Programul de
"nchin]ciune
%Te voi binecuv`nta, deci, toat] via[a mea, \i
'n Numele T]u 'mi voi ridica m`inile^ (Ps. 63:4).
C`ntare de laud] Domnului
Rug]ciune de invocare
C`ntare comun]
Clipe de Rug]ciune .............. Nicu Muresan
C`ntare comun]
Copiii, de la VBS ................ Ani T]m]\an
C`ntare comun]
Psalm ................................... Abby Mircu
Cor, Fi[i voio\i 'ntotdeauna
Solo ..................................... Viorica Zaica
Cor, Din cer a venit al meu Salvator
C`ntare comun] \i colecta
Citirea Cuv`ntului
Predic] ................................ Petre Ordeanu
C`ntare \i 'ncheiere
(c`nt]rile comune sunt conduse azi de fr. Filip Smahon)

Œ Sora Florica Mocu[a sa 'ntors din Rom`nia \i ne
bucur]m de salut]rile pe care
ni le aduce din [ar] de la cei
dragi ai no\tri. Bun Venit
iar]\i la noi!
Œ "n duminica viitoare,
21 iulie, am fost anun[a[i c]
vor s] vin] la noi Stephen \i
Genoveva Sfatcu Beattie,
care locuiesc acum 'n
Pennsylvania. Vor avea c]r[i
recent tip]rite \i materiale
pentru copii.
Œ Pe 11 august se
organizeaz] o ie\ire a corului
la fra[ii menoni[i din Ohio.
Œ V] rug]m s] semna[i
cu to[ii peti[ia pentru fratele
Natanael Smahon, ca s] vin]
c`t mai cur`nd 'napoi 'n
s`nul familiei.
Œ S]pt]m`na aceasta are
loc 'n Colorado tab]ra
tineretului.

Iubi[i fra[i \i surori 'n Hristos Domnul !
Au trecut deja patru luni de la formarea
bisericii %Betel^, biserica Domnului Isus pe care
a c`\tigat-o cu 'nsu\i s`ngele S]u. Cu aceste
r`nduri vreau s] dau slav] Domnului Isus pentru
fiecare din cei ce v-a[i al]turat plini de credin[] \i
curaj, s] form]m o oaste a Domnului, cu dorin[a
s] tr]im curat, 'n pace, 'n sfin[enie \i devotament
pentru M`ntuitorul nostru, lega[i ca un m]nunchi
de lumin] 'n dragostea Celui care ne-a sp]lat
p]catele. V] aduc aminte de lucrurile de care neam desprins, ca s] nu c]dem 'n ele, ci s] tr]im
frumos ca 'n timpul zilei (Rom. 13:13). Dar mai
mult, s] privim 'nainte, nu 'napoi, spre Domnul
Isus, nu spre faptele firii p]m`nte\ti; c]ci suntem
fii ai luminii, nu ai 'ntunericului (I Tes. 5:5-8).
M] rog s] fim cu adev]rat o adunare
'nv]luit] 'n norul slavei lui Dumnezeu \i 'nt]rit]
de Duhul S]u 'n taina Evangheliei descoperit]
sfin[ilor Lui, tr]ind 'n a\teptarea ar]t]rii Marelui
nostru Dumnezeu \i M`ntuitor Isus Hristos,
preg]tindu-ne cu bucurie s] auzim tr`mbi[a venirii Preaiubitului nostru. %Iat]-l c] vine,
s]rind peste mun[i, s]lt`nd pe dealuri^ (C`nt. 2:8).
Binecuv`ntat s] fie Numele Domnului Isus 'n mijlocul nostru!
Valentin Popovici
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Detaliu din arcul de triumf al 'mp]ratului Titus; basorelief al triumfului Romei asupra
Iudeii, 'n anul 70 d.H. cu distrugerea Ierusalimului \i a templului; aici se vede sfe\nicul
cu \apte bra[e din locul sf`nt al Templului, purtat ca trofeu 'n alai triumfal la Roma.

