
Programul de "nchin]ciune 
 
 

C`nt]ri Comune: 
 •O c`ntare de m]rire 
 •Isuse, dintre to[i Te-aleg mereu 
Brass Ensemble: Fie-ne Inima Plin] 
Rug]ciune de Invocare 
Clipe de Rug]ciune: Samuil Negru 
Brass Ensemble: Shine, Jesus, Shine! 
Poezie – Neli Negru 
Duet: %E\ti at`t de obosit^ 
 – Jessica \i Sorinel Cimpoe\ 
C`ntare Comun]: •C`nd Isus Hristos... 
Brass Ensemble: Nori albi 
Anun[uri \i Colecta 

C`ntare Comun]: 
 •Cu ner]bdare a\tept ziua 
Medita[ie: Povestea Creionului 
 – Alla Dinu 
Brass Ensemble: În aceast] or] 
Citirea textului \i rug]ciune 
Predic] – Petre Ordeanu 
C`ntare Comun]: •Te-am ales 
Încheiere \i Benedic[ie 
 

         (c`nt]rile comune sunt conduse azi 
de fr. Silviu Mo\man) 

%C]uta[i pe Domnul c`t] vreme se poate 
g]si; chema[i-L c`t] vreme este aproape^ 
(Isaia 55:6). 

Comunic]ri 
 
 •Joi, 8 august, fratele Nick Mure\an ne-a scris cu 
bucurie devreme diminea[a r`ndurile acestea: %Ast]zi, la 3 
a.m., Dumnezeu ne-a dat un dar scump, pe Camden Peter 
Ti\ler, fiul lui Andy \i Andrea. Este al patrulea nepot al 
nostru. "n fa[a binecuv`nt]rilor lui Dumnezeu suntem f]r] 
cuvinte \i plini de recuno\tin[] Domnului. Sl]vit s] fie 
Numele Lui... Nick \i Viorica^  — Felicit]ri, \i Bunul 
Dumnezeu s] v] dea harul \i bucuria s] vede[i pe copiii 
copiilor copiilor vo\tri! 
 • Ast]zi sau joia viitoare seara vor fi cu noi: fratele Camil 
Mara, so[ia Olimpia \i fiica Bianca, de la biserica Arad-Speran[a, 
p]storit] de fra[ii Viorel \i Romic] Iuga. Fratele Camil este 
nepotul predicatorului Artenie Zdr`nc din Ardeal, \i, fiind solist la 
opera din Timi\oara, a f]cut multe turnee 'n Europa, \i acum e 
prima oar] 'n Statele Unite.  Fiind 'nrudit cu s. Tina Popovici de la 
noi, \tim c] are dorin[a ca 'n popasul pe care 'l face la Chicago, s] 
ne viziteze, iar noi ne bucur]m s]-i spunem un c]lduros Bun Venit 'n mijlocul 
nostru. 
    •Ast]zi corul bisericii este plecat 'n misiune 'n Ohio, la fra[ii menoni[i de 
l`ng] Berlin \i Millersburg, OH. Ne rug]m ca Duhul Sf`nt s]-i 'nso[easc] pe 
drum \i 'n lucrarea pe care o 'ndeplinesc acolo 'n p]rt]\ie cu bisericile din 
Cleveland \i Akron. 

Acum stau \i bat la u\], gata sunt s] vin! 
Robul meu, din valea mor[ii, rodul [i-e deplin? 
Iat]-Mi m`inile str]punse, ce-aduc ve\nicii, 
Sunt pe drumul c]tre ceruri to[i ai t]i copii? 

7 Iulie 2013 

Suie-te pe un munte 'nalt ! 
%Suie-te pe un munte 'nalt, ca s] veste\ti Sionului vestea cea bun]; 'nal[]-[i 

glasul cu putere, ca s] veste\ti Ierusalimului vestea cea bun]; 'nal[]-[i glasul, nu 
te teme, \i spune cet][ilor lui Iuda: Iat] Dumnezeul vostru! Iat] Domnul 

Dumnezeu vine cu putere...^(Isaia 40:9). 
  Fiind acum c`teva s]pt]m`ni 'n Canada, un frate a venit s]-mi spun]: 
%Era prin anii _70. Eram mult mai t`n]r \i c]utam la radio Vocea Americii pe 
unde scurte, \i deodat] aud o voce cu acela\i timbru pe care l-am auzit azi, care 
spunea: %Poate e\ti un t`n]r, prins 'n rebeliunea v`rstei, \i nu-[i g]se\ti f]ga\ul 
'n via[]. Dumnezeu te cheam] s] vii la El. Nu neglija aceast] chemare. Din 
toate chem]rile pe care le auzi, aceasta este cea mai scump], cea mai bun]. E 
chemarea s] vii cu poc]in[] la Dumnezeu ca s] cape[i via[a ve\nic]...^ Frate, am 
r]mas uimit, cum a \tiut Dumnezeu s] foloseasc] emisiunea aceea ca s]-mi 
spun] exact ceea ce aveam nevoie s] aud.^ L-am privit lung, \i am spus, 
%Doamne, cum \tii tu s] folose\ti uneltele cele mai slabe \i nepotrivite, ca s]-
{i 'mpline\ti planul T]u m]re[!^ 
 Au fost emisiunile la Europa Liber], apoi la Monte Carlo, IBRA, Suedia, 
Tanger, Quito Ecuador, \i altele... %mun[i 'nal[i^ de unde s-a vestit Sionului 
vestea cea bun]. Biserica aceasta, %Betel^, este o continuare a visului pe care 
l-am avut demult, \i pe care Dumnezeu ni l-a pus 'n inim] prin Duhul S]u. S] 
nu l]s]m ca satana \i oamenii r]i s] distrug] visul, s]-\i bat] joc de lucrarea 
sf`nt] a Domnului. Ne-a adus Dumnezeu pe un munte 'nalt: S] ne 'mplinim 
misiunea \i s] spunem vestea cea bun]! Sl]vit s] fie Numele Domnuluui! 

