical, dup] amiaz]: 4:00 - 6:00
Radio - WEEF 1430 AM, duminica diminea[a 'ntre 8:30 \i 9:00
Internet - http://www.betelchurch.org

