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EȘCOL, Strugurele Făgăduințelor lui Dumnezeu
„Au ajuns până la valea Eșcol; acolo au tăiat o ramură de viță cu un
strugure, și l-au dus câte doi cu ajutorul unei prăjini, au luat și rodii și
smochine. Locul acela l-au numit valea Eșcol (Strugure), din pricina strugurelui
pe care l-au tăiat de acolo copiii lui Israel.” (Numeri 13:23-24).
Ce înflăcărare ar fi trebuit să aducă strugurele acela în tabăra lui Israel!
Ce urale de bucurie ar fi trebuit să răsune în tabăra poporului ales, da, ales ca să
moștenească țara pe care le-a făgăduit-o Dumnezeu! Ce cântări trebuiau
compuse de Moise și Aaron ca să se audă ăână departe entuziasmul și bucuria
lor, că moștenirea spre care mergeau era atât de frumoasă, de bogată… Dar ei au
cârtit și au ispitit pe Dumnezeu. Oare n-au gustat ei din ciorchinele acela adus
din Valea strugurelui, de la poalele Muntelui Hebron din Canaan, din valea
uriașilor, din muntele visului lui Caleb? Să nu fim ca ei. Ce făgăduiește
Dumnezeu, El împlinește. Noi trebuie să credem, și El ne dă Hebronul!

v În luna iunie vom păstra
serviciile divine cu orar redus, adică:
- duminica având adunare numai
dimineața (de la 10:00-12:00);
- miercuri de la 7:00 seara, numai o
oră, rugăciune și studiu biblic.
v First-Responders — De la noi,
din biserica Betel, sunt multe persoane
care lucrează în primele rânduri de
apărare anti-virus Corona, în spitale și
sanatorii, sau prin munca pe care o
prestează fiind expuși mai mult decât
alții la pericolul molipsirii cu virusul
Covid-19. Iată câteva nume, pe care să
le amintim în rugăciune ca aceștia,
împreună cu toți cei din adunarea
noastră, să fie păziți de Dumnezeu în
timpul acesta de pandemie (aici,
amintiți în ordine alfabetică): Bogdan
Dan, Calestrov Andrei, Bota Paula, Bud
Cornel & Ana, Costin Mia & Ovi,
Dobre Karin, Duca Felicia, Duță
Clonda Manuela, Hegyeș Florica, Hiriț
Aurora, Ilciuc Ramona, Marandiuc
Maria, Miclea Nora, Mircu Becky,
Negru Felicia, Negru Neli, Nițu Lidia,
Opriș Viorica, Pope Luci, Smahon
Estera, Voica Alina.

Ana Câpeanu, Viorica Ghera, Elena
Truța. Dăm slavă Domnului pentru
bucuria de a fi fost împreună.
v Felicităm cu bucurie pe sora
Letiția și fratele Ghiță Țârlea, la
aniversarea de 40 de ani de căsătorie.

Iar 1 iunie sora Ronella și fratele Petre
Ordeanu au împlinit 46 de ani de la
nuntă. Slăvit să fie Domnul! (în
fotografie, recunoașteți adunarea
noastră pe Potomac Ave.?)

v M e s a j e p e Yo u - Tu b e .
Exprimăm mulțumiri deosebite fratelui
v În duminica trecută am avut Edy Negru pentru lucrarea pe care a
bucuria să avem cu noi la închinăciune făcut-o în lunile când casa de rugăciune
dintre cei care fuseseră bolnavi pe sora a fost închisă, și am fost nevoiți să
17 iunie
24 iunie
1 iulie
8 iulie
15 iulie
22 iulie
29 iulie

Studiu Biblic de miercuri seara
Darurile Înțelepciunii
Prov. 8:8-14, 17-21 (Prov.8:10-11)
La Ospățul Înțelepciunii
Prov. 9:1-6, 8-10,13-18 (Prov. 9:6)
Îndreptățirea Înțelepciunii
Matei 11:7-19 (Matei 11:19)
Pruncul Isus și Înțelepciunea Ecles.3:1,7b; Luca 2:39-52 (Lc.2:40)
Înțelepciunea Domnului Isus Marcu 6:1-6 (Marcu 6:2-3)
Înțelepciunea clăuzitoare
Ioan 14:1-14 (Ioan 14:6)
Credința și Înțelepciunea
Iacov 1:1-11 (Iacov 1:5)

