8 Mai 2016
Ziua Mamelor

Felicităm azi toate mamele din biserica noastră și le dorim binecuvântarea
Tatălui Ceresc în familie, în mijlocul copiilor lor. Psalmul113 are cuvintele pe
care le dorim reale pentru fiecare mamă: „Domnul face din ea o mamă veselă în
mijlocul copiilor ei!”
E potrivit ca tema rugăciunilor din Casa Domnului astăzi să fie
pentru mame și pentru familiile în care Domnul le-a dat menirea
să slujească.
Vom glorifica din nou pe Domnul Isus pentru că ne-a dăruit
mame care își cunosc menirea și își împlinesc misiunea. Prin ele
Dumnezeu ne-a dăruit viața, ele ne-au crescut și au cultivat în noi
sentimentele cele mai nobile, ele ne-au îndrumat pe calea
Domnului. Astăzi este ziua lor, pe ele le onorăm și lor le exprimăm
mulțumirile noastre. Toate florile, toate ornamentele, împodobirea
cu flori a casei de rugăciune sunt pentru cinstirea lor și lauda
Domnului. Pentru ele mulțumim Domnului și pentru ele ne rugăm
Celui Praînalt, să le presare binecuvîntări îmbelșugate pe cărarea
vieții lor.

privirea și paza Domnului.

t Ieri dimineață, 7 Mai, a avut loc
cununia religioasă a fratelui Robert
Ardelean cu sora Deana Zivku. Ne-am
bucurat de harul Domnului Isus în
părtășia multor musafiri invitați la
nuntă din foarte multe părți. De la

t De la nunta lui Remus Moroșan
cu Rebeca Varga din duminica trecută
la Biserica Penticostală Golgotha, din
Oak Lawn, am venit cu salutări pentru
biserica Betel și dorințile de bine din
partea multor predicatori care au
participat la nuntă (din Chicago,
Portland, Arizona și România):
Constantin Lupancu, Const. Hrișcă,
Sorin Puha, Ștefan Varga, Dumitru
Moț, Matei Sav, Iulian Costea. A fost
un program bogat la care a cântat și
fanfara care s-a prezentat excelent.
t Fratele Jean și s. Viorica Opriș au
împlinit 50 de ani de căsnicie în
săptămâna trecută, o piatră de hotar la
care întreaga biserică sărbătorește
împreună cu ei îndurarea și bunătatea
lui Dumnezeu în familia lor. Domnul
Dumnezeu să le dea lumina Feței Lui
cu pace și bucurii nespuse și pe mai
departe. Îi iubim și ne rugăm pentru
binecuvântarea lor.

Detroit (Troy) au venit mulți frați și
surori înrudiți cu familia miresei,
t Spunem bun venit fratelui Ghiță
împreună cu fratele Sorin Covaci, Moț la noi. Dorim să simtă bucuria
păstorul bisericii care a predicat Domnului și bucuria noastră că suntem
Cuvântul la nuntă. Au mai venit împreună.
m u s a fi r i n u n t a ș i d i n F l o r i d a ,
California, Texas, Colorado, pe lângă
prietenii și rudele mirelui care locuiesc
în zona Chicago. Dorim tinerilor
proaspăt căsătoriți binecuvântările lui
Dumnezeu în căminul pe care l-au
întemeiat, călăuzirea cerească în toate
hotărârile pe care le vor lua în viață,
lumină călăuzitoare pe cărările pe unde
îi vor duce pașii, fiind permanent sub

În atenția surorilor din
biserică:
14 Mai, „Surorile la rugăciune”
10 am-12 pm
15 Mai, „Bake Sale”
Aduceți prăjiturile, cornulețele și
baclavalele, etc. la 9:30 am.

t Să ne rugăm pentru bolnavii
noștri: Dan Mitroi, Ana Nițu, Viorica
Abrudean, Ioni Dinu, Puiu Sezonov,
Maria Tăședan, Tatiana Dulceanu,
Dorica Scobercea.

