
„Pe când vorbeau ei și se întrebau, Isus S-a apropiat de ei și mergea pe drum împreună 
cu ei, dar ochii le erau împiedecați să-L cunoască…” (Luca 24:15-16).

Ce har au avut cei doi ucenici care mergeau spre Emaus, să fie ajunși de Domnul și 
să umble cu El, și să-L asculte explicând Scripturile, și inima să le ardă de dor să 
cunoască mai mult și să fie învățați de El. O cântare în limba engleză spune, „Just a 
closer walk with Thee! Let it be, dear Lord, let it be!” — Vreau să călătoresc cu Tine, 
Doamne, și mai aproape de Tine, tot mai aproape de Tine. Da, harul acesta pe care l-au 
avut cei doi ucenici, îl trăim mereu în ficcare zi, în umblarea noastră prin lume.

Umblăm cu Domnul, vorbim cu El, trăim cu El. 
Lui Avraam Domnul Dumnezeu i-a spus: „Umblă înaintea Mea și fii fără 

prihană!” Psalmistul cânta: „Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței, care 
umblă în lumina Feței Tale, Doamne” Iar apostolul Pavel îi îndemna pe credincioșii din 
Efes, „Acum sunteți lumină în Domnul; umblați deci ca niște copii ai luminii.” 
Proorocul Isaia spune că cei ce se încred în Domnul își înoiesc puterea, „ei zboară ca 
vulturii; aleargă și nu obosesc, umblă, și nu ostenesc.” Viața noastră trebuie să fie o 
umblare cu Domnul, ca și viața lui Enoh, Noe, sau Avraam, sau Ilie. 

Biserica Baptistă Română BETEL
30 IULIE 2017

Pe drum spre Emaus



Scurte Comunicări

Salutăm astăzi în mijlocul nostru pe toți oaspeții care ne vizitează și în special pe cei 
veniți cu ocazia cununiei fratelui Julian Savu cu sora Sarah Komanapalli. Având în 
vedere faptul că musafirii casei Domnului sunt în mare număr și din rândul prietenilor 
americani care nu cunosc limba română, serviciul divin de dimineață va fi mixt în 
limbile engleză și română. La ocazia aceasta au venit unii de departe, din India, Anglia, 
și Portland, mama sorei Sarah și familia fratelui Julian.

Vineri seara, 28 iulie, a avut loc cununia tinerilor Andrew 
Bucur și Jemin Chang. Ceremonia a fost îndeplinită de 
pastorul Luke MacDonald, de la Harvest Bible Church. 
Mirele Andrew este fiul lui Emanuel și Violeta Bucur, și 
îndeplinește serviciul militar în Corea de Sud. Cu această 
ocazie a fost la ceremonie și tatăl miresei venit din Corea, iar 
din Ohio au venit Cornelia (bunica mirelui) și Marinică 
Dumitrașcu. Le dorim tinerilor Andrew și Jemin binecuvântarea cerească a lui 
Dumnezeu în familia nou formată.

Fratele Ilie Stremțan ne-a anunțat că în săptămâna viitoare va pleca înapoi în România. 
Ne rugăm ca Domnul să-L călăuzească în pace și să-i dea har în tot ce va face.

Vineri seara a decedat, după o lungă și grea suferință, fratele Bratu Victor, în vârstă de 
69 de ani, tatăl sorei Roxana Negrău. Dorim familiilor atinse de durerea aceasta, Sandy 
și Roxana Negrău, Miron și Vetuța Negrău, mângăierea bună a Domnului.

În duminica trecută ne-am bucurat de vizita fratelui și sorei Ion și 
Marinela Damian, păstor la Lipova și Radna, județul Arad, și amândoi 
profesori la Liceul Baptist „Alexa Popovici” din Arad. Am aflat astfel că 
liceul are o nouă conducere, director fiind Mihăieș Ovidiu, iar Emilia 
Pop directoare adjunct.

Ne-am bucurat să vedem iarăși între noi pe fratele Gheorghe și s. Maria Bahnean, din 
Arizona. E așa de bine să fim iarăși împreună! Duminica trecută a fost prezentată soția 
fratelui Siciu Adrian, sosită de la Seini, jud. Maramureș, sora Oana (fost Țânțaș), și fiica 
ei Iulia. Le dorim binecuvântare în familie sub harul minunat al Domnului Isus.

Amintim celor din cor și tuturor celor care doresc să ia parte la misiunea din 20 august 
la Akron, că serviciul divin acolo va fi în aer liber pe colina de la marginea orașului 
Millersburg în Ohio.

De mâine începe VBS la noi. Cine nu s-a înscris, vă rugăm să vă înscrieți astăzi la Tina 
Popovici. Așteptăm încă și voluntari. Actiivitățile vor fi de luni până vineri, după amiază 
de la 5:00 la 8:00. Să avem în rugăciune lucrările Școlii Biblice de Vacanță.