avem mesaje duminicale și de miercuri
seara la You-Tube. Fratele Edy Negru a
fost cel care a imprimat mesajele și a
întocmit programele. Îi mulțumim
pentru jertfa depusă. De fapt, toate
serviciile divine ale bisericii se
transmit pe You-Tube în mod regulat.
La fel, ascultați programele la radio în
fiecare duminică dimineața de la 8:30.
v Noul caiet de adrese. Întrucât
mulți dintre noi și-au schimbat
adresele, și registrul bisericii trebuie
ținut la zi, Marc și Cristina Popovici sauo ferit să se ocupe de proiectul
acesta al noului Caiet de Adrese al
Bisericii Betel. Vă ruugăm să le dați
informațiile necesare cât mai curând.
v Spunem „La Mulți Ani” cu har
și pace din partea Domnului Isus,
sărbătoriților noștri din luna aceasta
(chiar în distanțarea socială de azi):
George și Letiția Țârlea, Petrică și
Ronela Ordeanu, Marc și Cristina
Popovici, Maricica Vinersan, Laura
Ardelean, Felicia Duca, Sylvan
Popovici, Alina Voica, Ofelia Bonca,
Emilia Pop, Timotei Popovici, Florea
Secheșan, Liz Negrău, Emilia Mitran,
Anna Giuca, Cristina Sezonov, Allen &
Delia Ordeanu, Paula Bota.
v Motive de rugăciune, în mod
special pentru cei bolnavi, dintre care
amintim pe: Laviniu Bredău (în Texas),
Ion Blăgăilă, 90 de ani, socrul fratelui
Ted Muscan (în Florida), Tatiana
Bonca, Titus Smahon, Viorel Truța,
Pușa Buhai, Victoria Zaica și copiii (în
urma unui accident auto), Ghe. și
Maria Bahnean (Phoenix AZ); de
asemenea, pentru persoanele în vârstă
care, care pot fi mai ușor afectate de
boala care bântuie.

Ce trist . . .

Cineva spunea despre timpul pe
care-l trăim că ar fi bătălia din urmă
între întuneric și lumină, și cea mai
fioroasă confruntare din toată istoria.
Nu știm dacă e ultima, dar de
fioroasă vedem că este.
Tulburările din ultimele luni neau pus în față o dilemă dureroasă, să
ne închidem casele de rugăciune, să
renunțăm la adunările duminicale, să
ne distanțăm unii de alții, să trăim în
frică de un virus invizibil, care a pus
în panică pe cei mai tari și mai
bogați.
Auzim uneori la știri răbufniri de
revoltă și de ambiții politice,
demonstrații pe stradă, instigații
rasiale…, dar nu se prea aude nimic
de păcatele sociale și naționale, care
ar putea fi cauza acestor nenorociri,
sângele nevinovat vărsat prin
avorturi, spurcăciunea sexuală a
zilei, atacurile împotriva familiei…
Când Iona striga pe străzile cetății
Ninive despre judecata lui
Dumnezeu, oamenii s-au smerit în
sac și cenușă.
Când președintele Lincoln chema
poporul la pocăință în vremea
Războiului Civil de aici, lumea n-a
râs de el, ci s-a pocăit.
Când Ioan Botezătorul chema pe
oameni pe malurile Iordanului la
pocăință, oamenii și-au mărturisit
păcatele…
Azi lumea iese în stradă, dar nu
ca să se pocăiască, ci să zbiere, să
jefuiască cu ură și poftă nebună.
Am fi orbi dacă n-am vedea că în
substratul satanic al evenimentelor
de azi există un mecanism ascuns
prin care lumea e orbită față de
adevăr și amețită, ca să nu mai știe
direcția înspre Hristos, și să nu se
pocăiască. Ioan 5:40! Iată tragedia
veacului acesta…

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

Dor adânc…

v Au început lucrările de vopsire a
fațadei clădirii bisericii noastre. După
cum interioorul sanctuarului a fost
vopsit de curând, acum lucrările
continuă în exterior. Să fie și inimile
noastre înnoite în sfințenie, în mărturie
și în așteptarea Domnului Isus Hristos.

Isuse, peste noi mai lasă,
Un dor adânc de-a Te vedea,
Și-n valea noastră neguroasă,
Să ne întâmpine frumoasă,
Ca diadema de mireasă,
O rază din Iubirea Ta.
Din Țara plină de Lumină,
Și din al bucuriei Plai,
Pogoară Pacea Ta divină,
Isuse, peste noi, să vină
Iubirea Ta ca ploaie lină,
Parfum al florilor de Mai.
În lumea plină de ispite,
De lupte, ură, și dureri,
Adu-ne zorile-nsorite…
Și peste frunțile rănite,
Mai fă minunea, și trimite
Lumina sfintei Învieri.

v În fiecare marți seara avem
studiul biblic al perechilor tinere de la
ora 8:00 la 9:00 prin ZOOM (fiecare
stă acasă, după ce culcă copiii).
Studiem Epistola către Galateni.
Haideți cu noi! Vorbiți cu Sylvan și
Marc Popovici, sau Dan Bulboacă,

Isuse, vino înc-odată,
Cum mai demult la noi veneai,
În adunarea neuitată,
Când vocea Ta înflăcărată,
Ne-nviora inima toată,
Și „Pace Vouă!” ne spuneai. (vp)
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