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Rodul muncii 
%P]zi[i-v] bine s] nu pierde[i rodul muncii voastre, 

ci s] primi[i o r]splat] deplin]...^ (II Ioan 8). 
 Una din de\ert]ciunile observate de Solomon 'n lume este \i aceea c] un om 
munce\te cu pricepere \i talent, dar nu apuc] s] se bucure de rezultatul muncii 
de-o via[] 'ntreag], \i %las] rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu 
ea. Şi aceasta este o deşert]ciune şi un mare r]u!^ (Ecles. 2:21. Nu tot a\a este cu 
lucrarea Domnului Isus. La Isaia 53:11 este scris c] El %va vedea rodul muncii 
sufletului Lui \i se va 'nviora.^ Tot a\a se 'nt`mpl] cu sfin[ii Domnului, care vor 
avea o r]splat], \i 'nc] %o r]splat] deplin]^. Doar c] avem aici \i un cuv`nt de 
avertizare: %P]zi[i-v] bine s] nu pierde[i rodul munci voastre!^ Am str`ns snopi 
'n holda "mp]ratului? Am lucrat pentru slava Lui? Urmeaz] s] ne prezent]m cu 
snopii 'naintea Domnului. Dar du\manul sufletelor noastre vrea s] ne fure 
munca, vrea s] ne fure snopii. %Şi acum, copilaşilor, r]m`ne[i în El, pentruca 
atunci c`nd Se va ar]ta El, s] avem îndr]zneal], şi, la venirea Lui, s] nu 
r]m`nem de ruşine şi dep]rta[i de El^ (I Ioan 2:28). 
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M-ai pl]m]dit, St]p`ne 
 \i Dumnezeu a toate, 
Din ad`ncimi de h]uri, 
 din p`ntec de p]m`nt, 
Din fire de []r`n], 
 cu zbucium cro\etate, 
{esute-n 'ntuneric, 
 ca-n taine de morm`nt. 
  
Te laud, Prea'nalte, 
 c] sunt a Ta f]ptur], 
|i c] {i-ai pus amprenta 
 'n pulberea de lut, 
C-ai isc]lit 'n mine, 
 M]iastra-{i semn]tur], 
|i Chipul T]u 'n mine, 
 L-ai pus ca un s]rut. 
  
|irag de molecule, 
 dar salb] de lumin]! 
Un punct f]r] valoare, 
 dar smuls dintr-un abis! 
Un strop de ve\nicie 
 c]zut pe-un ghem de tin], 
Un ciob care ascunde 
 comoara unui vis. 
  
Te laud, O Isuse, 
 c] Tu m-ai pus deoparte, 
C] Te-ai unit cu mine, 
 un bulg]re din drum... 
Chiar numele meu, Doamne, 
 l-ai scris 'n sf`nta-{i Carte, 
Mi-ai pus fotografia 
 deja-n al T]u album.   (VP)  

Merg`nd spre %{ara Luminii^, 
Cre\tinul a trecut pe l`ng] un drum 
mare \i lat care se chema %Calea 
Pierz]rii^. Acolo, la marginea 
drumului, a v]zut pe un om dormind. 
"l chema %Pu[in-Credinciosul^. I s-a 
spus mai t`rziu c] drumul acela era  
periculos, fiindc] mergeau pe el mul[i 
t`lhari care 'i jefuiau pe oameni. 
%Pu[in-Credinciosul^ a fost prins de 
trei t`lhari m`r\avi: 
 Œ Tr`nd]vie, 
 Œ B`rf], \i 
 Œ P]cate nem]rturisite. 
Ace\tia l-au furat de bani \i l-au b]tut 
zdrav]n pe bietul %Pu[in-Credincios^ 
care adormise l`ng] drum. 
 %C]ci larg] este poarta, lat] este 
calea care duce la pierzare, \i mul[i 
sunt cei ce intr] pe ea.^ (Matei 7:13). 
Drum u\or, cale larg] \i comod], dar 
plin] de pericole, \i cu o [int] 
'ngrozitoare, moartea ve\nic] Fugi[i 
de drumul acesta 'n\el]tor!  

 

%Cerceta[i ce este pl]cut 'naintea 
Domnului!^(Efeseni 5:10). Printr-o 
umblare 'n lumin], credincio\ii Domnului 
dovedesc roadele luminii (Ef.5:9), \i trei 
din ele sunt amintite: Bun]tatea, fapte 
care s] arate harul adus de Domnul Isus; 
Neprih]nirea, roada sfin[eniei, care 
arat] caracterul lui Dumnezeu; \i 
Adev]rul, transparen[a de cristal a unei 
vie[i 'nnoite de Duhul Sf`nt al adev]rului. 

Calea Pierz]rii 

Biserica %Rena\terea^ din Pervomaisk, 
regiunea Luhansk, 'n Estul Ucrainei, a 
fost distrus] 'ntr-un incendiu terorist. 
Regiunea Luhansk este 'nc] sub 
controlul rebelilor pro-ru\i. "n ciuda 
actului terorist, noi suflete s-au predat 
Domnului. %M] doare inima c`nd m] 
g`ndesc la cl]direa distrus], dar m] 
bucur cu lacrimi de sufletele c`\tigate la 
"mp]r][ie,^ a declarat presei pastorul 
Elisei Pronin. 



