Tată, fii în casă preot,
Căci ai vatră de creștin;
Și satana dă târcoale
Cum să intre în cămin.
Să te binecuvinteze
Dumnezeu cu ochi de har,
Toți copiii tăi să crească
Lângă Cruce, la Calvar.
Stăruiți în rugăciune,
Voi, părinți, pentru copii,
Nu lăsați otrava lumii,
Să le bage-n cap prostii.
Puneți strajă casei voastre —
Sângele ca adăpost,
Ca să știe toată lumea,
Că sunteți ai lui Hristos.
Tată, stai pe zid, veghează,
Ești al casei brav străjer,
Și copiii tăi să-nvețe
Să trăiască pentru Cer.
Nu lăsa spiritul lumii
Să pătrundă pe furiș;
Duhul Sfânt îți dă izbândă
Cu al sabiei tăiș.
Jertfa Domnului să-ți fie
Steag mereu desfășurat,
Casa ta e Cetățuia
Unde Domnul e-mpărat. (vp)

„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)
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Ordinea Serviciului divin de dimineață
Cântări comune, rugăciune
w Fanfara (dir. Sorin Cimpoeș),
text Tommy Bulboacă
Intro. vp
w Fanfara, Ziua e Aproape (dir. Remus
Moroșan), text Jonathan Ordeanu
Pezie, Delia Ordeanu
w Fanfara, Spre Lauda Ta (dir. Dan
Bulboacă), text, Abby Smahon
Cor Bărbătesc, În mine azi a răsărit
w Fanfara, Isuse, pune-un cântec nou (dir.
Remus Moroșan) text, Jacob Smahon
Prezentare, Sorin Cimpoeș
w Fanfara, Da, chiar în curând (dir. Remus
Moroșan), text: Nicholas Dinu
Anunțuri, și colecta ofrandelor
w Fanfara, Cu nerăbdare aștept ziua
(dir. Dan Bulboacă), text: Darius Murza
Predică
w Fanfara, Trust in You (Sorin Cimpoeș)
Cuvânt de încheiere și Rugăciune

Toți cei care doresc să meargă camping
la Starved Rock state Park (cam 80 mi
destanță de la Chicago) în weekendul de
26-27 iulie, să se înscrie la sora Tina
Popovici, pentru a face din timp
rezervația locurilor pentru corturi.

Biserica Baptistă Română BETEL
330 W. Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 — (847) 485-9077
Serviciile duminicale: 10:00 AM-12:00 și 5:00 - 6:30 PM. Miercuri: 7:00-8:00 PM
Radio, Duminică dimineața 8:30-9:00 WEEF 1430 AM
Internet: http://betelchurch.org, unde găsiți programele de radio, Buletinele Duminicale, ariha de
predici, articole, poezii, meditații.

„Tatăl are îndurare…”
t Psalmul 103:13, Cum se îndură un tată de copiii lui, așa Se îndură Domnul de cei
ce se tem de El.
t Prov. 23:24, Tatăl celui neprihănit se veselește, și cel ce dă naștere unui înțelept se
bucură.
t Psalmul 127:3-5, Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o
răsplată dată de El. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinereță.
Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei! Căci ei nu vor rămânea de rușine,
când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă.
t Efeseni 6:4, Și voi, părinților, nu întărîtați la mînie pe copiii voștri, ci creșteți-i, în
mustrarea și învățătura Domnului.
t Proverbe 20:7, Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui; ferice de copiii lui după
el!
t Iosua 24:14, Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.
t Evrei 12:9-10, Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit, și tot le-am dat
cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui duhurilor, și să
trăim? Căci ei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine; dar
Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui.

r Salutăm astăzi la noi ansamblul
muzical „Soli Deo Gloria,” care va avea în
întregime programul de dimineață. În
fanfară, pe lângă instrumentiștii de la noi,
sunt tineri de la alte biserici: Miercuri vor
pleca spre România și se vor întoarce pe 8
iulie înapoi.
r S-au întors din Arizona, familiile
Nicu Mureșan și dr. Ioan Brad, și sora
Magdalena Capotă, care au fost la
înmormântarea fratelui Nelu Capotă.
r Duminica trecută tânărul Emanuel
Dragomir din Windsor, Canada, a fost cu
noi și dimineața și seara, și ne-a adus
salutări de la biserica din Windsor și de la
familie.
r Fratele Cornel și sora Ana Bud s-au
mutat în Michigan, unde au cumpărat mai
demult o casă de vară, și acum este
reședința lor permanentă, dar ne-au rugat să-

i socotim tot ca membrii ai bisericii Betel, și
ne-au promis că vor încerca să vină cât mai
des la adunare chiar de la 120 mile
depărtare.
r S-au întors din concedii familiile
Silvan Popovici și Allen Ordeanu. Marc și
Cristina Popovici au plecat în concediu în
Europa, în România și în insula Creta.
r Fratele Gabriel Cuc, din Căciulățești,
jud. Dolj, ne mulțumește pentru banii pe
care i-a primit de la noi prin fratele David
Răscol. Fratele Cuc ne scrie: „Fraților,
rugați-vă pentru noi căci suntem într-o zonă
unde foarte mulți oameni nu știu de Domnul
Isus. Domnul ne-a pus pe inimă să lucrăm
între acești oameni care se ocupă cu droguri,
prostituție, alcoolism. Domnul Isus să ne
păzească de rău și Duhul Sfânt să ne
călăuzească tot timpul. Maranata, Domnul
nostru vine!”

Anunț pentru orchestranți
În următoarele două săptămâni, orchestra va avea repetiții miercuri seara, după studiul
biblic, adică după 8:00 PM (19 și 26 iunie). Iar în adunare, orchestra va cânta în
duminicile de 23 și 30 iunie, la serviciul divin de seară, de la 5:00 PM. „Lăudați pe
Domnul cu alăuta cu zece coarde!” (Ps. 33:2)

Organizația „Vocea Martirilor” (The Voice of the Martyrs) înființată și condusă de Richard
Wurmbrand anunță că data de 29 iunie (ultima sâmbătă din lună) este ziua comemorativă
aleasă anul acesta ca „Ziua Martirilor Creștini”. După tradiție, 29 iunie este data
martirajului prin decapitare a apostolului Pavel și prin răstignire a apostolului Petru. Astfel,
în calendarul ortodox ziua este a sfinților Petru și Pavel
Persecuția n-ar trebui să ne surprindă. Mântuitorul a spus că ura din partea lumii face
parte din identitatea urmașilor Săi.
t „Dacă vă urăște lumea, știți că pe Mine M-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar
iubi ce este al ei; dar, pentrucă nu sunteți din lume, și pentrucă Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă
urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba, pe care v-am spus-o: „Robul nu este mai mare decât stăpânul
său.” Dacă m-au prigonit pe Mine, și pe voi vă vor prigoni…” (Ioan 15:18-20). t „De altfel, toți ceice
voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus, vor fi prigoniți. (2 Tim. 3:12). t „Dacă voiește cineva să vină
după Mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea, și să Mă urmeze. Căci oricine va vrea să-și scape
viața, o va pierde; dar oricine își va pierde viața din pricina Mea și din pricina Evangheliei, o va mântui.
(Marcu 8:34-35)
Harta de mai sus arată țările în care bântuie prigoana împotriva creștinilor. Desigur
aceștia trăiesc departe de noi, dar suntem un singur Trup împreună cu ei. Să nu fim
nepăsători față de suferințele lor.

