12 Iunie 2016

Cum ne rugăm?
Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să și-i ridice spre cer; ci se
bătea în piept și zicea: „Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!” (Luca
18:13).
În pilda pe care a spus-o Domnul Isus despre vameșul și fariseul
care au venit la templu, e un amănunt important: amândoi au venit
la templu să se roage (versetul 10). Înaintea lui Dumnezeu cuvintele
și faptele noastre au o transparență totală. La oameni cuvintele pot
fi un paravan de înșelăciune, dar nu la Dumnezeu. Și nimenu nu
are cu ce să se laude înainte Lui, n-avem merite, n-avem fapte, navem nimic cu ce să-L impresionăm pe Dumnezeu, fiindcă de fapt
toate le avem de la El. Umilința e podoaba unui suflet care așteaptă
îndurare de la Domnul. E cununa celor credincioși.

, Salutăm astăzi la Betel fanfara „Soli
Deo Gloria” care va cânta la serviciul
divin de dimineață. Grupul acesta de
cântăreți va pleca săptămâna viitoare
într-un turneu în Europa, în vizită la
bisericile românești din Italia, Austria și
Republica Cehă. Vor fi vizitate
bisericile din următoarele orașe:
Torino, Verona, Canegliano, Mansue,
Zatec, Praga, Linz, Krems și Viena.
Unele concerte vor fi în biserici altele
în săli închiriate special, iar altele vor fi
în aer liber. Vă îndemnăm să vă rugați
pentru tinerii aceștia care pornesc întro călătorie grea. S-au pregătit asiduu
pentru acest turneu, și au nevoie de
puterea lui Dumnezeu ca să fie o
lucrare de succes. Să fie păziți de mâna
Atotputernicului Dumnezeu și de folos
pentru lățirea Împărăției Lui.

ajutorul Domnului fratele George va
avea o operație (se speră a fi ultima) în
legătură cu revenirea la normal a
corzilor vocale. Ne rugăm pentru
întărirea și vindecarea lui deplină. De
asemenea să ne rugăm și pentru Crissy
Bujdei, fiica lor care urmează în
curând să nască. t În duminica
trecută am avut surpriza frunoasă să
fie cu noi fratele Iacob Sezonov la
adunare. Deși mai slăbit, n-a pierdut
puterea și a folosit ocazia ca fiind între
noi să recite o poezie. Dăm slavă
Domnului și pentru lucrarea pe care o
face în viața lui și a familiei sale. t La
serviciul divin de dimineață, duminica
trecută cuvântul Domnului a fost vestit
de fratele Julian Savu, repartizat la
Chicago pentru studii și practică
medicală, și care are râvnă pentru
vestirea Evangheliei și simte chemarea
să fie și medic și evanghelist. t Fratele
și sora Mircea și Mary Răduț, care sau întors din călătoria în România, neau prezentat misiunea făcută la Petriș
și la Arad. În Biserica Baptistă din
Petriș, care este vatra de leagăn a
fratelui Mircea, se resimte o înviorare
spirituală și o creștere a numărului de
membri. Slavă Domnului! Iar sora
Mary a vizitat liceul „Alexa Popovici”
din Arad, și fiind ea însăși profesoară,
a avut ocazia să predea câteva lecții și
să ia contact cu elevii și corpul
profesoral. Atât prin viu grai cât și
prin prezentările pe ecran fratele
Mircea și sora Mary ne-au adus
bucurie în suflete, văzând că lucrarea
Domnului merge cu succes înainte.

În duminica trecută sora Mia
Băjenaru, a salutat biserica Betel și ne-a
adus vești bune din lucrarea Domnului
în Constanța. Suntem încredințați că în
timpul șederii ei aici la noi, va găsi
ocazii potrivite ca să inspire surorile din
biserica noastră la râvnă pentru
întărirea părtășiei și dragoste de
Cuvântul Domnului. t Am avut cu noi
pe fratele Ivan, din Atlanta (originar
din Cernăuți, venit la fiu care locuiește
în zona Chicago. t Fratele Siciu a
plecat săptămâna trecută în România
la părinți și rude, unde va sta până în
luna august. t Marțea trecută, sora
Tatiana Dulceanu din Atlanta a fost
operată, și ne rugăm ca în îndurarea Sa
Fratele Nelu Rediș ne scrie din
cea mare, Domnul s-o vindece. t Germania unde s-a dus cu soția, s.
Fratele George și s. Laura Ardelean vor Otilia (care nu mai putea să umble),
fi în Boston săptămâna viitoare unde cu

