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Exod 15:26 — Eu sunt Domnul care te vindecă ! (Yehova Rapha)
- Fratele Petre Ordeanu a fost grav bolnav în epidemia Covid, dar după
câteva zile de izolare totală la spital și tratament sevver, a avut o recuperare
frumoasă și rapidă, ca un semn al dragostei lui Dumnezeu prin care S-a atins și
de noi de fiecare. Slavă Domnului.
- Sora Carmen Popovici a suferit un stroke (o comoție cerebrală) în
partea dreaptă a creierului. A fost în tratament trei zile la spitalul Good
Shepherd din Barrington. Astfel au venit aici Marius și Elena Măduța cu fiicele
Emma și Tiffany din Texas, și Alex și Melania din Colorado. Mulțumim în
Numele dragostei Domnului Isus, pentru cardurile cu dorinți de sănătate, pentru
buchetele de flori frumoase trimise cu ocazia zilei de naștere, pentru mesajele de
înviorare și întărire duhovnicească. Domnul să vă răsplătească tuturor pentru
dragostea arătată.

Mâine, în America, e Ziua Muncii.
Astfel weekendul acesta a ademenit pe
mulți să fie plecați în călătorii mai
aproape sau mai departe. Ne rugăm ca
Domnul să-i păzească în locurile unde
ajung și apoi la întoarcere acasă.
Astăzi, Cina Domnului.
Marți: tinerii pe Zoom
Miercuri: adunare și AWANA.
Vineri: tinerii la studiu biblic

A început AWANA
Miercuri seara, în săptămâna
trecută, a început la noi AWANA, și
câtă bucurie în toți cei care au
participat. Sora Tina Popovici, care
coordonează activitățile cu copiii, ne
scrie: Mulțumim Domnului că am avut
un start bun la AWANA. Psalmul 78:4
ne încurajează pe toți cei care lucrăm:
„Nu vom ascunde de copiii lor; ci vom
vesti neamului de oameni care va veni
laudele Domnului, puterea Lui, și
minunile pe cari le-a făcut.”
Iată mai jos o listă a învățătorilor
și educatorilor de la AWANA: Ani
Tămășan, Estera Bulboacă, Cristina
Popovici, Ofelia Bonca, Simon Draga,
Felix Lulușa, Gabriel Popa, Antoanetta
Rășinar, Eliza Nichitean, Antoanela
Simionescu, Mihaela Gavril, Valentina
Hoffman, Gabriel Georgescu, Leilani
Gava, Rut Tămășan, Luminița Răscol,
Mea Ordeanu, Alina Voica, Tatiana
Calestrov.
Ne rugăm ca Domnul să dea
succes în învățătură și binecuvântare în
viață peste cei care învață pe copii, și
peste copiii care primesc învățătura, ca
să umble pa calea Domnului.
AWANA se ține în fiecare
miercuri seara de la 6:30 - 8:00.
(Fotografiile alăturate sunt de la
AWANA, miercurea trecută)

În frunte merg
cântăreții
Ne-am bucurat că în tot timpul acestei
crize pandemice corul a fost la datorie
lăudând pe Domnul. În luna
septembrie, Fanfara își va reîncepe
repetițiile și participarea în programele
noastre duminicale. Cu un regret bine
întemeiat, tinerii au fost nevoiți să
renunțe la toate planurile pe care și le
făcuseră, de turnee, concerte,
imprimări, din cauza pandemiei
mondiale. Ne rugăm ca Dumnezeu să
le dea un nou impuls de râvnă sfântă în
a lăuda Numele Domnului.
După repetițiile pe care le vor
avea în săptămânile viitoare, fanfara
va începe cântările în adunare pe data
de 20 septembrie.
În Psalmul 68, psalmistul, ca și
cum ar fi răpit într-o reverie de slavă,
vede alaiul intrării lui Dumnezeu în
Cetatea sărbătorilor Lui: „Ei văd

intrarea Ta, Dumnezeule, intrarea
Dumnezeului meu, Împăratului meu, în
locașul cel sfînt. În frunte merg
cîntăreții, apoi ceice cântă din
instrumente, în mijlocul fetelor care
sună din timpane. Binecuvîntați pe
Dumnezeu în adunări, binecuvîntați pe
Domnul, ceice vă scoborîți din
Israel!” (Psalmul 68:24-26).
Ați observat în citatul de mai sus
rânduiala serbării? „În frunte merg
cântăreții,” și era vorba de cei care
cântau cu vocile și de cei care cântau
cu alăutele și timpanele sărbătorești (I
Samuel 18:6).

