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În fața Palatului Culturii din Iași

Prin îndurarea Ta…
„Prin îndurarea Ta, Tu ai călăuzit, Și ai izbăvit pe poporul acesta; Iar
prin puterea Ta îl îndrepți Spre locașul sfințeniei Tale.” (Exod 15:13)
Mulțumim Domnului pentru că ne-a îngăduit să-L slujim și a fost cu noi
în călătoria de misiune, de mărturie și de înălțare a Numelui Său cel sfânt. Ca și
Moise în cântarea sa de laudă Domnului la începutul călătoriei spre Canaan,
spunem și noi acum la sfârșitul călătoriei noastre, că totul a decurs „prin
îndurarea lui Dumnezeu,” De aceea, Îi mulțumim smeriți și cu bucurie.
Domnul ne-a păzit, El ne-a condus, El ne-a dat har bogat pretutindeni, și
am simțit prezența Lui între noi la fiecare pas. Unui grup de 100 de persoane câți
am fost noi, și cu mulți copii mai mici între noi, i s-ar fi putut întâmpla multe
lucruri neplăcute, dar Domnul ne-a păzit, și ne-a folosit în măsura harului Său,
ca să-I aducem o slujire cu bucurie. Au fost în grupul nostru frați mai tineri și
alții mai în vârstă, de la biserici baptiste și penticostale, dar dragostea lui
Dumnezeu ne-a unit în harul și bucuria că suntem o Împărăție cerească.
Ridicăm steagul și spunem, Aliluia, slăvit să fie Domnul!

seară.
- Fratele Claudiu Pop, păstor la
Gherla, România, a fost împreună cu
soția Gabrela și trei copii. Frale Pop a
predicat la serviciul divin de seară.
- Emil și Cristina Dragomir, din
Windsor, Canada, împreună cu copiii
Emanuel și Rebeca; cu ocazia aceasta
au fost cu noi și familia Timotei și
Lidia Dragomir.
- Am felicitat pe fratele Aron
Orășanu cu ocazia pensionării lui după
30 de ani de lucru în aceeași companie.
În duminica de 23 iunie:
- După serviciul divin de seară, s-a
- Sora Ica Burcă s-a întors între noi servit pizza, sărbătorind astfel pe cei
după vizita făcută la rude în Houston.
născuți în luna iunie. La Mulți Ani în
- Sora Elisebata Jones s-a întors cu harul Domnului!
bine din România.
- Marc și Cristina Popovici s-au
În duminica de 7 iulie:
întors din concediul pe care l-au făcut
- A fost cu noi fratele Vasile Goja,
în România și insula Creta (care din România.
aparține de Grecia).
- Fratele Ionel Ordeanu a împlinit
- Tot în duminica de 23 iunie, ni s-a vîrsta de 78 de ani.
comunicat că sora Sanda Popovici,
- Am sărbătorit ziua de naștere a
mama fratelui Miron Negrău, a sorei Dorina Mocuța.
împlinit vârsta de 102 ani, o vârstă la
- Fratele Vasile și sora Vasilica
care puțini oameni ajung astăzi prin Corsiuk au avut aniversarea de 51 de
harul lui Dumnezeu.
ani de la nuntă.
- S-au întors din vacanțe și
În duminica de 30 iunie, am avut concedii: familia Daniel și Margareta
ca musafiri în casa Domnului:
Ghera (întorși din Arizona); Timmy și
- Rebeca Dobre, mama fratelui Diana Popovici (din Cleveland);
Ștefa Dobre, împreună cu nepotul familia Andrei și Tatiana Calestrov
Marc Titișca.
(din Massachussetts, unde a vizitat
- Beniamin Nistor din Minnessota, părinții).
(nepot al sorei Tina Popovici), care
- familia Lucian și Antoanetta
studiază la seminar, și a fost cu noi Rășinar a plecat de urgență în
împreună cu soția și cei doi copii ai lor. România, aflând că mama fratelui
Fratele Nistor a avut mesajul la Lucian e grav bolnavă.
serviciul divin de dimineață.
- Sora Grija Ioana a plecat pentru
- Fratele și sora Gheorghe și Maria un timp la rude în România.
Bahnean, veniți din Phoenix, Arizona.
- Sâmbătă 6 iulie, un grup frumos
- Marius Văduva, păstor la Bârlad, de frați și surori au sărbătorit pe sora
împreună cu soția Emanuela și copiii Flori Hegyeș la împlinirea vârstei de
Andrada și Daniel. Fratele Văduva a 50 de ani, și pe amândoi, Freddy și
predicat Cuvântul la serviciul divin de Flory Hegyeș, la 30 de ani de căsnicie.
Luni, 8 iulie, cea mai mare parte
din grupul de misiune al fanfarei „Soli
Deo Gloria” s-a întors din Europa
după trei săptămâni de călătorii în
România, Ucraina, Austria și Italia. Le
spunem tuturor, Bun Venit Acasă. Tatăl
ceresc să vă dea răsplătirile veșnice
pentru jertfa și lucrarea pe care ați
făcut-o pentru Numele Lui glorios.
Înșirăm pe scurt câteva lucruri din
cronica evenimentelor de la Betel din
săptămânile trecute:

Imagini din turneu:
(stânga, de sus în jos)
La Iași, în mall;
La Cernăuți (Ucraina);
La Innsbruck (Austria):
La Salzburg (Austria);
La Livorno (Italia), pe
malul Mării Mediterane.

„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)

Acum 51 de ani, Vasile și Vasilica
Corsiuk, mire și mireasă, la 2 iulie
1968. Felicitări și cu Domnul înainte
spre culmi de fericire!

Fratele Victor Moșman a fost operat
miercuri 10 iulie. Aceasta a fost a
zecea operație la care a fost supus, și
a reușit cu bine Ne rugăm să fie cât
mai curând din nou în mijlocul
nostru.

VBS 2019 - Școala Biblică de Vacanță
22-26 iulie 2019… VBS — Școala Biblică de Vacanță — ”In Search of the Missing Piece”
— Dimineața, 9:30am-12:00pm, clasele elementare
— După-amiază, 12:30-5:00pm, Jr. high și high school
— Înregistrarea: online: www.betelchurch.org // emai: tpopovici101@yahoo.com
Telefon sau text msg. (847) 217-8548
Muncă voluntară de pregătire a VBS.
Mâine, luni 15 iulie, de la 1:00pm - 5:00pm, la biserică.
Oricine dorește să ajute este binevenit. Amănunte, la Tina Popovici.
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