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„DA, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele, și voi 
locui în Casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. (Psalmul 23:6).

Acest Da în Psalmul 23 este o subliniere, un cuvânt de siguranță, și un 
cuvânt de lovitură împotriva celor care se ridică împotriva lui Dumnezeu. În 
ciuda altor păreri, în ciuda batjocoritorilor, psalmistul se ridică și spune:

DA, Păstorul meu nu mă va părăsi, El va fi cu mine în toate zilele vieții 
mele, și îmi va da fericirea.

DA, e întotdeauna o afirmare a puterii și a minunilor lui Dumnezeu:
„DA, Dumnezeu este ajutorul meu, Domnul este sprijinul sufletului 

meu!” (Psalmul 54:4)
„DA, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul; de la El îmi vine 

ajutorul.” (Psalmul 62:1).
Și priviți de câte ori se repetă acest DA în Psalmul 62.
Iar când s-au întors din exil, la o țară distrusă și un pământ pârjolit de 

dușmani, poporul a cântat slava lui Dumnezeu: „DA, mânturea Lui  este proape 
de cei ce se tem de El, pentru ca în țara noastră să locuiască slava!” (Psalmul 
85:9). Și noi ne bizuim pe făgăduințele lui Dumnezeu, care, oricât de multe ar fi 
ele, toate sunt în El, în Hristos, DA. Iar noi, n-avem decât să le vedem și să 
spunem AMIN, spre slava lui Dumnezeu!  (2 Corinteni 1:20). 

DA…
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Scurte Comunicări

r Școala Biblică de 
Vacanță: De mâine până 
vineri, toată săptămâna 
viitoare, se va desfășura 
la noi Școala Biblică de 
Vacanță, cu două clase:

-  dimineața de la 
9:30 la 12:00 copiii din 
clasele elementare,

- iar după amiază de 
la 12:30 la 5:00 clasele 
Junior High și High 
School.

S ă  a v e m î n 
rugăciune activitățile 
acestea cu copiii și 
tinerii noștri, și să fim 
gata să ajutăm cum 
putem la reușita lor 
p e n t r u i m p r i m a re a 
Cuvântului sfânt în viața 

tinerei generații.
Tema de anul acesta la Școala 

Biblică de Vacanță este „În Căutarea 
lucrului pierdut…” (In search of the 
missing piece), cu subiecte de studiu 
din diferite pasagii biblice cum ar fi, 
David și Goliat, David și Ionatan, 
Păstorul cel Bun, Psalmul 23.

r Sora Maria Deac s-a întors din 
România după o vizită de cinci 
săptămâni la Bata, judeșul Arad. 
Păstorul bisericii, Jurj Ronel, și 
biserica din Bata ne salută cu versetul 
Romani 15:13, „Dumnezeul nădejdii 
să vă umple de toată bucuria și pacea, 
pe care o dă credința, pentru ca, prin 
puterea Duhului Sfânt, să fiți tari în 
nădejde!”

r Deces: În România a murit 
mama fratelui Rășinar în vârstă de 73 
de ani, la Răchițele, o localitate lângă 
Cluj. Familia a plecat cu gând să mai 

fie cu mama, și Dumnezeu le-a 
îngăduit să o mai prindă în viață. Le 
exprimăm sincere condoleanțe și dorim 
ca mângăierea harului lui Dumnezeu să 
le întărească inimile.

r Duminica trecută, la serviciul 
divin de seară, a 
fost cu noi și a 
vestit Cuvântul 
Domnului 
fratele Marcel 
Botezatu, de la 
organizația 
Alege Viața 
(cunoscută 
înainte cu 
numele „Campus Crusade for Christ”), 
din București.

r De mâine, 22 iulie, fratele Vasile 
Tămășan și familia vor pleca în 
România cu echipa de misiune. Iată 
câteva amănunte din planurile lor de 
lucru:

„Cu ajutorul Domnului, împreună 
cu câțiva tineri vom pleca în misiune 
în România. Anul acesta dorim să 
avem patru tabere de zi pentru copii și 
o conferință regională pentru tineri. 
Taberele pentru copii vor fi în 
următoarele localități:

- 25-28 iulie, Medieșul Aurit, sat 
Râturi, jud. Satu Mare

- 29-31 iulie, la Cristian, jud. Sibiu.
- 1-4 august, Oarța de Sus, jud. 

Maramureș;
- 4-7 august, Chiuiești, jud. Cluj.
- Conferința de tineret va fi în 

comuna Medieșul Aurit, sat Râturi.
Amintiți-vă să vă rugați pentru noi. 

Mulțumim din inimă.”



 

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]

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

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.