Citirea Zilnică a Bibliei
Luna SEPTEMBRIE 2020
Cuvântul dătător de viață al lui
Dumnezeu care ne dă înțelepciune

£ 1. Matei 5:1-20
£ 2. Matei 5:21-48
£ 3. Matei 6:19-34
£ 4. Matei 7:1-14
£ 5. Matei 7:15-29
£ 6. Matei 12:1-21
£ 7. Matei 12:22-32
£ 8. Matei 12:33-50
£ 9. Matei 13:1-17
£ 10. Matei 13:18-33
£ 11. Matei 13:34-58
£ 12. Matei 18:1-14
£ 13. Matei 18:15-35
£ 14. Matei 19:1-15
£ 15. Matei 19:16-30
£ 16. Matei 22:1-22
£ 17. Matei 22:23-46
£ 18. Matei 25:1-13
£ 19. Matei 25:14-30
£ 20. Matei 25:31-46
£ 21. Proverbe 1:1-33
£ 22. Proverbe 3:1-35
£ 23. Proverbe 4:1-27
£ 24. Proverbe 8:1-36
£ 25. Proverbe 9:1-18
£ 26. Proverbe 10:1-32
£ 27. Proverbe 14:1-35
£ 28. Proverbe 15:1-33
£ 29. Proverbe 16:1-33
£ 30. Proverbe 17:1-28
„Dacă oameni și-ar studia atenți
gândurile, s-ar mira să descopere cât de
mult trăiesc cu gândul la viitor.
Bunăstarea omului și-o vede mereu
înainte. O așa creatură are în ea dovada
nemuririi.” (Ralph Waldo Emerson)

Mi-e dor…

Mi-e dor, Doamne, de Casa Ta,
De strălucirile din ea:
De Țara sfântă de cleștar
Cu porți de scump mărgăritar, —
Deși doar am citit de ea,
Mi-e dor, Doamne, de Casa Ta.

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

Era la noi în adunare, o soră mai în vârsta,
modestă, liniștită, tăcută, dar înțeleaptă.
Cunoștea bine Sfânta Scriptură și putea să
recite multe versete pe de rost. Avea fața
senină și la rugăciune întotdeauna lăcrima. Iată
una din întâmplările pe care mi le-a povestit:
Prin anumite relații sora noastră a fost
chemată la biroul lui Petru Groza, care era
O nu, nu-i vis înșelător,,
atunci președintele Marii Adunări Naționale.
E glorie în acest dor,
Dl. Groza i-a spus că are de gând s-o angajeze
Căci noaptea când ne vizitezi,
ca secretara lui. Avea să țină în mâini toate
Și când de-asupra ne veghezi,
documentele țării, avea să ia contact direct cu
Isuse, așa iubitor,
personalități marcante care vor veni în vizite
Ne-atingi cu mâna Ta, ușor.
oficiale la biroul guvernamental:
— V-am ales fiindcă știu că sunteți
Aici, în virus și pojar,
credincioasă creștină și cinstită.
Simțim mereu șuvoi de har,
Sora noastră a stat puțin și apoi a întrebat:
Căci vii și spui Cuvântul Tău,
— Ca secretara dumneavoastră, voi fi
Să nu ne temem de cel rău,
pusă
în situația să mint?
Și parcă-atunci orice amar
Puțin
șocat, președintele i-a spus:
Se face miere și nectar.
— Da, doamnă. În politică nu se poate
altfel. Vor fi cazuri când va trebui să spuneți un
Iar îngerii se-adună-n sfat,
neadevăr, sau să acoperiți niște lucruri false.
Aici la noi pe lângă pat,
La cuvintele acestea, sora noastră s-a
Se uită toți cu ochii mari,
sculat
și i-a spus domnului Petru Groza:
La zâmbetul de cenușari;
— Domnule președinte, vă mulțumesc
Și-n rânduri s-au aliniat
pentru cinstea pe care mi-o acordați, dar eu
De parc-ar fi într-un palat.
sunt o credincioasă a Domnului Isus, și vreau
să rămân toată viața lângă Cuvântul adevărului
Nu mai e casa noastră jos,
și să trăiesc pentru cinstea Lui. Nu pot primi
Nu mai e un covor prea ros,
poziția de secretară a dumneavoastră.
Nu mai e trupul cu dureri,
Nu mai sunt răni și nici căderi,
…Da, am cunoscut demult la noi în
adunare, o soră mai în vârsta, modestă,
Ci numai Raiul luminos,
Și noi, la umbră lui Hristos. (vp) liniștită, tăcută, dar înțeleaptă...
Trăim aici în colț sărac,
Dar vii la noi ca-ntr-un iatac,
Și dintr-odată parcă tot
S-a prins cu Cerul la un loc.
Iar zdrențele ni se prefac
În purpură cu flori de mac.

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 - temporar oprite
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)

