¨Am auzit glasul
Domnului
întrebând:
¨Pe cine să trimit,
și cine va merge pentru noi? Eu am
răspuns: ¨Iată-mă, trimite-mă!¨
(Isaia 6:6)
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  Smahon
Solo:	
  Mia	
  Costin
Psalm:	
  Edward	
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Duet:	
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  Brad	
  &	
  Cristina	
  Bogdan
Cântare	
  comună
Cor
Psalm:	
  Sylvan	
  Popovici
Cor
Anunțuri	
  și	
  colecta
Citirea	
  textului	
  și	
  predica
Cântările	
  comune,	
  Andre	
  Ordeanu
Sâmbăta
următoare
este 4 Iulie,
Ziua Independenței Statelor
Unite,
sărbătoarea civilă cea mai mare aici în
America. Vom avea un picnic la
pădure, în acelaș loc cu care ne-am
obișnuit, și pe care tinerii l-au
rezervat.
- Euclid Av. și River Road.
Intrarea este din Euclid Avenue.
- De la ora 10:30 dimineața.

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

%I s-a dat t]m`ie mult]^
%Apoi a venit un alt 'nger, care s-a oprit 'n fa[a altarului, cu o cadelni[] de aur.
I s-a dat t]m`ie mult], ca s-o aduc] 'mpreun] cu rug]ciunile tuturor sfin[ilor, pe
altarul de aur, care este 'naintea scaunului de domnie.^ (Apocalipsa 8:3)
La Apocalipsa 5:8 g]sim explica[ia simbolic] a t]m`iei: %potire de aur, pline cu
t]m`ie, care sunt rug]ciunile sfin[ilor.^ Acolo erau cei 24 de b]tr`ni care s-au aruncat
cu fa[a la p]m`nt 'naintea Mielului. "nchin]ciunea lor ne arat] dou] aspecte ale
'nchin]rii: al]utele (harfele) \i potirele de aur pline cu t]m`ie. "nchinarea noastr]
trebuie s] aibe aceste dou] aspecte: c`ntarea de laud] Domnului, \i rug]ciunea prin
Duhul Sf`nt al slavei.
"n Apocalipsa 8, Mielul a rupt pecetea a \aptea, ceasul b]tea gongul final,
vremea sf`r\itului era aproape; urmeaz] evenimente uluitoare care se succed rapid.
Dar 'nainte de toate, un 'nger s-a oprit 'n fa[a altarului de aur (Mi[beah zahab), ca
s] prezinte prin fumul t]m`iei rug]ciunile sfin[ilor 'naintea lui Dumnezeu. Harfele
deja au t]cut (v.1), dar rug]ciunile nu, ele se 'nal[] continuu la Domnul. "n cer s-a
f]cut t]cere, dar fumul t]m`iei umple Cerul cu parfumul rug]ciunilor. |i 'nainte ca
s] sune cele \apte tr`mbi[e, li s-a dat sfin[ilor %t]m`ie mult]^.
Biserica Domnului 'n vremurile din urm] este Biserica rug]ciunilor aprinse, ca
t]m`ia care se mistuie 'n cadelni[ele pline cu jarul de pe altar! O, Doamne, aprinde
Biserica Ta la rug]ciune 'n vremurile acestea c`nd venirea Ta este at`t de aproape!

Comunic]ri

De m`ine 'ncepe la noi |coala Biblic]
de Vacan[] a copiilor.
• 'ntre 29 iunie \i 3 iulie
• zilnic, 'ntre 9:00 am \i 12:30 pm
• se sugereaz] o dona[ie de $25.00
pentru fiecare copil.
• Copiii primesc: micul dejun,
snacks, T-shirt, CD muzical, crafts, \i
multe altele.

• Tema: %Mount Everest 2015^, o
excapad] imaginar] 'n locurile
friguroase ale masivului %Everest,^ cu
'nv][]turi din Sf`nta Scriptur] \i cu
multe activit][i educative pentru copii.
• O s]pt]m`n] de neuitat pentru
fiecare copil care particip].
Baby Shower
Surorile organizeaz] un %Shower de
Cadouri^ pentru Aleona Smahon,
s`mb]t] 11 iulie la orele 5:00 pm.
Aleona a\teapt] s] nasc] o feti[], \i
cadourile pentru shower sunt
'nregistrate la
pr]v]lia
BuyBuyBaby.
Dorim s] ne
ar]t]m dragostea
pentru aceast]
t`n]r] \i scump]
familie.

