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„Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei ce vor învăța pe
mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de
veci.” (Daniel 12:3)
„Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îmbătrâni, nu
se va abate de la ea.” (Provverbe 22:6)
„Dar aceia din popor, cari vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămânea
tari, și vor face mari isprăvi.” (Daniel 11:32)

v Felicitări — nou născut: In
familia lui Daniel și Melina Corsiuk s-a
născut o fetiță la 22 Ianuarie 2020 cu
numele Adeline Elena Corsiuk. La
naștere a avut 8.4 lb și 18.5 inch
v Chitanțele de Income Tax pe
2019 au fost trimese prin e-Mail la cei
care au dat e-mailul iar celelalte sunt
pe masa de la intrare.
v A fost distribuită revista
„România pentru Hristos” a
organizației misionare care suportă
circa 200 de păstori și evangheliști în
Romania și Moldova.
v Fr Ilie Negru a început cursuri de
mandolină, chitară și acordeon, pentru
cei care vor să învețe (copii sau adulți).
Vă rugăm să vă înscrieți direct la
fratele Ilie Negru, de la care veți primi
și amănunte despre orarul cursurilor.
v Ne-au vizitat două prietene ale
familiei Jean și Viorica Opriș, — Edith
și Lilly din România.
v În duminica trecută, la serviciul

divin de seară am fost vizitați de grupul
„Apel” cu cântăreți din familia Barac,
care au lăudat pe Domnul cu multe
cântări clasice și frumoase.
v Miercurea trecută am fost vizitați
de fratele Laurențiu Timiș păstor în
Timișoara și conducătorul organizației
„Speranță și Lumină” care are sub grija
ei 22 de copii orfani în căminul din
Variaș. Au adus mărturii și alți doi frați
din grupul de musafiri din Timișoara,
fratele Marius Bălan, păstor misionar,
și Adrian Birzu, un tânăr care a făcut o
frumoasă mărturie a întoarcerii lui la
Domnul Isus. Aceștia, cu ajutorul
Domnului, vor fi cu noi și astăzi la
serviciul de seară.
v Dumnica viitoare, 9 februarie, la
sfârșitul serviciului de dimineață, adică
de la orele 12:30, vom avea în sala de
părtășie a bisericii un „Baby Shower”
pentru Ben și Ashton Hiriț, care
așteaptă bucuria sosirii primului lor
copilaș.

Dr. Alexandru Popa
Marțea trecută noaptea, 28 Ianuarie, fratele Alexandru (Sandu) Popa șia încheiat alergarea pe pământ, fiind înconjurat de cei dragi din familie. A fost
bine cunoscut în adunarea noastră pentru pasiunea cu care a lucrat în
domeniul misionar. În ultimii doi ani fratele Sandu Popa a fost prins de o
boală necruțătoare prin care Domnul i-a și îngăduit să treacă din viață.
Desigur, cei care am lucrat împreună cu el, ne vom aduce aminte de
entuziasmul lui în misiune, predicare, și în a strânge ajutoare pentru
Seminarul din București și Universiatea Emanuel din Oradea, și dorința lui de
a reprezenta cu cinste Asociația Bisericilor Baptiste din America.
Să avem în rugăciune familia rămasă, din care amintim: mama fratelui
Sandu, Maria Popa; soția s. Daniela Popa; fiul Ronald și soția Ligia, și cei trei
copii, Mason, Charlotte și Lucas; fratele de corp Valericu și soția Maria, și
copiii lor, David și Alexandra.
Serviciile de priveghi în seara aceasta de la 6:00PM și mâine de la
10:00AM se vor ține la biserica din Des Plaines.
„Da, zice Duhul… Ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi
urmează!” (Apoc. 14:13).

Grupul de lucrători de la misiunea „Speranță și Lumină” din Timișoara. Fratele
Laurențiu Timiș păstor în Timișoara și conducătorul organizației (al treilea din
stânga); fratele Marius Bălan, păstor misionar, și Adrian Birzu, (al doilea din
stânga) lucrător misionar.
Anunț special:
Sâmbăta viitoare 8 februarie va avea loc Consursul Biblic Anual ținut
de AWANA, pentru care copiii noștri s-au pregătit deja de la începutul anului
2020. Copiii noștri de la Betel vor fi împărțiți în 6 grupe și 9 echipe,
Concursul va începe la ora 9 dimneața la:
Grace Pointe Church
1320 East Chicago Avenue
Naperville
Grupele noastre sunt conduse de următorii: Antoanetta Rășinar, Ofelia
Bonca, Laurian Popovici, Vali Hoffman, Estera Bulboacă și Leilani Gava.
Echipele vor avea în total 22 de copii care vor intra în concursul de
cunoaștere a Bibliei.
Toți concurenții trebuie să fie la Grace Pointe Church cu 45 de minute
mai devreme (adică la 8:15 dimineața), pentru înregistrare.
Încurajăm și pe părinți să vină ca spectatori la acest eveniment și să se
bucure de succesul copiilor lor în cunoașterea Sfântelor Scipturi.
Orânduirile Domnului sunt fără prihană,
și înveselesc inima.
Poruncile Domnului sunt curate
și luminează ochii.
(Ps. 19:8)

Citirea zilnică a Bibliei în luna
Februarie 2020
Cuvântul lui Dumnezeu,
— dătător de viață—.
Cuvânt al Iubirii
1. Levitic 19:1-18

„Ținta poruncii
este dragostea, care
vine dintr-o inimă
curată, dintr-un
cuget bun
și dintr-o credință neprefăcută…”
(I Timotei 1:5).

2. Deuteronom 5:1-22
3. Deuteronom 6:1-25
4. Ioan 3:1-21
5. Ioan 3:22-36
6. Ioan 4:1-26
7. Ioan 4:27-42
8. Ioan 4:43-54
9. Luca 10:25-37
10. Luca 17:11-19
11. Psalmul 81
12. Psalmul 86
13. Psalmul 90
14. Psalmul 108
15. Psalmul 136
16. 1 Corinteni 13:1-13
17. Coloseni 1:1-23
18. Coloseni 1:24—2:5
19. Coloseni 2:6—3:4
20. Coloseni 3:5—4:1
21. Coloseni 4:2-18
22. Ep. Iuda 1-25
23. Psalmul 17
24. Psalmul 33
25. Psalmul 36
26. Matthei 6:1-18
27. Psalmul 50
28. Psalmul 51 și 57
(după programul întocmit de
American Bible Society. — Roagă-te,
citește, reflectă, răspunde)

La 19 ianuarie, când am avut vizita
familiei de misionari din Peru, Marc
și Adina Dumitru și cei trei copii ai
lor, unul dintre copii, Efram Dumitru,
a fost la o clasă de Școală
Duminicală a copiilor de la noi, și a
povestit ce înseamnă să fie fiul unor
misionari români care trăiesc în
jungla din Peru: în mijlocul unei
păduri cu tot felul de animale
sălbatice, cu șerpi, scorpioni,
păienjeni mari. Acolo, Dumnezeu îi
păzește de boli, de pericole, chiar și
de oameni răi. În fotografie, ai niștri
toți arată spre Efram, ca și cum ar
spune: You are our guy, we love
you, Efram, we will pray for you!
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