pentru tratament medical la o clinică
din Stuttgard. Marțea cealaltă sora
Otilia a fost operată, iar după o
săptămână a intrat în centrul special de
recuperare din stațiunea Bad-Urach,
urmând un tratament intensiv. Nu
mică le-a fost mirarea soților Rediș
când au aflat că Dr. Richter care a
preluat supavegherea trăise în
Ro m â n i a l a S i g h i ș o a r a , i a r
recepționista clinicii, dna Wagner, le-a
spus că pot vorbi românește fiindcă și
dânsa știe limba română. Fratele Rediș
încheie rândurile prin care ne-a adus
toate acestea la cunoștință, astfel: „Ce
minunat lucrează Dumnezeu!”.
Deces: Marțea trecută, 7 iunie, a
avut loc serviciul de înmormântare al
sorei Ana Miclea, care în ultimii zece
ani a fost foarte bolnavă. Sora Ana era
originar din Iugoslavia, de lângă Vârșeț
și a venit în America în anul 1973. A
trecut la Domnul la vârsta de 74 de
ani. În urma ei a rămas fiica Maria
Vrabie, ginerele Florin, și doi nepoți.
După multă suferință, și-a încheiar
călătoria, și a plecat liniștită acasă.
Foto: Mircea Răduț prezintă raportul
misionar; Julian Savu la amvon; Mia
Băjenaru salută biserica; Mary Răduț
cu Emilia Pop și Anita Ochiș din
conduceea liceului „Alexa Popovici”.
În rugăciune pentru Oltenia
Biserica Baptistă
„Speranța” din
Drăgănești-Olt
organizează o campanie
de promovare a misiunii
în Oltenia, prin
rugăciune, misiune,
călătorii misionare,
adoptarea de familii
misionare, sau sprijinirea
de proiecte misionare în
Oltenia, zona cea mai
puțin evanghelizată din
toată România.
www.bisericasperanta.ro
Societatea „România
pentru Hristos” are mulți
lucrători în Oltenia.

Programul nostru VBS
Anul acesta Școala Biblică de
Vacanță (Vacation Bible School,
VBS) are tema „Cave Quest” și se va
ține între
25 - 29 iulie
Trei lucruri sunt foarte necesare:
1. Rugăciunea. Rugați-vă pentru cei
ce se vor ocupa de organizarea și
pregătirea lecțiilor cu copiii. Rugațivă pentru copiii care vor lua parte, ca
Dumnezeu să lucreze la inima lor.
2. Voluntari. Avem nevoie de
voluntari în toate pozițiile de lucru,
învățători sau învățătoare, personal
de disciplină, surori la bucătărie.
3. Înregistrarea copiilor se poate
face online la pagina Bisericii:
betelchurch.org, sau la Tina Popovici:
tpopovici101@yahoo.com sau direct
la telefon, (847) 217-8548.
Vă rugăm să puneți la inimă acest
proiect atât de important.

„Întărește-te
și
îmbărbăteazăte. Nu te
înspăimânta și
nu te îngrozi, căci Domnul,
Dumnezeul tău este cu tine în tot
ce vei face.” (Iosua 1:9)

Numai El e Fericirea
Orice casă cât de mare,
Dacă nu-i Hristos în ea,
N-are pace, n-are soare,
Nu cunoaște dragostea.
Orice bogăție-n lume
Are doar un gust amar,
Dacă lui Isus ca jertfă
N-am adus-o pe altar.
Nu cunosc o altă viață
Mai trăită cu folos
Decât viața lângă Domnul,
Pentru slava lui Hristos.
Orice drum pe care mergem,
Cu succese sau căderi,
Dacă pe Hristos nu-L are,
E un drum spre nicăieri.
Orice plan pe care-l facem,
E un lanț de prăbușiri,
Dacă Isus nu e ținta
Așteptatei împliniri.

La 9 iunie s-a născut Sebastian
Gregory Strizu (7.2 lbs și 18 inch). Îi
felicităm pe părinți, Marius și Katie
Strizu, și pe fericita bunică, sora
noastră Rodica Strizu.

Numai El e fericirea,
Pacea, Darul minunat,
El e binecuvântarea,
Sfântul nostru Împărat! (vp)
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