Salut]m cu bucurie \i 'n Numele
dragostei Tat]lui ceresc pe to[i cei care
a[i venit s] ne 'nchin]m 'mpreun] 'n
casa Domnului, 'n sanctuarul p]cii \i al
'ndur]rilor lui Dumnzeu, onor`nd prin
Duhul sfin[eniei r]scump]rarea pe care
n-a adus-o Domnul Isus Hristos 'n
s`ngele v]rsat la Golgota. Fie ziua de azi
o zi de s]rb]toare 'n cinstea \i
pream]rirea Domnului, pentru 'nt]rirea
noastr] 'n n]dejde, pentru chemarea
celor f]r] pace la harul m`ntuirii, o zi de
poc]in[] \i de unire 'n leg]tura credin[ei.
Salut]m 'n mod special pe tinerii
c`nt]re[i din fanfara %Soli Deo Gloria^
'mpreun] cu fratele p]stor Iulian Costea
de la Biserica Penticostal] %Golgota^
din Oak Lawn, la s]rb]toarea de azi,
'mplinind porunca din Cuv`ntul sf`nt,
%Intra[i cu laude pe por[ile Lui, intra[i cu
c`nt]ri 'n cur[ile Lui! L]uda[i-L \i
binecuv`nta[i-I Numele!^
Din duminica trecut] avem amintiri
frumoase ale p]rt]\iei noastre 'n
Domnul Isus, din care amintim c`teva:
Am avut musafiri: sora Melania
Cristea venit] din Caliifornia (de la
biserica Betel, Anaheim) la showerul
de nunt] al fiicei Emilie cu Raul
Hegye\; • Dan Rusu, din Kitchener,
Canada, sosit mai devreme la
imprim]rile care au avut loc la noi 'n
ultimele trei zile; • Alin \i Beatrice
Negru, veni[i din Detroit cu ocazia
s]rb]torii din duminica trecut], Ziua
Tat]lui; • familia I\toc Traian \i
Eunice, \i fiul Eugen, veni[i din
Atlanta 'n vizit] la v]rul lor, fratele
Nicu Clonda.
Cu ocazia Zilei Tat]lui, au f]cut
m]rturii frumoase 'n fa[a bisericii:
Marinic] Dumitra\cu, Mia Arcan,
Aron Duca, Ronela Ordeanu, Ilie

Negru, Cati Podea. Prin toate, biserica
a fost 'nt]rit] \i 'nviorat], dup] cum
scrie 'n Sf`nta Scriptur], la I Petru
4:11, %Dac] vorbe\te cineva, s]
vorbeasc] cuvintele lui Dumnezeu. Dac]
sluje\te cineva, s] slujeasc] dup]
puterea, pe care i-o d] Dumnezeu:
pentruca în toate lucrurile s] fie sl]vit
Dumnezeu prin Isus Hristos, a C]ruia
este slava \i puterea în vecii vecilor!^
"n duminica trecut] fratele Vasile
T]m]\an \i familia au fost 'n misiune la
fra[ii \i surorile din Minneapolis,
Minnesota, unde fratele Vasile a
predicat cuv`ntul Evangheliei.
La lista celor pentru care ne rug]m
Tat]lui ceresc pentru vindecare \i
'nt]rire 'n trup, ad]ug]m pe fratele
Caius Vica\, c]ruia medicii i-au dat un
diagnostic nepl]cut, cancer la rinichi.
Caius este nepotul sorei Marioara
Arcan-Mara, plecat] dintre noi la
Domnul anul trecut. • Al[i fra[i \i
surori pe care s]-i avem mereu 'n
rug]ciune: Iacov Sezonov, Petru
Urs]las, Ana Arcan, Pu\a Buhai,
Mariana Ilisie, Gili \i Elena Ga\par,
George Ardelean, Ni[u Ana.
Fratele Mircea \i sora Mary
R]du[ sunt pleca[i 'ntr-o vizit] 'n
California la serbarea familiilor R]du[,
reunite din mai multe p]r[i la San
Francisco, cu ocazia 'mplinirii a 50 de
ani de c]snicie a fratelui Aurel \i s.
Marilena R]du[ (unchiul fratelui
Mircea). Le spunem \i noi
s]rb]tori[ilor de departe, felicit]ri \i
dorin[ele bisericii Betel, de s]n]tate,
har \i pace 'n c]l]toria spre Canaanul
ceresc. • Familia Silviu \i Lucia Mo\man a plecat joia trecut] 'ntr-o vizit] 'n
Rom`nia, la Oradea. • Ast]zi 'n
biserica din Akron este serbarea de
'nceput a lucr]rii fratelui Valentin
{en[ ca p]stor asistent l`ng] fratele
Viorel Clintoc. Sl]vit s] fie Domnul!

Sunt vasul de []rân]
Sunt vasul de []r`n],
Fragil \i ruginos,
Ce poart]-n el comoara
Iubirii lui Hristos!
Nu-n mine e puterea
De trai victorios;
Sunt numai lut, cenu\],
Dar Via[a e Hristos!
Nu, nu sunt eu st]p`nul
Mo\iilor de jos;
Eu sunt doar c]l]torul,
Dar Calea e Hristos!
|i nu sunt eu Cuv`ntul
Cu rod bogat, frumos;
Eu sunt numai o voce,
Cuv`ntul e Hristos!
Nu sunt eroul luptei,
Cu palo\ furtunos;
Sunt doar un rob netrebnic,
Eroul e Hristos!
Nu-n mine e dulcea[a
De picur t]m`ios;
Eu sunt numai un fagur,
Dar Mierea e Hristos!
|i v] uita[i la mine,
C] nu sunt ar]tos...
Fotografie \tears],
Dar Chipul e Hristos!
Nu sunt nici m]car mirul
Cu-al nardului miros;
Sunt numai o petal],
Parfumul e Hristos!
|i nu-s dec`t h`rtie,
Un pergament scor[os,
Dar am 'nscris]-n mine
Scrisoarea lui Hristos!
Sunt vasul de []r`n],
Fragil \i ruginos,
Dar port senin 'n mine
Tot Cerul lui Hristos! (vp)
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