
Programul de "nchin]ciune 
 

16:00. Laud] \i 'nchinare 

C`ntare comun]: Al rugii ceas ce dulce-mi e\ti, Filip Smahon 
Rug]ciunea de invocare 
C`ntare comun]: O, de-a\ avea eu limbi o mie, Filip Smahon 
Clipe de rug]ciune, Fredy Hegye\ 
Cor: Purt]m 'n suflet dor de ve\nicii, Filip Smahon 
Clipe de rug]ciune, Fredy Hegye\ 
C'ntare comun]: Destinul t]u e s] 'nvingi, Filip Smahon 
Solo: Noelle Bud 
Poezie: Sana Dr]uceanu 
C`ntare comun]: Victoria lui Isus, Filip Smahon 
Solo: Laura Brad 
Anun[uri \i colecta 
C`ntare comun]: Ce bine e ca s] \tii 

17:00 Ascultarea Cuv`ntului  

Citirea textului \i rug]ciune 
Predic], Petre Ordeanu 
C`ntare comun]: El ne-a iubit venind pe lume, Filip Smahon 
Benedic[ia 

Ce este omul ca s] Te g`nde\ti la el ? 
 
%Ce este omul, ca s]-[i pese at`t de mult de el, ca s] iei seama la el...^ — %Ce este omul, 
ca s] Te g`nde\ti la el? Şi fiul omului, ca s]-l bagi în seam]?  (Iov 7:17; Psalmul 8:4). 
 Un teren comun 'ntre Biblie \i \tiin[] este \i faptul c] am'ndou] arat] c] omul e cea 
din urm] \i cea mai de seam] form] de via[] din epopeea crea[iei. Oricum am socoti 
timpul (pe care Einstein ne 'nva[] c] este un element fluid), omul este o fiin[] foarte 
recent]. Timpul ajunge la un moment dat s]-\i piard] 'nsemn]tatea c`nd se 'ntinde 'n 
milioane de ani. Pentru noi, care ne m]sur]m via[a 'n mai pu[in de o sut] de ani, ce 
'nseamn] 500.000 de ani? Sau 3 miliarde de ani? Sau 500 milioane de ani (p`n] la 
apari[ia vie[ii 'n m`lurile cambiene, a\a cum spun unii)? Aici, de fapt, \tiin[a \i Biblia, 
f]c`nd abstrac[ie de cifre, g]sesc un teren comun. 
 At`t antropologia c`t \i Biblia sus[in c] omul are multe 'n comun cu animalele. La 
Geneza 1:24 este scris: %Dumnezeu a zis: S] dea p]m`ntul vie[uitoare dup] soiul lor.^ 
Deci toate au fost aduse la fiin[] dup] soiul lor. Iar la Geneza 2:7 scrie: %Domnul, 
Dumnezeu, a f]cut pe om din []r`na p]m`ntului.^ Dar exist] ceva 'n plus scris 'n 
Scriptur], \i 'n aceast plus e toat] diferen[a 'ntre om \i animale: %Domnul Dumnezeu i-a 
suflat 'n n]ri suflare de via[], \i omul s-a f]cut astfel un suflet viu.^ 
 Accentul pe care-l pune \tiin[a azi 'n studiul naturii \i al omului, este doar primul 
capitol, \i acesta e recunoscut de Biblie. Dar e doar primul capitol. Dac] ne oprim aici, 
urmeaz] s]-l consider]m pe om un animal. Dar omul e mult mai mult. Animalul nu 
admir] o floare, nu compune o simfonie, nu-\i scrie o istorie, nu se 'nchin] \i nu-L caut] 
pe Dumnezeu. Omul e mai mult dec't un animal. 
 La Evrei 11:3, este scris c] %prin credin[] pricepem c] lumea a fost f]cut] prin 
Cuv`ntul lui Dumnezeu...^ Ca s] 'n[elegem aceste lucruri, spunem \i noi ca ucenicii, 
%Doamne, m]re\te-ne credin[a!^ 

Biserica Baptist] Rom`n] %Betel^ - 6120 N. Harlem Ave., Chicago, IL 60631 
Serviciul divin duminical, dup] amiaz]: 4:00 - 6:00 

Radio - WEEF 1430 AM, duminica diminea[a 'ntre 8:30 \i 9:00 
Internet - http://www.betelchurch.org 

