
Biserica Baptistă  Română  BETEL

„Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, și 
Cine este Cel ce-ți zice: „Dă-Mi să beau!” — tu singură ai fi cerut să bei, și El 

ți-ar fi dat apă vie.” (Ioan 4:10)
Uimitoare este cererea Domnului: „Dă-mi să beau…” El dorea să atragă 

atenția samaritencii la o altă apă, la o altă fântână. Și femeia care venise să 
scoată apă din fântâna lui Iacov, a înțeles că Domnul Isus are apa vieții, și că El 
e gata să i-o dea și ei, apa care satură setea sufletului. De aceea, scrie la versetul 
28 că „femeia și-a lăsat găleata” și s-a dus în cetate să le spună oamenilor 
despre Domnul. Pentru apa aceasta n-avea nevoie de găleată. Și două zile 
Domnul a stat cu samaritenii de la Sihar, dându-le apa bună din izvorul vieții.

Nu vă este sete după apa pe care o dă Domnul Isus? El dă apa vieții în dar, 
fără plată fiecăruia care vine la El. „Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să 
bea!” (Ioan 7:37).
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Scurte Comunicări

r Musafiri din săptămâna trecută:
- Vitalie Rotar, din Chișinău, Rep 

Moldova, păstor la biserica „Viața 
Nouă”. A adus miercuri seara un mesaj 
și a cântat câteva cântări. 

- Tot miercuri, la adunarea noastră 
de peste săptămână a fost cu noi fratele 
Teodor Ioan Colda din București, 
unul din păstorii Bisericii Baptiste 
„Golgota” împreună cu frații Daniel 
Mariș și Trandafir Popovici. Ne-a adus 
salutarea bisericii, Efeseni 2:10. De 
asemenea ne-a comunicat că fratele 
Mariș este deja la Los Angeles și va 
participa la Convenția Asociației care 
se va ține la Vancouver, Canada.  

- E m a n u e l D r a g o m i r , d i n 
Windsor, Canada, ne face tot mai des 
bucuria să fim împreună, a fost 
dumnica trecută cu noi și dorim să se 
simtă bine în părtășia celor dragi.

- Un grup de tineri de la Greenfield 
au fost cu noi dumnica trecută 
dimineața și au cântat o cântare de 
laudă Domnului.

r Surorile au avut ieri adunarea de 
părtășie, rugăciune și studiu biblic. Să 
se împlinească și la noi versetul care 
spune: „Un cuvânt spune Domnul, și 
femeile aducătoare de vești bune sunt o 
mare oștire!” (Psalmul 68:11).

r Au plecat în călătorii:
- Victor și Lidia Moșman, au plecat 

în România într-o vizită de o lună de 
zile.

- Elena Truța a plecat într-o vizită 
scurtă în Virginia, la fiul lor, Tiberiu.

- familia Sorin Cimpoeș a plecat în 
concediu în Colorado.

- fr. Valentin și s. Carmen Popovici 
sunt la Akron,

Săptămâna viitoare va pleca în 
România fr. Corneliu Bahnean 
pentru a participa la serbarea de 
centenar a credinței baptiste în 
Vicovul de Sus, Suceava, păstorită 
de fratele Otniel Mîrza. Fratele 
Bahnean va duce salutarea noastră 
de har și de binecuvântare pentru 
Biserica din Vicovul de Sus.

Congresul Asociației se va ține la 
sfârșitul lunii august la Vancouver, 
Canada, în Biserica Baptistă Română 
„Emanuel”, păstorită de David 
Lavric, între 30 august ș i 1 
septembrie. Fratele Ovidiu Rauca, 
președintele Asociației, invită pe toți 
cei care doresc, să-și ia un concediu 
scurt și să vină la Vancouver.

Va fi al 107-lea congres al 
Asociației. Tema Congresului este 
„Hristos și Biserica”. Adresa 
bisericii Emanuel este 1415 Noons 
Creek Dr., Coquitlam, BC, V3E 2T7



 

În călătoria în România împreună cu fanfara Soli Deo Gloria, ne-am întâlnit la 
Baia Mare cu prietenii noștri, Voica Nelu și Olimpia, și fiul lor Radu. Veniseră 
din Sighișoara să-și vadă nepoții din fanfară, și să transmită salutări bisericii.

Un eveniment binecuvântat într-o familie de departe și totuși aproape de noi: În 
familia Brad Luis Daniel și Louisa s-a născut la 2 august o fetiță, binecuvântată 
cu un nume frumos, Susanna Julia Brad, numele străbuncei și bunicei ei. (în 
fotografie, alături de părinți și frățiorul ei, Raymond Peter Brad). Felicitări și 
părinților, și bunicei, sora Iulia Brad, și rudelor care sunt cu noi, în special 
familia Nelu și Nuți Brad.

„Să te binecuvinteze 
Domnul din Sion, să 

vezi fericirea 
Ierusalimului, în toate 

zilele vieții tale, și să 
vezi pe copiii copiilor 
tăi! Pacea să fie peste 

Israel!”
(Psalmul 128:6)

Picnicul nostru la început, de Ziua Independenței iulie 2013. Anul acesta vom 
avea picnic la 2 septembrie, de Labor Day  



„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

Să mijlocim pentru sănătatea celor care 
suferă:

1. Pușa Buhai; 2. Daniela Buhai; 3. Lary 
Gașpar; 4. Dorin Opriș; 5. Tatiana Bonca

Fiecare membru, un soldat în lupta 
rugăciunii:

E bine să avem trei liste speciale, liste 
personale de rugăciune :

1. Lista cu cei bolnavii pentru care să ne 
rugăm zilnic.

2. Lista cu numele celor care să vină la 
pocăință, ca Duhul lui Dumnezeu să-i 
convingă de păcat  și astfel ei să-L 
primească pe Domnul Isus ca Mântuitor.

3. Lista cu 5 persoane din biserică pentru 
care să mijlocim, ca Domnul să le dea 
ocazii de mărturie, putere împotriva 
ispitelor, să fie păziți de planurile celui rău, 
păziți în călătorii, bogați în fapte bune.

Să nu ne lași, Preasfânt Părinte,
În voia minții noastre slabe,
Căci deseori o ia ‘nainte
Privind lumeștile podoabe.

Cu logica nouă, modernă,
Ne plac „gunoaie sclipitoare”,
Uităm măsura Ta eternă,
Că doar ce-i sfânt e de valoare.

Iar Duhul Sfânt în noi se luptă
Să scoată răul din gândire  
Să schimbe mintea cea coruptă,
Să-i dea o nouă zămislire.

Căci firea veche, pământească,
E-nșelătoare și dezbină,
Și face mintea să rodească
Otravă de la rădăcină.

Iar Duhul Sfânt mereu ne cheamă
Să punem „sare” în cuvinte,
Dar noi visăm sare-n pastramă,
Și-n ciorba lui Esau de linte.

Ne-atrage moda din vitrină,
Și pofta după bogăție,
Vopsim cu lac peste rugină,
În haine de ipocrizie.

Iar Duhul Sfânt vrea să ne-mbrace
În har, vorbindu-ne în șoaptă,
Ne-ndeamnă să trăim în pace,
Și să umblăm pe calea dreaptă.

…Să nu ne lași, O, Bun Părinte,
Fără a Duhului sfințire!
Mai unge iar a noastră minte,
Cu untdelemnul de iubire. (vp)

Youth Activities in this month
1. Bible Study, Friday at 7:00-8:00 PM.
2 Youth Choir practice after Bible study:

- August 16, 23, and 25.
- We will sing in Church on 

August 25.