Din duminica trecut]: 
 Œ Sora Grija Ioana s-a 'ntors din 
Rom`nia dup] o \edere de c`teva 
s]pt]m`ni, find 'n vizit] \i la biserica 
%Sf`nta Treime^ (Iuliu Valaori) din 
Bucure\ti. 
 Œ Fratele Gheorghe \i s. Leti[ia 
{`rlea s-au 'ntors din concediu 'n 
Colorado, \i din c]l]toria f]cut] 'n 
Rom`nia la 'nmorm`ntarea mamei 
sorei Leti[ia. Le exprim]m \i noi 
condolean[e sincere la aceast] veste 
trist] \i pierdere dureroas] 'n familie. 
Ne rug]m ca Dumnezeu s] toarne 
m`ng]ierea Sa de pace ca un 
untdelemn pe rana aceasta. 
 Œ Fratele Petru Laz]r din 
Houston, Texas, transmite salut]ri 
bisericii prin fratele Vasile Corsiuc. 
 Œ Fratele Sandu \i s. Mariana 
Braica \i-au luat r]mas bun de la 
biserica noastr] la plecarea lor 'napoi 
la Gatlinburg, Tennessee. A fost o 
mare binecuv`ntare s] fim 'mpreun]. 
 Œ Sora Geta Pop, mama sorei Mea 
Ordeanu, ne-a adus salut]ri din 
Houston TX, de la biserica nr. 1 
(Humble, TX), p]storit] de fratele 
Cristian C`mpeanu. 
 Œ Miercurea trecut] am fost 
vizita[i de fratele dr. Daniel Mari\, din 
Bucure\ti, care a f]cut un popas la 
rude aici 'n Chicago, 'n drum spre 
Hickory, NC, unde se [ine congresul 
Asocia[iei 'n anul acesta. Fratele 
Mari\ este rectorul Institutului 
Teologic Baptist din Bucure\ti, p]stor 
la biserica %Golgota^, vicepre\edinte 
al Comunit][ii Baptiste de Bucure\ti, 
\i membru 'n Consiliul de conducere 

al Cultului Cre\tin Baptist din 
Rom`nia. D`nsul va fi cu noi, prin voia 
Domnului, \i miercurea viitoare. 
 Œ Duminica trecut] sora Pu\a 
Buhai, de\i 'n boal] \i suferin[], a fost 
la adunare. Slav] Domnului! • S] ne 

Comunic]ri 



%Doamne, 
Dumnezeul 

nostru, c`t de 
minunat este 
Numele T]u 

pe tot p]m`ntul! Slava Ta se 
'nal[] mai presus de ceruri.^ 

(Psalmul 8:1) 

Ordinea programului 

de dup] amiaz] 
 
C`nt]ri comune 
 Rug]ciune de invocare 
C`ntare comun] 
Versete de aur: Isaia 40:28-31, 
 Thomas Bulboac] 
Corul mixt 
C`ntare comun] 
Grup de fete: %Ce mare e\ti! 
 Anun[uri \i Colecta 
Cvintet, Doar o colib] 
 Citirea textului \i predica 
"ncheiere \i Benedic[ie 
 

   (C`nt]rile comune sunt 
conduse azi de fr. Edy Negru) 

O 'ntrebare: 
 C`te %Debore^ g]sim 'n Sf`nta 
Scriptur]? 
 
R]spuns la 'ntrebarea dinainte: 
 %Vulturul^ 'n Apocalipsa este la 
cap. 4:7, 8:13, \i 12:14. 

rug]m pentru fr. Petre Urs]la\, care 
a primit un diagnostic nepl]cut; \i 
pentru fr. Ghi[] Mo[ din Ungaria, 
care a suferit un accident grav de 
ma\in], \i se afl] acum 'n 
convalescen[]. 

"n urm]toarele dou] 
vineri, 5 \i 12 
septembrie, 
clasele de studiu 
biblic ale tinerilor 
vor fi conduse de 
fratele Dr. Dan 
Botica, de la 
Universitatea Emanuel din Oradea. 
Studiile biblice vor avea loc 'ntre 
7:00 \i 8:30 pm. Invita[i \i pe al[ii la 
aceste studii excelente \i folositoare.  

S`mb]ta viitoare 6 septembrie 
de la 5:00-6:30 pm vor 'ncepe 
lec[iile de mandolin] \i 
ghitar]. Lec[iile sunt oferite 
gratuit de fr. Ilie Negru 'n 
Numele Domnului pentru 

oricine, \i v] rug]m s] v] 
'nscrie[i la aceste lec[ii la 
fr. Negru. Tot vinerea 
viitoare, de la 6:30-8:00 

pm va fi repeti[ia de 
orchestr]. 

M`ine, 1 
septembrie, 
fiind Labor Day 
(Ziua Muncii 'n 
America), avem 
tradi[ionalul 
picnic la locul 
obi\nuit (West 

River Road \i Euclid, 'n Mt. 
Prospect), de la ora 11:00 am. 

Pentru cei ce doresc s] participe la 
programe, ace\tia sunt cei ce coordoneaz] 
serviciile de sear] 'n septembrie: 
 
  7 septembrie Marc Popovici  
14 septembrie Alla \i Ioni Dinu 
21 septembrie Augustina \i Emil Bilba 


