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„Acesta este Fiul Meu preaiubit !”
„De îndată ce a fost botezat, Isus a ieșit afară din apă. Și în clipa aceea cerurile
s-au deschis, și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorîndu-Se în chip de
porumbel și venind peste El. Și din ceruri s'a auzit un glas, care zicea: „Acesta
este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.” (Matei 3:16-17).
Ce întâlnire a fost atunci la Iordan! Doi bărbați fără egal în Împărăția lui
Dumnezeu, s-au întâlnit în apa Iordanului. Erau înrudiți și totuși departe unul de
celălalt. Ioan trăia în sud, în pustie. Iar Isus în nord, în Galileia Neamurilor. L-a
cunoscut Ioan bine pe Domnul? Nu după nume, ci după destinul omenesc al
Celui coborât din Cer. Oricm, Ioan Botezătorul avea deja o popularitate mare, cu
predicile lui deja cunoscute prin asprimea tăioasă față de cei care veneau să se
boteze mărturisindu-și păcatele. Ioan îi spune Domnului care fără să-Și
mărturisească păcatele, fiindcă El n-a avut păcat, a venit să fie botezat: „Eu am
trebuință să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine?” Duhul coboară peste Domnul
Isus. Iar Tatăl, care participa și El la botez, spune bucurându-Se: „Acesta este
Fiul Meu preaiubit…” Acolo se consfințește din nou valoarea înaltă a
botezului.și cât de mult iubește Dumnezeu ascultarea din partea noastră!

q Astăzi la serviciul de seară vom avea un botez nou-testamental, împlinind
porunca Domnului Isus „Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la
orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede,
va fi osândit!” (Marcu 16:15-16).
q Ne bucurăm astăzi de vizita fratelui Severin
Dwight Barrows, din Massachussetts, care a lucrat și
predică Evanghelia ca evanghelist în multe părți din
România, Moldova și Ucraina. În tinerețe, când a
venit în America, fratele Severin a venit la Chicago,
și a făcut parte din părtășia bisericii de atunci. A
urmat cursurile teologice în Florida și experiența
vieții l-a îmbogățit în cunoștința despre lucrarea
Domnului
q În săptămâna trecută s-au întors din România, și mulțumim Domnului
pentru călăuzirea și buna Lui pază:
- Familia Nathan și Monica Smahon
- Nelu și Aurora Hiriț.
q Am avut surpriza în duminica trecută să vedem în adunare pe fratele Larry
Gașpar și Miron Negrău, amândoi fiind în listele noastre de rugăciune pentru cei
bolnavi. Dăm slavă Domnului pentru lucrarea Sa vindecătoare plină de bunătae
și milă. Au mai fost amintiți pentru rugăciune: sora Maria Marandiuc și fratele
Elisei Boțan din California.
q Alte momente din duminica trecută: n Am salutat între noi pe fratele Gabi
Simuțiu, care s-a mutat din Pennsylvania la Chicago. În biserica păstorită de
fratele Dumitru Toderic, fratele Simuțiu lucra în rândul tinerilor. n Sora
Maricica Vinersan a dat bomboane de ciocolată tuturor din adunare cu ocazia
zilei de naștere. n Surorile din adunare ne-au făcut surpriza frumoasă ca înainte
de începerea serviciului divin de dimineață să ne ofere ceai, cafea și prăjituri, cu
ocazia Zilei Taților. n Fratele Nelu Străin ne-a adus la cunoștință că la Șiria,
județul Arad, fanfara bisericii baptiste a împlinit 100 de ani de la fondarea ei.
Astfel, au fost festivități speciale în biserică și în afara bisericii, la care a
participat și primarul comunei
Șiria.
q Grupul de tineri care va
merge în misiune în luna viitoae în
România împreună cu fratele
Vasile Tămășan. Aceștia vor lucra
în partea de nord-vest a țării, în
Maramureș, la Oarța de Sus, la
Satu Mare, Mediaș Râturi,
Negrești, la Cluj, Chiuiești, și alte
localități. ——>

Grupul de tineri care a luat parte
săptămâna trecută la tabăra AWANA
din Michigan. —->

VBS 2018
25 - 29 Iunie
Săptămâna viitoare va fi săptămâna de
VBS, Școala Biblică de Vacanță
pentru tineri și copii.
Înscrierile vă rugăm să le faceți
astăzi după adunarea de dimineață. Jos
în sala de părtășie, surorile Ani Tămășan și Mary Răduț vor face înregistrările
pentru VBS.
Programul este următorul:
For ages, 3 to 12, preschool to 6-th grade
9:30-12:00, every morning Monday to Friday
(suggested donation $30 includes: T-shirt, daily crafts, snacks and much more)

