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Programul de "nchin]ciune
%Te voi l]uda cu inima neprih]nit],
c`nd voi 'nv][a legile drept][ii Tale^
(Psalmul 119:7)
C`ntare comun]:
Laud]-L pe Domnul, suflete...
Rug]ciune de Invocare
Clipe de Rug]ciune: George Ardelean
Corul mixt
Poezie: Viorica Opri\
C`ntare: Emma, Jessica, Josh, Nathan.
Binecuv`ntare: Abigail Grace Smahon
Solo: Bianca Voica
C`ntare: Corul Perechilor
Citirea textului \i rug]ciune
Anun[uri \i colecta

C`ntare comun]:
Purt]m 'n suflet dor de ve\nicii
Corul mixt
Predic]: Daniel Fi\teag
C`ntare comun]:
Vino la apa vie[ii
Predic] Valentin Popovici
C`ntare comun]:
"n 'ndurarea Domnului
"ncheiere \i benedic[ie
(c`nt]rile comune sunt conduse
azi de fr. Andre Ordeanu)

compozi[ii muzicale, \i nu vorbe\te altceva dec`t despre ele, le aude 'n mintea
lui, \i viseaz] cu ele c`nd se culc], am putea spune c] pentru acesta, %a tr]i
este muzica.^
Tot a\a, despre credincio\ii Domnului se poate spune c] %pentru ei, a tr]i
este Hristos!^ Via[a lor este Hristos.
Dar mai exist] un aspect al acestei fraze
binecuv`ntate: Suferin[a! Apostolul Pavel
continu]: %A muri este un c`\tig!^ Pu[in 'nainte
le scrisese filipenilor: %M] a\tept acum, ca
totdeauna, Hristos s] fie prosl]vit 'n trupul meu,
fie prin via[a mea, fie prin moartea mea.^ Era 'n
lan[uri. Tr]ia pe muchie de cu[it, soarta lui era
'ntre via[] \i moarte. Astfel, via[a apostolului
Pavel 'nsemna suferin[], temni[], foamete, frig \i batjocuri. |i apostolul
spune, %Via[a aceasta, cu toate necazurile ei, 'nseamn] contopirea cu
suferin[ele Domnului Isus.^
"n Hristos Domnul am g]sit satisfac[ia cea mai 'nalt] \i deplin] a vie[ii, 'n
El s-au risipit toate temerile noastre, 'n El ni s-au 'mplinit toate dorin[ele, \i
totodat] 'n Hristos am g]sit, 'n suferin[ele Lui, c]rarea ve\niciei. Ferice de
cei care pot spune ca apostolul Pavel: %C]ci pentru mine a tr]i este Hristos!^

Vulpile mici
"n C`ntarea C`nt]rilor 2:15 sunt
cuvintele: %Prinde[i-ne vulpile, vulpile cele
mici, care stric] viile; c]ci viile noastre sunt
'n floare^.
Vulpile mici stric] via \i mai ales via
care are ramurile pl]p`nde dar suculente \i
v`rfurile 'n floare. Via are gard \i e p]zit]

de animalele mari, dar gardul nu poate
opri vulpile mici care se strecoar] u\or \i
neobservate.
Unii se feresc de p]catele %mari^, dar
cad 'n lupta cu cele %mici^. O m`nie, o
sup]rare, o vorb] nepotrivit], un g`nd de
neiertare, \i via 'n floare se rupe, ml]di[ele
se pierd, \i nu mai dau strugurii dulci ai
iubirii. Prinde[i vulpile mici!