În misiune, în Europa, împreună cu copiii

„Să aduci în casa Domnului, Dumnezeului tău, pârga celor dintâi roade 
ale pământului.” (Exod 23:19)

Pârga celor dintâi roade… Pârgă înseamnă roada care se coace întâi. Deci 
pârga celor dintâi roade pare un pleonasm, o expresie care se repetă pe sine. Și 
așa este: Cea mai dintâi din cele dintâi roade aparține Domnului!

Pârga arată recunoștința noastră lui Dumnezeu pentru tot ce primim de la 
El. Este împreună cu zeciuiala, un semn de mulțumire și recunoștință.

Pârga înseamnă ceva care este înainte de toate. Înainte ca să plătim 
bonurile și datoriile cotidiene, înainte ca să ne dăm banii pe cumpărături, 
pentru dorințele și planurile noastre, avem datoria față de Dumnezeu 

Pârga înseamnă ceva care este cel mai bun din tot ce avem. Nu, spicele 
lăsate pe câmp. Nu, fructele căzute din pomi și strivite pe jos. Dimpotrivă, ce 
avem mai bun, ce avem mai frumos… e pentru Domnul nostru Isus Histos!



„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?

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

Vrem uniți săDragostea

Oastea 
Doamne, Tu cu mânaȚi bună,
Ține-ne tot împreună,
Ca-n corabia uitării
Când trecea prin largul mării,
prin iubirii

Unde-am mai găsi, Isuse,
Dumnezeule Preasfinte, —
Fără Duhul Tău de har,
Am fi doar niște morminte,
Numai jale și amar.
Dar cu Duhul Sfânt al vieții,
Revărsat cu foc de sus,
Ne-ai schimbat, să fim drumeții
Către Țara lui Isus.

Fără Duhul Tău de slavă,
Fără Duhul Tău în noi,
Doamne, am fi numai pleavă,
Numai pleavă și gunoi.
Dar cu Tine, Duh al vieții,
Oricât de urâți am fi,
Ne dai harul frumuseții,
Ca să Te putem sluji.

Dacă n-ai fi trimis Duhul,
Ca să locuiască-n noi,
Ar fi jale tot văzduhul,
Plin de ură și război.
Dar cu Duhul sfânt al vieții,
De-nfrățire și cântări,
Trăim zorii dimineții,
Ochii țintă peste zări.

Dacă Duhul Tău n-ar face,
Între noi minuni mereu,
Cât de searbăd, fără pace,
Ar fi drumul nostru greu.
Dar cu Duhul Sfânt al vieții,
Tresăltând voios în noi,
Gustăm fagurii dulceții
Adunării de Apoi.

Acum 50 de ani, pe data de 19 iulie 
1969, fratele Aurel și s. Ica Burcă 
erau mire și mireasă. Actul sacru al 
legământului căsătoriei a fost ținut la 
biserica Speranța din Arad, și 
păstorul care a condus ceremonia era 
fratele Ionel Truța. Cu felicitările 
noastre și cu cele mai bune dorinți de 
belșug și fericire, ne rugăm ca Tatăl 
ceresc, Părintele luminilor, să le dea 
și pe mai departe ani mulți de 
îndurare și călăuzire cerească.

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.

Dă-ne har !

Doamne, Tu cu mâna-Ți bună
Strânge-Ți Oastea împreună,
Toți uniți în legământ,
Un mănunchi, un snop, un gând;
Unge inima cu har
Învelită-n sfânt pieptar
Pentru veacul care vine,
Fără lacrimi și suspine,
În slăvitele-Ți coline.
…Dă-ne har…

Iartă ce-am lucrat în pripă,
Și-am pierdut într-o risipă,
Printr-un gând necugetat,
Când adânc Te-am supărat.
Azi venim lângă altar
Să primim putere iar:
Lasă Duhul Tău — arvună,
Să ne strângă împreună,
Cel rău să nu ne răpună.
…Dă-ne har!

Doamne, nu lăsa să piară,
Moștenirea Ta din țară,
Mare ești și-nfricoșat,
Dar milos și îndurat;
La acest cumplit hotar
Pune-n inimi foc și jar.
Și cu mâna Ta cea bună
Strânge-Ți Oastea împreună,
Și cu slavă ne-ncunună!
…Dă-ne har!  (vp)

Rugăciune pentru bolnavii noștri:
Să avem în rugăciune pe sora Neli 

Duca; mâine urmează să fie supusă 
unei operații foarte grele.

Alții pentru care să ne rugăm: 
Pușa Buhai, Victor Moșman, Nicu 
Clonda, Pitt Popovici (în Atlanta).