Iubirea Lui e mult prea mare 
 
%Vede[i, ce dragostea ne-a ar]tat Tat]l...^ (I Ioan 3:1) 
 Apostolul Ioan a fost martor al r]stignirii Domnului Isus. Nu \tim despre 
al[i apostoli c] ar fi fost acolo, la cruce, dar despre Ioan \tim c] a stat l`ng] 
mama Domnului Isus \i dup] cuvintele Domnului a luat-o la el, 'n grija lui. 
(Ioan 19:26-27). Mult mai t`rziu, la b]tr`ne[e, c`nd apostolul Ioan a scris 
epistola sa 'nt`ia, pe la anul 95, \i-a adus aminte cu duio\ie de momentele 
acelea scumpe c`nd a stat uimit la piciorul crucii \i privea la M`ntuitorul 
nostru 'ntins pe lemn, \i cuprins de un extaz spontan exclam]: %Vede[i, ce 
dragoste ne-a ar]tat Tat]l!^ Dragostea lui Dumnezeu ar]tat] 'n Hristos 
Domnul este infinit de mare, f]r] cap]t, f]r] asem]nare, f]r] margini, e 
necuprins], fiindc] Dumnezeu e necuprins \i umple 'ntreaga crea[ie. 
 Privind la crucea Domnului Isus, nu te sm[i cople\ti de acela\ sentiment 
de adora[ie, de binecuv`ntat] uimire care s] nasc] 'n sufletul t]u o laud] \i o 
c`ntare de prem]rire? 
 Pe altarul cel mai 'nalt, a fost adus] jertfa cea mai mare. "n focul 
necru[]tor al durerilor de la cruce S-a mistuit Mielul lui Dumnezeu. "n 
strig]tul cel mai dureros al Fiului adresat c]tre Tat]l, %Dumnezeul Meu, 
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai p]r]sit?^ a fost dragostea cea mai ad`nc] din 
univers care s-a aplecat p`n] la pr]pastia 'n care am c]zut prin p]cat, ca s] ne 
ridice la cea mai 'nalt] slav]. "n cea mai groaznic] durere s-a n]scut cea mai 
frumoas] bucurie. "n cel mai schingiuit Trup s-a n]scut cea mai splendid] 
crea[ie, omul nou de o neprih]nire pe care o d] Dumnezeu prin credin[]. 
%Vede[i, ce dragoste ne-a ar]tat Tat]l!^ 

Unde mai g]sim sub soare 
O iubire-a\a de mare? 

 Glorie ve\nic] Celui care ne-a r]scump]rat \i ne-a adus m`ntuirea! 

16 Iunie 2013 



Lec[ia de |coal] Biblic] 
(pentru joi seara, 20 iunie) 

"nchinarea \i noua crea[ie. Textul lec[iei: Isaia 65:17-25 
 %C]ci iat], Eu fac ceruri noi \i un p]m`nt nou; a\a c] nimeni nu-\i va mai 
aduce aminte de lucrurile trecute, \i nim]nui nu-i vor mai veni 'n minte. Ci v] 
ve[i bucura \i v] ve[i veseli pe vecie pentru cele ce voi face. (Isaia 65:17-18a) 

Comunic]ri 
 •Ast]zi fanfara bisericii se afl] 'n misiune 'n Denver, Colorado. Ne rug]m 
ca Domnul s] 'ncununeze cu succes \i har 'ntreaga lucrare care se face pentru 
Numele S]u cel mare. 
 •Printre cei care s]rb]toresc ziua de na\tere 'n luna iunie sunt: Laura Ica 
Ardelean, Elisabeta Negr]u, Emilia Pop, Anca R]scol, Neli Duca, Alina Voica, 
Sylvan Popovici, Ana Giuca, Timmy Popovici. La Mul[i Ani tuturora! 
 •Nunt] de aur: "n ultima duminic] din iunie, fratele Viorel \i sora Elena 
Tru[a vor s]rb]tori cu ajutorul Domnului 50 de ani de c]s]torie. Ca semn de 
mul[umire pentru c]l]uzirea \i ocrotirea Tat]lui ceresc, ei dau o mas] de 
bucurie pe care o vom avea 'mpreun] la Sandy Restaurant, 7021 W. Higgins 
Avenue, Chicago, 'n duminica de 30 iunie  la orele 12:30 dup] masa. |i pentru 
aceast] lucrare a harului lui Dumnezeu, spunem cuvintele «Binecuv`ntat s] 
fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din ve\nicie în veşnicie! Şi tot poporul s] zic]: 
%Amin! L]uda[i pe Domnul!”» (Ps. 106:48). 
 • Iacov 5:16 — %M]rturisi[i-v] unii altora p]catele, \i ruga[i-v] unii pentru 
al[ii, ca s] fi[i vindeca[i.^  — Sora de corp a sorei Mia Costin, Stela Avram, din 
Tg. Mure\, 'n v`rst] de 49 de ani, a fost diagnosticat] cu cancer la creier. S] 
ne rug]m pentru ea \i pentru familia ei, \i Dumnezeu care e viu \i adev]rat 
s]-|i 'mplineasc] f]g]duin[ele Sale 'n via[a ei, 'nt]rind-o 'n trup \i 'n 
credin[]. 