„Suie-te pe un munte înalt, ca să vestești Sionului vestea cea 
bună!” (Isaia 40:9)



„Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea; este un har pe 
care-l capătă de la Domnul”  (Proverbe 18:22)

Ceremonia de cununie
Julian Savu & Sarah Deborah Komanapalli

„Slăvit fii Isuse…”  &  Rugăciune
Nr. 21. La Cruce unde Hristos muri.
Rugăciuni din Adunare
Nr. 593. Te-adorăm în Fericire

Interludiu Interlude
Cuvânt de Bun Venit Welcome
Intrarea alaiului de nuntă Processional
Doxologie Doxology
Rugăciune Opening Prayer
Declarația de Intenții Declaration of Intent

Song: I have decided to follow Jesus

Psalmul 23 Scripture Reading
Cor Choir
Cântare, Vocea din Eden Song, The Voice in the Garden
Cvartet Instrumental Brass Quartet
Poezie, Aurora Hiriț Poem in Romanian
Grup  vocal Vocal group
I Corinteni 13 Scripture Reading
Cor Choir
Predică Homily
Cor Choir

Jurământul sacru The vows
Rugăciunea de consacrare Prayer of Dedication
Schimbul verighetelor Exchange of Rings
Semnarea Certificatului Signing the Certificate
Prezentarea publică Pronouncement
Retragerea alaiului Recessional



„De aceea, frați 
sfinți, care aveți 

parte de 
chemarea 

cerească, ațintiți-vă privirile la 
Apostolul și Marele Preot al 

mărturisirii noastre, adică ISUS!” 
(Evrei DEF)

Trăiți frumos!

Din cronicile-ngălbenite,
din vechile letopisețe,
Se-aude încă vocea tare
și înecată în tristețe,
Chiar dacă-n jurul vostru crește
Păcatul, ura răzvrătirea,
Voi să rămâneți în credință
Să nu vă pierdeți moștenirea.
Voi v-ați născut în rând cu zimbrii,
Și cu vitejii din poveste,
Cu vulturii din înălțime,
Zburați mai sus de creste

 toată lumea mare
s-ar vinde pentru  
Voi fii mei rămâneți
 și nu vă vindeți glasul  din in

Eroii își ridică glasul
din nevăzutele arene,
Ne strigă moșii și părinții,
din ale cerului poiene troiene
Nu renunțați la lupta mare,
La 

Să nu vă lepădați credința!

Bogăția
Nu-mi spuneți cât de mare
E-ntreaga bogăție
A țărilor  din lume
În banii de hârtie,
Primiți pe datorie,
Sau din economie...
Nu mă impresionează,
Și dorul nu-mi aprinde,
Să vreau cumva valuta
Așa cum se pretinde;
…Ce am eu se extinde
Cât lumea nu cuprinde.

Vorbiți de Rockefeler?
— Avea doar miliarde…
Bill Gates sau Koch, Ortega?
— Un fum pe bulevarde…
Un Bloomberg sau un Buffett?
— Ce au ei, tot va arde…
Comoara mea-i mai scumpă,
Și-n veci nepieritoare,
Că nici întreg pământul,
Nu poate s-o măsoare;
…Tezaurul cel mare,
Din viața viitoare.

Căci, ce adună omul
Tot scormonind pământul,
E pleavă și cenușă,
Se spulberă ca vântul,
O spuză ce dispare.
Și-o-nfulecă mormântul.
Dar ce avem la Domnul,
E capital de bază,
O moștenire sfântă,
Hristos ne-o garantează,
…La El e bogăția,
Și asta-i ce contează!  (vp)
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Atât de mult…

Cât de mare e dragostea lui Dumnezeu? 
Apostolul Ioan scrie: „Atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, 
pentru ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă 
viața veșnică!” Dar, cât de mult e cuprinsul acestor 
cuvinte „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea”?

Când cercetătorul Nansen căuta să atingă 
Polul Nord, măsura în fiecare zi adâncimea apei. 
Vasul lui naviga în ape adânci. Avea o parâmă cu o 
greutate la capăt, pe care o lăsa în apă și măsura 
adâncimea. Odată a ajuns într-un loc unde 
lungimea sforii lui n-a mai atins fudul oceanului. A 
scris în jurnalul de bord, „Adâncimea apei e mai 
mare decât putem s-o măsurăm”.

Așa e și dragostea lui Dumnezeu, mai mare 
decât putem s-o măsurăm. Măsurătorile noastre 
sunt prea mici ca să cuprindă infinitul iubirii lui 
Dumnezeu, iubire care L-a dat pe Unicul Fiu, 
Domnul Isus Hristos, să moară la cruce pentru 
păcatele noastre, și astfel să aducă mântuirea celor 
ce cred în El.

Primește-L astăzi pe Domnul Isus Hristos ca 
Mântuitor al tău și te vei convinge că adâncimea 
dragostei Lui e mult mai mare decât putem s-o 
măsurăm noi.


