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În săptămâna trecută s-a desfășurat la noi Tabăra Biblică de Vară pentru 
Copiii și Tineret, cu un număr record de copii. Au participat în fiecare zi circa 
165 de copii care au fost împărțiți în șase clase între 3 și 18 ani. Zilnic la prânz 
au fost date mese calde pregătite de o echipă harnică de surori la bucătărie, și au 
fost 20 de instructori. care s-au ocupat de predarea lecțiilor în clase. Dăm slavă 
Domnului pentru această ocazie binecuvântată în care am împlinit dorința 
Domnului Isus de a vedea copiii adunați lângă Cuvântul Evangheliei. Astăzi, la 
ora 5:00 după masa vom avea un program al copiilor de la Tabără.





 

r În duminica trecută (imaginea 
de mai sus) am trăit stări înalte de 
laudă și preamărire a Domnului în 
cântările corului Soli Deo Gloria, 
dirijat de fratele Tibi Rață, venit la noi 
din statul Indiana. După concertul 
corului, fratele Tibi Rață a vestit 
Cuvântul Domnului. Recunoaștem 
totodată și mulțumim celor care au 
lucrat la organizarea corului, a 
repetițiilor, a programului din Casa 
Domnului, a mesei bogate după 
adunare, a activităților de după 
adunare, și la crearea unei atmosfere 
binecuvântate în legătura părtășiei 
frumoase frățești. Bunul Dumnezeu să 
vă dea tuturor o răsplată deplină! 

r Fratele Ilie Negru este gata să 
înceapă lecții de muzică la mandolină, 
ukulele și ghitară, începând de 
sâmbătă 21 august de la 4:00 la 5:00. 
Cei ce doresc să participe, să se înscrie 
pe listă la fratele Ilie. În aceeași 
sâmbătă va fi și o repetiție de orchestră 
între orele 5:00 și 6:00. 

r Psalmul 23 pe Zoom… Grupul 
de studiu biblic pe Zoom a avut ieri o 

excepție, și s-au adunat după amiază în 
Parcul Elmhurst, unde au avut 
comentarii pe viu în frumusețea 
Psalmului 23. Cine dorește să se 
alăture acestui grup, să ia legătură cu 
fratele Marc Popovici, sau pe Internet.

r Programul AWANA la noi va 
începe în prima miercuri după Labor 
Day, 8 septembrie, de la orele 6:30 PM 
și se vor încheia la orele 8:00 PM. 
Amănunte în legătură cu programul 
AWANA, înscrierile pentru participare 
și nevoia de lucrători voluntari, le 
puteți găsi pe Internet la pagina 
bisericii Betel.

r Diseară, după serviciul divin în 
care va fi programul copiilor, sora 
Magdalena Capotă ne anunță că va 
urma o masă cu prăjituri, ceai și fructe.

r Fratele Siciu Adrian urmează să 
plece săptămâna viitoare în România, 
unde se află deja soția Irina, și fiica 
Oana. Apoi, din România, familia Siciu 
va călători în Egipt, după care se vor 
întoarce la Chicago. Drum Bun sub 
paza ocrotitoare a Domnului!



 		„Sufletul	nostru	
nădăjduiește	în	Domnul;	El	

este	Ajutorul	și	Scutul	nostru.”	
(Psalmul	33:20)
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Neprihăniților, 
bucurați-vă 
în Domnul

și veseliți-vă!

(Ps. 32:11a)

Moștenirea
Am primit o moștenire,
De la Marele-mpărat:
O comoară în mărire,
Lângă Tronu-i luminat.

Moștenirea căpătată,
Nu e din acest pământ,
Ci e sfântă, garantată,
Printr-un veșnic legământ.

Bogății nemăsurate,
Dincolo de orice vis,
În Isus ne sunt păstrate,
Pentru veci în Paradis.

Aici avem doar o parte
Din tezaurul nespus,
În noi Duhul Sfânt împarte
Darurile lui Isus.

Da, și-aici, printre suspine,
În al frământării ceas,
Toarnă proaspete, senine,
Mângăieri la orice pas.

Dumnezeu cu bunătate
Se apleacă pân’ la noi
Să ne scoată din păcate,
Să ne scape de nevoi.

