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„În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stătut 
în picioare, și a strigat: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine, și să bea. Cine 

crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice 
Scriptura…” (Ioan 7:37-38).

Fântâna arteziană Buckingham din Chicago a fost inaugurată la 26 mai 
1927, fiind o replică după fântâna Latona din Versailles, și este una din cele mai 
mari din lume. Când trecem pe lângă fântâna aceasta, să ne aducem aminte de 
cuvintele evanghelistului D.L. Moody, care spunea:

„Cine e plin de Cuvântul lui Dumnezeu nu se poate să nu vorbească 
despre Domnul. Mulți nu-L mărturisesc pentru că nu-L au. Nu poți scoate apă 
dintr-o fântână seacă. Sunt două moduri de a scoate apă. Unul este să folosești o 
pompă, și mulți creștini sunt ca pompele. Trebuie mult timp să treacă până scoți 
ceva. Celălalt mod este al fântânilor arteziene naturale. Sapi până ajungi la 
izvorul subteran, la sute de metri adâncime, și deodată apa țâșnește singură. Nu 
trebuie să o pompezi ca să iasă. Așa aș dori să fie credincioșii Domnului, ca 
fântânile arteziene, ca izvoarele din adâncime, care țâșnesc șuvoaie de apă în 
viața veșnică.”

„Râuri de apă vie…”
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Scurte Comunicări

r Ne-am bucurat mult în duminica 
trecută că fratele și sora Dan șiViorica 
Mitroi, din Wisconsin, au fost cu noi la 
serviciul divin de dimineață. De la ei 
până la noi e un drum lung, și au venit 
să ne închinăm împreună înaintea lui 
Dumnezeu. 

r Fratele și sora Mihai și Caty 
Rădulescu au venit pentru un timp la 
Chicago, și săptămâna viitoare vor 
pleca înapoi în Florida. Ne bucurăm de 
ei, de părtășia pe care o avem 
împreună și de veștile pe care le-am 
primit din Hawaii și din Florida.

r Sâmbătă, 25 mai, a avut loc un 
recital de pian în care au participat 
nepoatele familiei Țârlea, Sarah și 
Stephanie Crismariu, cu ocazia 
graduării cursurilor de la școala de 
muzică. Sarah și Stephanie au excelat 
în execuția partiturilor de muzică 
clasică. Ne bucurăm că Dumnezeu 
ridică o generație nouă, tânără și foarte 

Ioan Faur (1926 - 2019)
Săptămâna trecută fratele Faur Ioan din Atlanta a fost chemat la Domnul.  S-a 
născut la 20 Iulie 1926 în satul Căpruța, comuna Bârzava, jud. Arad. S-a 
căsătorit în 1951 cu Fibia (Deac) din satul Bata și au trăit în Bata, la 
Hunedoara, și la Arad. Au avut doi copii Tatiana (căsătorită cu Romică 
Dulceanu) și Ioan Faur (acum în Arad), de la care a avut doi nepoți: David 
Dulceany (în North Carolina) și Roger Faur (la Arad). Ioan Faur a venit la 
Chicago în 1989, și s-a mutat în Georgia în 2006. Sora Fibia a murit în 2012, 
iar fiica Tatiana în 2018. Când a fost la noi în adunare, ne amintim că fratelui 
Ioan Faur i-a plăcut să filmeze serviciile divine de închinăciune.

talentată care e gata să slujească pe 
Domnul cu devotament și să facă 
cinste Numelui Său.

r Vineri, 31 
mai, a fost 
sărbătorită 
aniversarea de 45 
de ani de la nuntă 
a fratelui Petre și 
a sorei Ronella  
Ordeanu. Eram 
atunci cu 
adunarea pe 
strada Potomac, 
și a fost prima 
nuntă în casa 
aceea de rugăciune. Le dorim multe 
binecuvântări cerești în călătoria 
împreună spre Țara de sus.

r Din calendarul lunii iunie
* 9 Iunie, Rusaliile, Pogorârea Duhului 
Sfânt
* 16 Iunie, Ziua Taților (Father's Day)

(Rusaliile în calendarul răsăritean)
* 16 Iunie, program special cu fanfara 
Soli Deo Gloria, înainte de plecare
* 19 Iunie. Fanfara SDG pleacă în 
Europa, în misiune.