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 
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Lec[ia de Studiu Biblic 
Joi, 15 august: Sfin[irea Zidurilor  
  Neemia 12:27-38, 43. (Cuv. de aur: Neemia 12:43). 

Cine este "mp]ratul? 
 
Cine este "mp]ratul care peste noi vegheaz]? 
Cine are m`na-ntins] \i ne binecuvinteaz]? 
Cine le-a creat pe toate 'ntr-un chip a\a-n[elept? 
Cine ap]r] bl`nde[ea, Cine-i sf`nt \i bun \i drept? 
 
Cine este vrednic oare s] deschid] sf`nta Carte 
|i pece[ile s]-i rup], s] ne scoat] de la moarte? 
Cine-i Alfa \i Omega, Cel la toate-ncep]tor, 
N]sc]torul tuturora \i sf`r\itul tuturor? 
 
Cine-i P`inea bucuriei, Cine-i oare Apa Vie[ii? 
Cine-i raza 'nser]rii, \i sc`nteia dimine[ii? 
Cine-i R]scump]r]torul, Cel ce ve\nic este viu? 
Cine-i Marele Iehova, Rege, Creator \i Fiu? 
 
Cine-i Calea, "ndurarea, Adev]rul \i Via[a, 
Cine-i l`ng] noi Lumina ce ne lumineaz] fa[a? 
Cine \terge f]r_delegea ca o cea[], ca un nor? 
Cine-i "mp]ratul slavei, Domnul ve\niciilor? 
 
Este Domnul! Este Isus! El e R]scump]r]torul ! 
El, A Toate Creatorul \i A Toate P]str]torul ! 
El Preasf`ntul Miel de jertf], pentru noi crucificat, 
El e "mp]ratul nostru, El—Hristosul 'nviat! 
 
L]uda[i pe Domnul slavei, Dumnezeul nostru mare, 
Cel ce este, Cel ce vine, Cel ce n-are-asem]nare! 
L]uda[i-L, Aliluia! Nimeni nu e sf`nt ca El, 
Preasl]vit 'n Cer de 'ngeri, Regele lui Israel. 
 
L]uda[i pe Domnul vie[ii: bun]tatea-L 'nve\m`nt], 
Toat] firea-L prosl]ve\te, Numele Lui sf`nt 'l c`nt]. 
Nu e nimeni ca \i Domnul nici 'n cer nici pe p]m`nt, 
Din vecie 'n vecie, El e Dumnezeu preasf`nt! 
 
L]uda[i pe Domnul p]cii: El e St`nca noastr] tare! 
Numai El ne izb]ve\te 'n a luptelor v`ltoare,  
N-avem alt] ap]rare, nici puteri 'n noi n-avem, 
El e singura sc]pare de la moarte \i blestem. 
 
L]uda[i pe Domnul nostru, Cel ce poate s] ne-mbrace 
"n sl]vitul strai de nunt], cu iubire \i cu pace, 
|i s] ne 'nf][i\eze peste []rmul de cle\tar, 
"naintea slavei Sale, l`ng] Tronul S]u de har ! (V.P.)  

S]rb]toare la Botez 
 "n duminica trecut] 
Bunul Dumnezeu ne-a 
dat harul s] avem un 
botez noutestamental cu 
8 suflete: 
 • Tatiana Silarin, 
 • Amber Ilisie, 
 • Estera Smahon, 
 • Titus Smahon, 
 • Josh Popovici, 
 • Simion Burcu, 
 • Ioan Bodea, 
 • Jonathan Sporea. 
 Ne-am bucurat de 
mul[i musafiri \i a fost 
bine s] fim 'mpreun] la 
'nchin]ciune. Am 
ascultat cu bucurie 
m]rturia candida[ilor la 
botez, \i Duhul Sf`nt ne-
a umplut de har. A fost o 
cercetare deosebit] 
pentru fiecare ascult]tor. 
 Ne rug]m ca Duhul 
Sf`nt al lui Dumnezeu 
s]-i creasc] pe cei opt 'n 
credin[] \i 'n dragoste, 
s] fie statornici 'n 
leg]m`ntul pe care l-au 
'ncheiat cu Domnul \i 
R]scump]r]torul lor 'n 
s`ngele isp]\itor de la 
Golgota, ca s] fie plini de 
roada neprih]nirii 'n 
tr]irea de zi cu zi, s] fie 
martori ai Domnului Isus 
Hristos, gata oric`nd s] 
spun] despre credin[a 
lor \i altora, s] aibe o 
via[] de neprih]nire \i 
cinste pentru Cel care i-
a r]scump]rat. 
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