O, de n-ai fi Tu cu harul,
Să ne smulgi din greu amar,
Cine ne-ar umple paharul
Cu al slăvilor nectar?

Cine ne-ar păstra într-una,
Când în lume toate pier?
Cine ne-ar mai da cununa
Strălucirilor din Cer?

Slăvă Ție, Doamne mare,
Pentru sfintele-Ți comori,

„De aceea, 
încingeți-vă 

coapsele minții 
voastre, fiți treji, și 

puneți-vă toată nădejdea în  harul 
care vă va fi adus la arătarea lui Isus 

Hristos.” ( I Petru 1:13)

„De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, 
fiți treji, și puneți-vă toată nădejdea în  harul care 

vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos.” ( I 
Petru 1:13)

…!!!
Mi-e mult mai dragă astăzi Cărarea vieții sfinte,
Cu cât Te văd, Isuse, mai clar că mergi ‘nainte,
Căci toată alergarea, mi-ar fi numai suspine,
Zadarnică și lupta, de n-ai fi Tu cu mine.

Mi-e mult mai dragă astăzi Cântarea de iubire,
Cu cât o cânt în lacrimi, iubind a Ta Venire.
Căci fără harul slavei și torța-noitoare,
N-ar fi nici o cântare în viață pe cărare.

Mi-e mult mai dragă astăzi, umblarea-n umilință,
Cu cât Te simt, Isuse, cu mine-n suferință,
Cu cât pui untdelemnul de sfântă bucurie
Pe rana ce zvâcnește, și-mi dai din nou tărie.

Mi-e mult mai dragă astăzi, venirea-n Adunare,
La înfrățirea caldă cu sfinții-n sărbătoare,
Cu cât Te simt, Isuse, mai strâns în părtășie,
Și mai aproape-n harul turnat cu duioșie.

Mi-e mult mai dragă astăzi, cântarea de sub cruce,
Când știu că mâna-Ți tare, Isuse, mă conduce,
Când văd cum faci minunea, din orișice povară,
Puteri de biruință, și visuri să răsară.

Mi-e mult mai dragă astăzi, Cetatea-mpărătească,
Unde domnești, Isuse, cu pacea Ta cerească,
Și dorul meu se-aprinde de-aici din străinătate,
După Ierusalimul cu porți de nestemate.

Mi-e mult mai dragă astăzi, Venirea Ta, Isuse,
Cu cât citesc în Carte, despre lumini nespuse,
Despre o lume nouă, și glorii strălucite,
Pentru sărmani ca mine, anume pregătite… (vp)

Cântarea de Laudă 
Domnului

Cartea Psalmilor se numește 
de fapt Cartea cântărilor de 
laudă Domnului! Iar în 
Psalmul 22:3 este scris: „Totuși 
Tu ești Cel Sfânt, și Tu locuiești în 
mijlocul laudelor lui Israel!”

Evanghelistul D.L. Moody, 
scria: „Așa mi se pare mie, că 
oamenilor le place să cânte. La 
întâlnirile noastre, cântarea are 
un rol important. Chiar dacă 
predica e mai uscată, cântarea 
ajunge la inima oamenilor și 
umple audiența cu o stare 
duhovnicească. Mai mult scrie 
în Cuvântul Domnului despre 
cântare decât chiar despre 
rugăciune. Muzica și cântarea 
au lucrat mul t la in ima 
oamenilor în toate trezirile 
spirituale din istorie. Cântarea 
este esențială la adâncirea 
spiritualității în viața noastră, și 
întotdeauna a mers în paralel 
cu vestirea Cuvântului în 
predici. Din momentul în care 
Domnul m-a chemat să predic 
mi-am dat seama ce importantă 
este cântarea în pregătirea 
s u fl e t e l o r d e a p r i m i 
Evanghelia. Cântarea este 
pregătirea pământului pentru 
sămânța Evangheliei.”

Apostolul Pavel îndemna 
adunarea din Efes: „Vorbiți între 
voi cu psalmi, cu cântări de laudă și 
cu cântări duhovnicești, și cântați și 
aduceți din toată inima laudă 
Domnului.” (Ef. 5:19)