Citirea Bibliei în
luna MAI:

De pe câmpul de misiune
de la Costel și Mia Oglice
Hristos a înviat!
Mulțumim Domnului pentru modul în care ne-a
condus și a răspuns la rugăciunile noastră în lucrările
din luna aprilie. Am avut trei conferințe cu păstorii
(două la centrul Surduc și una la București). La cele
două conferințe au participat pastori și lideri din
România, Serbia, Polonia, Moldova, Ucraina, Australia.
S-a studiat cartea DANIEL care a fost o binecuvântare
fiind atât de relevantă zilelor și evenimentelor pe care le
trăim. La primele două conferințe au participat peste
200 de persoane.
Păstorii au fost motivați de felul în care Domnul a
vorbit fiecăruia. Liderii au luat cărțile de studiu biblic și
le-au dus în țările lor, astfel am fost încurajați să vedem
cum cei din Ucraina au luat 3.000 cărți, cei din
Moldova 2.000 cărți, cei din Slovacia 1.200, în Polonia
la fel, etc. Slavă Domnului pentru lucrararea pe care El
o face și modul în care ne folosește.
Rugaț-vă pentru noi în continuare,
- pentru întâlnirile planificate,
- pentru întâlnirea cu echipele care lucrează cu
refugiații din Europa,
- pentru lucrarea care se extinde și și în care este
o mare nevoie de oameni devotați care să ducă mai
departe lucrarea Domnului,
- pentru lideri și pentru literatură creștină.
Dorim ca Domnul să vă dea tuturor sărbători
binecuvântate! — Mia și Costel

1. Psalmii 61-63
2. Psalmii 64066
3. Psalmii 67-69
4. Psalmii 70-72
5. Psalmii 73-75
6. Psalmii 76-78
7. Psalmii 79-81
8. Psalmii 82-84
9. Psalmii 85-87
10. Psalmii 88-90
11. Psalmii 91-93
12. Psalmii 94-96
13. Psalmii 97-99
14. Psalmii 100-102
15. Psalmii 103-105
16. Psalmii 106-108
17. Psalmii 109-111
18. Psalmii 112-114
19. Psalmii 115-118
20. Psalmii 119
21. Psalmii 120-123
22. Psalmii 124-126
23. Psalmii 127-129
24. Psalmii 130-132
25. Psalmii 133-135
26. Psalmii 136-138
27. Psalmii 139-141
28. Psalmii 142-144
29. Psalmii 145-147
30. Psalmii 148-150
31. I Regi 1-4

Dragostea e cea mai tare, căci pătrunde în fortăreața inimii. Și totdată
dragostea e cea mai slabă și timidă, căci nu intră până nu i se deschide. p
Credința câștigă cel mai mult, umilința primește cel mai mult, dragostea însă
lucrează cel mai mult. p Credința face totul posibil; dragostea face totul ușor.
Dacă vrei să fii iubit, iubește (Seneca). p Dragostea adevărată este o limbă pe
care surzii o pot auzi și orbii o pot vedea.

Mi-e-așa de dor…
Mămica mea, de ziua ta,
Ca-n zi de sărbătoare
De mii de ori te-aș săruta,
Și cum aș vrea, mămica mea,
Să-ți pun la piept o floare.
Parcă te văd cum stai în prag
M-aștepți să vin acasă…
De-atunci s-au scurs anii șirag,
Dar zâmbetul ți-e tot mai drag,
Și fața mai frumoasă.
M-e dor să stau să mai ascult,
Cuvintele-ți preasfinte,
Așa cum le citeai demult,
Când potoleai orice tumult,
Ce se zbătea prin minte.
Mi-e-așa de dor s-aud un cânt,
Din cele de-altădată
Cum ne cântai cu tremur sfânt,
Și psalmii azi încă-i frământ,
Ca pâinea în covată.
Mămică dragă, mi-așa dor
De mângăierea-ți moale
Când te apropiai ușor
Să învelești pe-al tău odor,
În sărutări domoale.
Mi-e dor s-aud în rugăciuni
Cum ne duceai la Domnul,
Să-ți fie pruncii oameni buni…
Și te-auzeam cerând minuni,
Până ne prindea somnul.
Îți mulțumesc acum și eu,
C-ai pus un dor în mine
Un dor să-L am pe Dumnezeu,
Păstorul sufletului meu,
S-ajung să fiu ca tine… (vp)

Vinerea trecută s-au încheiat cursurile de
limba română pentru copii. Toți elevii au fost
premianți și au încheiat anul cu nota 10.
Mulțumim părinților care au adus copiii la
școală, și mulțumim și sorei învățătoare.
Urmează să facem o evaluare, și să mergem
mai departe. Acum, vacanța de vară!
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