3 Mai 2015

Lua[i, m`nca[i! Aceste este trupul Meu...

Masa aceasta de aducere aminte
%Am dorit mult s] m`n`nc Pa\tele acestea cu voi 'nainte de patima
Mea...^ (Luca 22:15). Masa aceea pascal] a fost a\teptat] \i dorit] de
Domnul Isus Hristos, fiindc] era masa 'n care se 'mpletea ultima
oar]simbolul cu realitatea, mielul de Pa\te pe care urmau s]-l m`n`nce
(simbolul) \i Mielul lui Dumnezeu (realitatea) care urma s] fie jertfit,
r]stignit pe cruce. Masa aceea era 'nc] o adeverire a 'mplinirii profe[iilor
despre El. %Hristos, Pa\tele noastre, a fost jertfit^ (I Corinteni 5:7). Ceea
ce era prevestit prin Pa\te c] se va 'nt`mpla, s-a 'nt`mplat. |i odat] cu
'mplinirea proorociei, la moartea isp]\itoare a Domnului Isus, toat]
structura profetic] \i-a 'ncheiat lucrarea. C`nd o construc[ie este cl]dit],
se ridic] 'n jurul ei schele \i cofraje; dar odat] ce cl]direa a fost terminat]
schelele nu mai au nici un rost, ba chiar pot s] d]uneze cl]dirii.
Masa aceasta de pomenire a Domnului a fost dorit] mult de El atunci,
\i este \i azi. Era 'n mijlocul ucenicilor 'ntr-un Ierusalim tulburat de
planurile oamenilor r]ut][ii, fr]m`ntat de ura fariseilor \i a marilor preo[i.
|i azi, la masa Domnului, El e 'n mijlocul nostru, 'n timp ce ora\ul fierbe,
[ara se fr]m`nt], lumea se zbate 'n ur] \i comploturi s`ngeroase. Dar
Domnul Isus ne spune \i nou], %V] las Pacea Mea...^ Aici s] fie lini\te,
pace, aici s] fie leg]tura tainic] \i dulce a iubirii Lui peste noi.

‚ Spunem un c]lduros Bun Venit secretar general adjunct, Ilie Milutin
ast]zi 'n mijlocul nostru fratelui \i Timotei Rusu.
Vasile Talo\ \i so[iei s. Cornelia,
‚ La Ilise\ti, jude[ul Suceava,
fratele Greciuc, subven[ionat de
societatea %Rom`nia pentru Hristos^,
ne anun[] c] au cump]rat un teren pe
care doresc s] construiasc] o cas] de
rug]ciune \i un centru de misiune. Un
frate mai 'n v`rst] din America a
auzit despre proiectul acesta \i le-a
trimis deja un ajutor b]nesc pentru a
'ncepe lucr]rile.
‚ Fratele Costel \i s. Mia Oglice
veni[i 'n America 'n vizit] la copii. ne scriu de pe c`mpul de misiune:
Fratele Vasile Talo\ este acum
%Mul[umim pentru rug]ciuni; am
p]storul senior al bisericii terminat cu bine institutul din Siberia.
%Bunavestire^ din Bucure\ti.
Participan[ii au venit din 8 ora\e \i 7
‚ De asemenea, cu ocazia regiuni; unii au c]l]torit pân] la 35 de
repeti[iei de fanfar] de ieri aici la noi ore cu trenul, autobuzul ca s] ajung]
'n adunare, a r]mas cu noi fratele Dan la centrul unde am avut 'ntâlnirea. |i
Rusu, din Kitchener, Canada. "i noi am avut o c]l]torie lung] din
spunem un fr][esc salut de dragoste. Albania 'n Siberia prin Moscova. "n
‚ "n cadrul \edinei de consiliu al prima s]pt]mân] am avut provocare
Uniunii la Bucure\ti din s]pt]m`na s] ne ajust]m cu diferen[a de fus orar
trecut], s-a luat hot]r`rea ca de 12 ore, a fost frig, râul Enisei era
urm]torul apropiat congres al Uniunii 'nghe[at, ningea zilnic dar 'n
Baptiste din Rom`nia s] se [in] 'ntre s]pt]mâna a doua râul a 'nceput s] se
28-29 mai a.c. la Oradea, fiind dezghe[e. Am avut a 52-a graduare a
g]zduit de Biserica Baptist] institutului nostru din Euro-Asia;
%Emanuel^. Pre\edinte al congresului printre ei a fost pastorul Jenea T. \i
a fost ales fratele Onisim Mladin, de lider 'n Republica Buriatia. El ne-a
la biserica %Dragostea^ (P`rneava) mul[umit pentru schimbarea care a
din Arad. O parte din candida[i sunt avut loc 'n via[a lui, a familiei, \i a
deja cunoscu[i \i desemna[i de bisericilor din zona lui care sunt
diferite comunit][i, dintre care implicate cu studiul biblic. Anul
amintim: pentru func[ia de pre\edinte acesta el \i so[ia au adoptat 4 b]ie[i
al cultului sunt trei candida[i: Viorel pe lâng] cei 6 copiii ai lor. Exemplul
Iuga, Ionel Tu[ac \i Daniel Mari\. frumos pe care l-a dat este o m]rturie
Pentru func[ia de secretar general \i pentru al[i p]stori pe care i-a adus
candideaz] Cornel Boingeanu, Ioan la institut Astfel pastor Eugen 'n
Ardelean \i Mircea Ursu. Iar la vârst] de 35 de ani, pe lâng] cei 3
copii ai lor au adoptat al[i 10 copii \i
|coala Duminical]
anul acesta a adoptat o fat] de 15 ani,
Miercuri, 6 mai 2015
\i acum au 14 copii. Fata era o
Daruri ale Duhului Sf`nt
r]zvr]tit] \i cei care au luat-o 'n
I Corinteni 12:1-11.
plasament de la orfelinat au dus-o
Versetul de aur: I Cor. 12:7
'napoi. Eugen a aflat despre ea, s-a