O singur] cale, Hristos Domnul !
E\ti tu pe calea care duce la cer? Ar trebui s] \tii dac] e\ti sau nu. Nu po[i umbla
cu b]nuieli. Este un singur drum 'ntr-acolo. Unul singur. Italienii au o vorb]: %Toate
drumurile duc la Roma!^ Dar exist] un singur drum care duce la Cer, nu mai multe.
Domnul Isus a spus: %Eu sunt Calea, Adev]rul \i Via[a! Nimeni nu vine la Tat]l
dec`t prin Mine!^ Tot El a mai spus: %Eu sunt U\a oilor!^
Privind cl]direa impun]toare a templului din Ierusalim, Domnul Isus a spus
ucenicilor: %Nu va r]m`ne aici piatr] pe piatr], care s] nu fie d]r`mat].” |i cuvintele
Lui s-au 'mplinit. A spus cu fermitate c] %cerul \i p]m`ntul vor trece, dar cuvintele
Mele nu vor trece^. Cuvintele Lui au autoritate de porunci divine. |i totu\i atunci c`nd
se adreseaz] celor fr]m`nta[i de p]cate, de sub poveri grele, El ne cheam] plin de
duio\ie: %Veni[i la Mine to[i cei trudi[i \i 'mpov]ra[i...^ Auzi chemarea Lui? Vino la
El, c]ci nu te po[i furi\a 'n cer pe alt] poart]. Nu po[i cump]ra cu bani intrarea acolo.
M`ntuirea pe care o d] El o d] f]r] bani, f]r] plat]. E gratuit], suficient], deplin]. E
harul lui Dumnezeu. Crede 'n El! Pred]-I Lui toate problemele tale? El este Marele
Medic al sufletului omenesc. Nimeni nu e ca El. Nimeni \i nimic nu-L poate 'nlocui.
Exist] o singur] u\], \i U\a este Hristos. Alege U\a aceasta ca s] intri 'n cer! "ncredete 'n El pentru via[a aceasta \i pentru cea viitoare!
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

De la |coala Biblic] de Vacan[] din s]pt]m`na trecut]

Mia \i Costel Oglice 'n Rom`nia

Centrul de la Surduc

Mul[umim pentru rug]ciuni. Am avut o tab]r] s]pt]m`na trecut] 'ntr-un
cartier cu copii \i tineri, cu mul[i tineri din familii dezavantajate. Au r]spuns
minunat la Cuv`ntul Domnului. Dorin[a \i puterea lor de a sta c`te dou], trei
ore f]r] pauze ne-a ar]tat disperarea lor dup] dragoste. La aceast] tab]r]
Emanuel, b]iatul nostru, 'mpreun] cu so[ia Bianca, ne ajut] cu o echip] de 24
de tineri de liceu \i facultate cu care au venit din America. Mul[umim
Domnului pentru c] la aceast] prim] tab]r] s-au predat 26 de tineri s]
primeasc] pe Domnul Isus. Ce bucurie s] vedem z`mbetele \i entuziasmul lor
c`nd au primit pe Domnul!
Duminic] 'n acest cartier din Lugoj au fost inaugurarea cl]dirii unde
fratele Gigel Olaru \i echipa sa de misiune au plantat o biseric]. Cu ocazia
inaugur]rii au fost botezate 4 persoane, dintre care o persoan] este Jessica
(din echipa venit] din America) care a fost \i anul trecut 'n grupa de misiune a
lui Emanuel, \i ea \i-a predat via[a Domnului aici 'n Rom`nia \i a dorit s] se
boteze. Mare ne-a fost bucuria s] vedem cl]direa arhiplin] \i pe copiii care au
fost la tab]r] 'mpreun] cu p]rin[ii din cartier.
Luni am 'nceput a doua tab]r] cu copii \i adolescen[i. Au venit tineri din 7
sate care 'nconjoar] centrul de la Surduc. Am mul[umit Domnului c] a venit
ploaia \i s-a mai r]corit (a fost foarte cald aici). Num]rul de peste 100 de copii,
tineri, adolescen[i, \i echipa ('n total 150 persoane) se bucur] de armonie,
z`mbet \i lucrarea pe care o face Duhul Domnului prin Cuv`nt 'n via[a
tuturor. Ruga[i-v] pentru acest grup, c`t mai mul[i s] cunoasc] pe Domnul.
Ne rug]m pentru protec[ie, s]n]tate \i lucrarea Duhului Sf`nt 'n via[a lor. "n
acest grup sunt \i c`[iva tineri care anul trecut s-au rugat s] primeasc] pe
Domnul \i se vede clar o schimbare \i transformare 'n via[a lor.
Mul[umim pentru rug]ciunile voastre ca Domnul s] ne dea 'n[elepciune,
putere 'n tot ceea ce facem: predare, direc[ie, mentorare, \i s] vedem slava
Domnului 'n lucrarea Lui 'n ace\ti tineri.
Cu dragoste, Mia \i Costel — (27 iunie 2013)

Lec[ia de |coal] Biblic]
(pentru joi seara, 18 iulie)

"n post \i rug]ciune Textul lec[iei: Ezra 7:6-10; 8:21-23.
%Pentru aceasta am postit \i am chemat pe Dumnezeul nostru. |i El ne-a
ascultat^ (Ezra 8:23).
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