Cu ocazia vizitei f]cute de Cristi \i Noelle Bud 'n Rom`nia, Biserica 
Penticostal] din Rac\a, jude[ul Satul Mare, 'mpreun] cu p]storul ei, Bud Ioan, 
salut] biserica noastr] cu I Tes. 5:23-25.. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vacation Bible School 2013 
 S]pt]m`na de VBS este 'ntre 8-12 iulie. 
Costul este $25 pentru 'ntreaga s]pt]m`n]. 
Tema anul acesta este SONRISE. 
 "nregistr]rile se pot face la s. Tina Popovici 
\i Ani T]m]\an, sau pe Internet 'n pagina 
bisericii de pe web, www.betelchurch.org. 

|i iar Te-ntreb, Isuse 
  
— |i iar Te-ntreb, Isuse, 
Ce-ai face-n locul meu? 

C`nd ura se-nte[e\te 
|i biciul m] love\te, 
C`nd nu mai v]d _nainte, 
|i nu mai am cuvinte; 
"n spate duc povara 
|i gust din greu ocara... 

Te-ntreb din nou, Isuse, 
Ce-ai face-n locul meu? 
  
Isuse, Te-ntreb iar]\i, 
Ce-ai face-n locul meu? 

C`nd m-au l]sat la poart] 
Gonit, lovit de soart]; 
Ce-aveam mai drag pe lume 
Ei le m`njesc 'n glume; 
C`nd au v]rsat din gur] 
Cuvintele cu ur]... 
C`nd nu mai am putere, 
|i chiar speran[a-mi piere... 

Isuse, Te-ntreb iar]\i, 
Ce-ai face-n locul meu? 
  
— S] nu te-nfrice bezna, 
Nici urletul de leu! 

Urmeaz]-M] pe Mine, 
Sub crucea cu suspine, 
Pe-altarul 'ncerc]rii, 
Sunt florile salv]rii; 
C`nd ura te love\te, 
Credin[a-n tine cre\te 
|i-n noaptea cea ad`nc], 
E steagul sus pe st`nc]... 

S] nu te-nfrice bezna, 
Nici urletul de leu! 
  
Tu mergi voios _nainte, 
C]ci e\ti copilul Meu! 

Nu-[i pierde dar credin[a 
"n ea e biruin[a; 
|i-n iure\ de furtun], 
Prive\te la cunun], 
C]ci dincolo de toate, 
E Dumnezeu ce poate 
S]-[i dea mereu izvoare 
De har \i 'ndurare... 

Tu mergi voios _nainte, 
C]ci e\ti copilul Meu! (V.P.) 
   

Fugi[i de influen[a lumii 
 
 %Nu iubi[i lumea, nici lucrurile din lume. Dac] 
iube\te cineva lumea, dragostea Tat]lui nu este 'n el.^ 
(I Ioan 2:15). 
 Influen[a lumii \i a p]catului aduce moarte.  
Domnul Isus ne cheam] s] fim martori 'n mijlocul 
unei lumi 'mpotrivitoare \i distrug]toare. De aceea, 
numai alipi[i de El vom putea fi buni martori ai 
harului S]u. Dac] lumea p]trunde 'n noi, ne vom 
'neca 'n ea \i nu vom fi martori ai Domnului Isus. "n 
noi trebuie s] tr]iasc] M`ntuitorul, nu lumea. Dar 
lumea n-o putem birui prin propriile noastre sfor[]ri, 
ci prin mila \i cu ajutorul lui Dumnezeu. Puterea 
p]catului e mare \i diavolul e foarte puternic, dar 
M'ntuitorul nostru e cu mult mai puternic dec`t el. 
 Domnul Isus ne atrage cu dragostea Sa \i cu 
suferin[ele crucii, 'n timp ce Satana, \arpele cel 
vechi, vrea s] ne atrag] cu pl]cerile lumii. Firea 
noastr] ar dori pl]cerile lumii; de aceea, nimeni nu 
se poate 'mpotrivi singur influen[ei din lume. F]r] 
Hristos, mergem f]r] putere 'n gura mor[ii, dar dac] 
privim la Isus Hristos, El poate s] ne atrag] la El \i 
s] ne ridice. Pietrele aruncate 'n sus cad pe p]m'nt, 
fiindc] le atrage gravita[ia p]m`ntului. Dar, Domnul 
Isus Hristos S-a ridicat la Cer, \i El ne atrage pe to[i 
la El. Exist] o alt] lege, o alt] gravita[ie a dragostei 
Lui care ne atrage 'n sus. Tr]im 'n aceast] lume, dar 
nu suntem din ea. Domnul Isus Hristos ne c]l]uze\te 
spre slav]. Noi tr]im 'nc] 'n aceast] lume de p]cate, 
dar tr]im cu Domnul, tr]im 'n Hristos, \i chiar 
lucrurile lumii care apar atr]g]toare, le vedem c`t de 
periculoase sunt \i fugim de ele. Doamne, ajut]-ne s] 
umbl]m cu Tine, s] tr]im pentru Tine! 