gândit la viitorul ei \i a adoptat-o.
Fata este deja implicat] 'n studiu
biblic \i 'n grup \i se vede schimbare
'n atitudinea ei; ea este fericit] c] are
o familie a\a mare!^

Bolnavii no\tri:
•Sora Carolina Grama se afl] din
nou la Avanti Wellness and Rehab,
6840 W. Touhy Ave., Niles Tel.
(847) 647-6400.
(Reportajul continu] s]pt]m`na
•Fratele Larry Ga\par a fost
viitoare) operat joia trecut] la genunchi (knee
replacement). Ast]zi va ie\i din spital
\i se va afla 'n convalescen[] \i
terapie tot la Avanti, pe Touhy Ave.
•Fratele Petre Ursela\ a fost
internat mar[ea trecut] la spitalul
McNeil, l`ng] locuin[a lor, din cauza
unei deshidrat]ri acute. Este acum din
nou acas] 'n 'ngrijire medical]
special].
•Fratele Victor Mo\man urmeaz]
s] fie operat din nou miercuri
diminea[] 'n s]pt]m`na viitoare, \i
opera[ia aceasta nu e deloc u\oar]
(opera[ia anterioar] a durat zece ore).
"l 'ncredin[]m pe bra[ele Domnului,
Medicul cel Mare!
S]-i avem 'n rug]ciune \i s]-i
amintim pe nume pe cei care sunt 'n
suferin[] \i nu pot veni la casa
Domnului.
La plecare \i la venire...
•S-au 'ntors din c]l]torii \i
vacan[e: familia Jean \i Viorica
Opri\, Corneliu \i Ana Bud, Rodica
Sporea, Dan \i Lidia Bogdan, Andrei
\i Dana Smahon, \i al[ii. Ne bucur]m
de venirea lor cu bine acas].
•Vor fi pleca[i dintre noi pentru o
vreme 'n c]l]torii 'n Rom`nia: fratele
Pavel \i s. Marinela Negrei, la Lugoj,
Caransebe\ \i Darova; fr. Zah Pavel,
la Arad. Le dorim harul bogat al
Domnului.
Deces: Sora Ani\oara Rusenescu,
sor] de corp cu s. Hortenzia Popovici
(so[ia fratelui Pitt Popovici), a trecut
la Domnul 'n v`rst] de aproape 100
de ani, la Portland, Oregon.
<-----Imagini din duminica trecut]

VBS -- 29 iunie
- 3 iulie
...Se apropie
vara \i vacan[a
copiilor. La fel,
se apropie
|coala Biblic]
de Vacan[].
"nscrierile pot
'ncepe de
acum.
Tina Popovici,
(847)217-8548

Anun[ pentru surori: Grupul de
surori care particip] la studiu
biblic \i rug]ciune, vor avea
'nt`lnirea s`mb]ta urm]toare,
data de 9 Mai diminea[a la 10:00
la biseric]. Invita[i c`t mai
multe surori s] participe la
aceste adun]ri de p]rt]\ie.

%P]ze\te-m]
ca lumina
ochiului,
ocrote\te-m] la umbra aripilor
Tale...^ (Psalmul 17:8).

Programul dup] amiaz]
C`ntare Comun]
Rug]ciune
C`nt]ri Comune
Psalm: Estera Smahon
Cor B]rb]tesc
Text
Cor B]rb]tesc
C`ntare Comun]
Solo – Amber Ilisie
Poezie: Mia Costin
Anun[uri \i Colecta (Cântare
Comun])
Cvartet
Citirea Textului \i Rug]ciune
Predic]
Încheiere \i Benedic[ie
(C`nt]rile comune –
Edy Negru)

Gregory Mantle scrie c] 'n {ara Galilor este un munte din care izvor]sc
cinci r`uri. %A b]ut milenii la r`nd din fiecare nor ce se a\eza pe fruntea
lui,^ scrie Mantle, %p`n] c`nd a ajuns el 'nsu\i un mare rezervor de ap],
un munte cu izvoare.^ Dac] ne ad]p]m din Cel Nev]zut \i Ve\nic, din noi
vor curge r`uri de ap] vie, r`uri de binecuv`ntare. Dar s] nu pierdem
leg]tura cu Cerul, ci s] ne umplem vasul cu apa vie[ii.
Biserica Baptist] Rom`n] %Betel^
330 W. Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068
Serviciile duminicale: diminea[a, 10:00-12:00; dup] masa, 5:00-6:30.
Program duminical la radio: WEEF 1430 AM, 8:30-9:00
Internet: http// betelchurch.org