 

Colorado Camp YMBA
14-20 iulie, YMBA Colorado Camp in Colorado
(Sun. - Sat.) 380 County Rd. 512 Divide, CO 80814.
Many activities. Some include: archery, mini golf, gym, 
pool, tether ball and a game room.
SEE Website for more info.
https://rbya.org/colorado-camp-2019/
Price: $350 - now
   - $355 if you pay online via PayPal ($5 fee) [added at 
checkout]
   - $20 late fee added after July 1st ($385 online)
[No Full refunds after July 1st. Partial refund with 
valid reason]

Un Apel la Rugăciune pentru 
președintele Americii

Rev. Franklin Graham, de la 
„Samaritan’s Purse,” împreună cu alți 
250 de conducători religioși au lansat un 
apel special la rug ă ciune pentru 
pre ș edintele Americii, 
chemând bisericile ca în 
duminica aceasta de 2 iunie 
să înalțe rugăciuni pentru 
ap ă rarea personal ă a 
pre ș edintelui Trump, 
afirmând că este cel mai 
dezavantajat președinte din 
istoria acestei ț ă ri, ș i 
avertizează totodată că 
America este în pragul unei 
prăbușiri tragice, dacă nu 
intervine Dumnezeu. În apelul lansat de 
Franklin Graham, se spune:

 „Dușmanii președintelui Trump sunt 
hotărâți să-l distrugă, — pe el, familia lui, 
și chiar demnitatea preșidenției Statelor 
Unite. În istoria acestei țări n-a mai fost 
alt președinte atât de atacat. Părerea mea 
este că singura speranță pentru el, 
pentru națiunea aceasta, este numai în 
Dumnezeu.

Știm că Dumnezeu ascultă 
rugăciunile și răspunde copiilor Săi. El 
poate înmuia inimile și schimba 
gândurile oamenilor. El este 
Atotputernic, și El este Cel care 
conduce destinul popoarelor. Iar 
Scriptura ne îndeamnă să ne rugăm 

pentru cei înălțați în funcții 
de conducere în societate, 
„pentru împărați și pentru 
toți cei ce sunt înălțați în 
dregătorii, ca să putem duce 
astfel o viață pașnică și 
liniștită, cu toată evlavia și 
cu toată cinstea.” (1 Timotei 
2:3)

În duminica de 2 iunie, 
îndemn păstorii de biserici 
să cheme poporul să se 

roage pentru președinte. Este un ceas 
crucial, și lupta este o luptă spirituală. 
„Căci noi n-avem de luptat împotriva 
cărnii și sângelui, ci împotriva 
căpeteniilor, împotriva domniilor, 
împotriva stăpînitorilor întunerecului 
acestui veac, împotriva duhurilor 
răutății cari sunt în locurile 
cerești.” (Efeseni 6:12)…”

r Felicităm pe cei care au absolvit de la 
liceu anul acesta:

- David Dobre,
- Ashley Jianu,
- Renee Dobre,
- Amber Ilisie.

VBS — Școala Biblică de Vacanță
”In Search of the Missing Piece”

22-26 iulie 2019
   9:30am-12:00pm, clasele elementare
   12:30-5:00pm, Jr. high și high school
register online: www.betelchurch.org
emai: tpopovici101@yahoo.com
Tel./text msg. (847) 217-8548 



„Să ne uităm țintă la 
Căpetenia și 

Desăvârșirea 
credinței noastre, 

adică la Isus, care 
pentru bucuria care-I 

era pusă înainte a suferit crucea, a 
disprețuit rușinea, și șade la dreapta 

scaunului de domnie al lui 
Dumnezeu” (Evrei 12:2)

Biserica Baptistă Română „BETEL”
330 W. Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 - (847) 485-9077

Serviciile duminicale: dimineața 10:00-12:00; după masa 5:00-6:30
Program duminical la radio: WEEF 1430 AM, 8:30AM-9:00AM

Internet: http://betelchurch.org (unde găsiți programele de radio, buletinele duminicale, 
arhive de predici, articole și poezii, broșuri și meditații)

Căci mai mult face o zi în curțile Tale decât 
o mie în altă parte; eu vreau mai bine să stau 
în pragul Casei Dumnezeului meu, decât să 

locuiesc în corturile răutății!
Psalmul 84:10

ubit suflet, nu simți dorul, după vocea sfântă, blândă,
Care toarnă untdelemnul, peste rana sângerândă?
Nu ți-e sete după apa cristalină de izvor,
După mângăiere vocii, Marelui iubit Păstor?

Programul de sfârșit de an a claselor 
de limba română

Introducerea claselor de limba 
română, Daniela Giuglea

Poezie: Aby și Jacob Smahon
Poezie: Tommy și Joey Bulboacă
Versete: Miriam Bahnean, Matei 5
Corul copiilor: „Armata Domnului”
Poezie: „Învață de la toate” 

(Anabelle, Evelyn, Jonathan,
Lauren, Andrea, James).

Poezie: Marcus Popescu
Corul copiilor: „Isus a făcut tot ce a

promis!”
Versete: Daniel și Octavius Ghera,

Cele 10 porunci.
Poezie: Gabriella Rășinar
Piesă: „Iertare”
Prezentare: Viorica Stoica
Cântare comună și prezentarea

certificatelor
Solo Vioară: Ben Popovici
Cor: „De partea Domnului”
Poezie: „Oșteni neînfricați”
Cor: „La Domnul vine cel trudit”
Cântare comună
Anunțuri, ofrande și predică

În iubirea Ta, Isuse,
Fața Ta ne luminează,
Și ne strânge împreună,
Ca oștirea Ta vitează.

Vrem uniți săDragostea

Oastea 