"n pia[a Daley la 10 mai 1974

Nostalgia anilor de demult...
%"ntreab] vremurile str]vechi, care au fost 'naintea ta...^ (Deutr. 4:32).
Am trecut zilele trecute peste c`teva fotografii mai vechi, \i mi s-a umplut
inima de nostalgia anilor de demult, cu oameni buni care nu mai sunt 'ntre
noi, cu vie[i mari ale c]ror c]r[i s-au 'nchis deja, cu fapte de vitejie \i credin[]
cum rar s-a mai v]zut. Prima senza[ie a fost aceea s] spun c] zilele pe care le
tr]im acum sunt mult mai rele, cu oameni mai mici, cu c]r]ri mai str`mbe, \i
idealuri f]r] lumin]. Dar mi-a venit imediat textul acela frumos, 'n care
Dumnezeu l-a 'ntrebat pe Moise: %Nu cumva s-a scurtat oare m`na
Domnului?^ (Numeri 11:23). Moise a auzit c] Dumnezeu vrea s] dea hran]
'ntregului popor, \i 'i comunic] Domnului: %Doamne, 600.000 sunt 'n popor
care merg pe jos (probabil afar] de ceilal[i care erau 'n c]ru[e sau c]l]ri), \i Tu
spui c] le vei da carne aici 'n pustie \i c] vor avea o lun] 'ntreag] friptur] 'n
fiecare zi?^ |i atunci Dumnezeu 'i spune lui Moise, %Nu cumva s-a scurtat
oare m`na Domnului?^ |i mi-am spus \i eu plin de bucurie, %Da, Dumnezeul
nostru este \i azi un Dumnezeu al minunilor, al slavei! Sus inima, b]iete!^
Ast]zi spunem \i noi, ca o prosl]vire a lui Dumnezeu: %Nimeni nu este ca
Tine!^ — %Dreptatea Ta, Dumnezeule, ajunge p`n] la cer; Tu ai s]v`r\it
lucruri mari: Dumnezeule, cine este ca Tine?^ (Psalmul 71:19).
S] 'nv][]m s] umbl]m cu Domnul. S] privim la Domnul \i s] ni se
lumineze fa[a de bucurie. %Domnul o\tirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov
este un turn de sc]pare pentru noi.^ (Psalmul 46:7).
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

Bine-a zis cine-a zis...
ŒBilly Sunday a spus 'ntr-o
predic]: %|tiu c] exist] Satana din
dou] motive. "nt`i, a\a scrie 'n Biblie;
\i 'n al doilea r`nd, am avut «bisness»
cu el.^
Œ%Sf`nta Scriptur] nu ne-a fost
dat] ca s] ne cre\tem cuno\tin[a, ci ca
s] ne schimb]m via[a.^ (D.L. Moody)
Œ%"n zilele noastre c`nd multe se
devalorizeaz], e bine s] \tim c] plata
p]catului a r]mas aceea\i, \i c] ce
seam]n] omul aceea va \i secera^
(Vance Havner).
Tinerii de la tab]ra tineretului din Colorado, [inut] 'ntre 14-19 iulie 'n Estes Park,
Colorado, av`nd ca lector pe fr. Cristi Ra[] din California.

Comunic]ri

"n duminica viitoare, 4 august, vom
avea 'n cadrul serviciului divin de
'nchin]ciune un botez noutestamental.
Aceasta este o ocazie potrivit] s]
invit]m \i pe al[ii la casa Domnului. S]
r]scump]r]m vremea, c]ci zilele sunt
rele! (Efes. 5:16)

•"n duminica trecut] am fost
vizita[i de fratele Marius V]duva,
p]stor la B`rlad. Fratele V]duva a
vestit Cuv`ntul Domnului.
•Ast]zi spunem bun venit la noi
fratelui Daniel Fi\teag, p]stor la
Bozovici.
•Nu uita[i de lan[ul rug]ciunii care continu] \i 'n s]pt]m`na viitoare,
av`nd ca teme de mijlocire: lucrarea Domnului 'n mijlocul nostru, botezul de
duminica viitoare, \i misiunea tinerilor la Scornice\ti (26 iulie-4 august),
misiunea corului la fra[ii menoni[i pe 11 august.
•"n duminica trecut] am fost vizita[i de sora Chivu[a Hobafcovici, fiica
fratelui Vichente \i sor] de corp cu sora Maria Dancea, Petra Ilie, fratele
Mark Hobafcovici, venit] din Timi\oara de la biserica nr. 3, %Emanuel^.