9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00

Opening session (prayer, songs, skits, Bible verses, etc)
Game Time (separate groups)
Bible Lesson (change groups)
Crafts / snaks (change groups)
Closing Session (prayer, songs, skit, Bible verses)

For Jr High and High School Level
9:30 - 12:00 Helping out with VBS (younger group, above)
12:00 - 5:00 pm (ages 12-18)
- suggested donation: $40 includes, T-shirt, daily snacks, transportation,
Laser tag, Maze, Teambuilding locked room, and much more.
12:00 - 12:30 pm Help leaders with clean-uo & set-up for next day
12:30 - 1:00 pm
Lunch Time (bring lunch from home, Monday-Thursaday)
1:00 - 1:45 pm
Bible Lesson
1:45 - 2:30 pm
Travel to Activities location
2:30 - 5:00 pm
Mission Field Activities (see below)
5:15 pm
Return to Betel Church
Mission Fiel Activities
Monday:
Feed My Starving Children — (1072 National Parkway,
in Schaumburg. A good experience by helping others in need)
Tuesday:
Maze - Teambuilding, 255 Commonwealth Dr., Carol Stream, and
witness about our faith in Jesus at the Mall, Stratford Square
Wednesday: Summit of Uptown Nursing Home in Park Ridge
Thursday:
Chicagoland Children Mission
Friday:
Fun Day at Laser Quest on Rand Road.

Chiar dacă sunt așa de mic…
Chiar dacă sunt așa de mic,
Chiar dacă sunt un mai-nimic,
Eu știu că numele mi-e scris,
De Dumnezeu, cum a promis,
În Cartea Lui în Paradis.
Când a murit în chinul greu,
Isus, Mântuitorul meu,
A șters pe veci al meu păcat,
Și-atunci în El m-a-nfășurat,
Și viața veșnică mi-a dat.

„De aceea, luați
toată armătura
lui Dumnezeu, ca
să vă puteți
împotrivi în ziua
cea rea, și să rămâneți în picioare,
după ce veți fi biruit totul! (Ef. 6:13)

Nu vă temeți

Există vreun răspuns care să explice tragediile
vieții? Întrebările cele mai profunde așteaptă
un răspuns, și căutările omului sunt din ce în
ce mai dureroase, cu cât lumea merge din rău
în mai rău. Apostolul Pavel îi scria lui Timotei:
Să-mi fie numele meu scris
„Dar oamenii răi și înșelători vor merge din
Cu sânge sfânt într-un zapis?
rău în mai rău, vor amăgi pe alții, și se vor
Să-l știe îngerii de sus?
amăgi și pe ei înșiși.” (2 Tim. 3:13). Așa e
Oștirea Domnului Isus?
starea lumii de azi. Nu există rezolvare
Și sfinții care-n Cer s-au dus?
economică, nici politică, nici intelectuală.
Biblia face o distincție clară între Împărăția lui
În Cartea Vieții Mielului
E numele pribeagului,
Hristos și împărăția lumii. „Și orice duh, care
Cel rău, păgân și răzvrătit,
nu mărturisește pe Isus, nu este de la
Care-ntr-o zi s-a pocăit,
Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a
Și prin botez a fost primit.
cărui venire ați auzit. El chiar este în lume
acum” (I Ioan 4:3).
Ce har adânc, nemărginit,
Și atunci care e răspunsul?
Să fiu pe veci și eu primit
Evanhelistul Ioan era pe Patmos, într-un
La masa Lui în veșnicii,
exil forțat ca să moară, condamnat la moarte.
Cu sfinții Lui, cu mii și mii,
Și deodată a auzit cuvintele care i-au dat
Oștean al noii-mpărății.
răspuns la toate dilemele suferințelor lui: „Nu
Ce har, să fiu răscumpărat,
te teme! Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă.
Să fiu un fiu de Împărat,
Cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în
Și numele meu cunoscut,
vecii vecilor!” (Apoc. 1:17-18)
Nu ca deșeu, nu ca rebut,
Domnul Isus vorbește și azi cu aceeași
Ci ca: din Dumnezeu născut.
autoritate: E Cel viu! Toți puternicii lumii, toți
înțelepții lumii, toții milionarii lumii, se sting
O, slavă Ție, Miel divin,
și lasă tot. Se prăpădesc ca un nor, ca un fir de
Căci mi-ai dat hainele de in!
fum în vânt. Rămâne numai Cel ce este și
Tu l-ai înfrânt pe inamic,
rămâne în veci, Domnul nostru. El ne spune și
Și mi-ai dat ramul de finic…,
Chiar dacă sunt așa de mic! (vp) nouă: Nu vă temeți!
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