Lec[ia Biblic]
Joi, 1 august: S]rb]toarea corturilor la Ierusalim
Neemia 8:2-3; 13-18 (Cuv. de aur: Neemia 8:17).
"n statul Kentucky se construie\te un mare parc turistic bazat pe teme biblice,
dup] modelul parcurilor de distrac[ii Disney, Six Flags, Great America. Parcul
acesta se va deschide 'n 2014 pe o suprafa[] de 140 de acri, \i va include o
replic] la scar] a corabiei lui Noe, turnul Babel, un sat din antichitate. Un tren
'i va trece pe vizitatori prin cele zece pl]gi din Egipt, \i alte teme biblice. Loca[ia
este doar la circa 45 minute distan[] de vestitul Muzeu al Crea[ionismului
Biblic din Kentucky.

Œ%Ca s]-[i p]strezi credin[a,
alearg] cu cei care o au \i ei, nu cu cei
care vor s] [i-o fure^ (John Rice)
Œ%Nimic nu e mai tare ca
adev]rul... \i c`teodat] nimic mai
ciudat.^ (Daniel Webster)
Œ%O feti[] ducea lingura la gur], \i
tocmai atunci o raz] de soare a c]zut
pe lingura din m`na ei. Feti[a a
exclamat bucuroas]: %Ia uite, am
'nghi[it o raz] de soare!^ A\a ar
trebui s] avem to[i, 'n fiecare zi cel
pu[in o lingur] cu raze de soare.
Pretutindeni unde mergem s]
'mpr]\tiem lumin], nu umbre de
'ntuneric.^ (George Truett).

C]ci pentru mine a tr]i este Hristos!
Dac] m-a[i 'ntreba ce 'nseamn] Hristos pentru mine, ce este El pentru
via[a mea, parc] r]spunsul cel mai potrivit are fi 'n textul de la Filipeni 1:21,
%C]ci pentru mine, a tr]i este Hristos!^ Esen[a vie[ii mele este Domnul. Totul
'n via[a mea se datore\te Domnului Isus.
Dac] un artist intr] 'n atelierul s]u de lucru, \i 'ncepe s] picteze, st] acolo
ore 'n \ir c]ut`nd culorile cele mai potrivite, nuan[ele cele mai reale, \i dup]
ce a terminat tabloul, nu pleac], ci 'l prive\te, 'l studiaz] din diferite unghiuri,
\i se bucur] de ce-a reu\it s] picteze. Iar c`nd iese afar] vorbe\te cu prietenii
lui despre tablou, 'l descrie, 'i face curio\i \i pe ace\tia s]-l vad]. Am putea s]
spunem c] pentru pictorul acela %a tr]i este arta picturii...^
Despre un muzicant care toat] ziua compune, studiaz], sau scrie

Maria Burghelea
14 mai 1948 - 19 iulie 2013.
Sora Mia Burghelea a plecat la Domnul vinerea trecut], 19
iulie, dup] o lupt] grea a trupului cu boala necru[]toare, dar
cu sufletul lini\tit 'n credin[], bucuroas] c] merge la Domnul
'n locul preg]tit de El pentru cei sfin[i ai S]i. S-a n]scut 'n
comuna Voivodin[i, 'n Banatul S`rbesc. De\i era singura
t`n]r] din mica biseric] de [ar] 'n care a crescut, nu i-a fost ru\ine s]-L
urmeze pe Domnul \i a r]mas l`ng] El toat] via[a. Fratele ei de corp, Ionel
P]sui, a ajuns predicator bine cunoscut \i iubit 'n r`ndul credincio\ilor
bapti\ti, iar so[ul, Constantin Burghelea, este unul din lucr]torii harnici 'nc]
de la bazele lucr]rii evanghelice din Kitchener, Canada. Ziua 'nmorm`nt]rii,
mar[i 23 iulie, a fost chiar aniversarea zilei de na\tere a fratelui Costic]
Burghelea. O desp]r[ire dureroas] dup] 45 de convie[uire cu sora Mia, dar
\i un orizont luminos de n]dejde 'n re'nt`lnirea pe cel]lalt liman al vie[ii!
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