
 
8 Februarie 2015 

Biserica Baptist] Rom`n] %Betel^  
330 W. Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 

Duminica 'nchin]ciune, 10:00am-12:00; 5:00-6:30pm; miercuri 7:00-8:00pm. 
•Radio - WEEF 1430 AM, duminica diminea[a, 8:30-9:00• 

 
 Dou] case... 
 Dou] proiecte bine alc]tuite, cu toate calculele de rezisten[] corecte. 
 Doi constructori pricepu[i care au vrut s] arate ce pot face, \i casele au 
fost terminate \i admirate de oameni. 
 Materialele cele mai bune au fost folosite 'n am`ndou] casele acestea. 
N-au f]cut economie la materiale, ci au vrut s] fie case solide. 
 Am`ndou] case au trecut prin acelea\i situa[ii: A dat ploaia, au venit 
\ivoaiele, au suflat v`nturile... 
 |i totu\i o cas] a trecut cu bine prin furtun] \i nu s-a pr]bu\it. Iar 
cealalt] s] pr]bu\it, \i pr]bu\irea i-a fost mare.  
 Care e diferen[a? %A dat ploaia, au venit \ivoaele, au suflat v`nturile \i 
au b]tut 'n casa aceea, dar ea nu s-a pr]bu\it, pentru c] avea temelia zidit] 
pe st`nc]^ (Matei 7:25). O cas] era zidit] pe st`nc], \i cealalt] era zidit] pe 
nisip. Pilda a fost spus] de Domnul Isus la sf`r\itul Predicii de pe Munte, \i 
'nv][]tura ei este c] cei ce aud chemarea Evangheliei \i se hot]resc s]-L 
urmeze pe Domnul, sunt casa zidit] pe st`nc]. Cei ce doar aud, dar nu 
pornesc pe Calea M`ntuirii, sunt o cas] zidit] pe nisip, sortit] pr]bu\irii. 
Cum '[i zide\ti casa? Pe Hristos — St`nca vie[ii, sau pe nisipul lumii? 

Matei 7:24-27 



|coala Duminical]  
(miercuri, 11 februarie 2015)  
Slujind pe cei ne'nsemna[i 
 Text: Matei 25:31-46 
 Versetul de aur: Matei 25:40 

Am 'nv][at din 
falimente 
 
Charales Swindoll, 
binecunoscutul 
predicator \i profesor, d]dea aceste 
sfaturi studen[ilor de la Wheaton 
care se preg]teau pentru slujirea 'n 
c`mpul Evangheliei. Erau acolo 
2,500 de studen[i, \i Swindoll se 
g`ndea 'n sinea lui: Oare se 
potrivesc aceste cuvinte despre e\ec 
\i faliment, spuse 'naintea unor 
studen[i care viseaz] numai succese 
mari \i mari realiz]ri? : 
 Cele mai bune lec[ii le-am 
'nv][at din falimentele mele 
personale. Am cunoscut ciclul 
dezam]girilor, al insucceselor \i 
durerilor de inim], al iert]rii de 
care to[i avem nevoie. Prin harul lui 
Dumnezeu am ajuns s] nu-mi mai 
fie fric] de e\ecuri. Am ajuns s] \tiu 
s] fiu 'ntotdeauna mul[umitor lui 
Dumnezeu pentru harul de a ierta 
atunci c`nd nu pot s] m] ridic la un 
standard prea 'nalt. |i v] 'ndemn \i 
pe voi s] 'n[elege[i: 
 Numai Dumnezeu e suficient 'n 
toate; voi nu sunte[i. 
 Numai Dumnezeu e perfect; voi 
nu sunte[i. 
 Numai Hristos poate ridica 
standardul at`t de sus 'nc`t numai 
El s]-l poat] atinge; voi nu pute[i. 
 Ve[i 'ncerca s] face[i ce ve[i 
putea. Dar v] spun c] vor veni zile 
'n lucrarea pe care o ve[i face c`nd 
ve[i sta la mas] fa[] 'n fa[] cu 
cineva pe care-l iubi[i mult, \i va 
trebui s] spune[i cuvinte de zidire ca 
s] reface[i un pod pe care voi 'n\iv] 
l-a[i distrus... Vestea bun] 'ns] este 
c] Dumnezeu ne folose\te pe fiecare 
din noi, 'n ciuda tuturor defectelor 
pe care le avem, ca s] ne 'ndeplinim 
lucrarea. |i cu ajutorul Lui o vom 
face. 

 Salut]m ast]zi cu drag \i 
bucurie 'n casa Domnului pe to[i 
musafirii care ne viziteaz]. V] 
spunem Bun Venit la noi \i dorim 
ca harul Domnului Isus Hristos s] 
v] umple inimile \i g`ndurile cu 
pacea Sa cereasc]. 
 
%"nainte de toate^ 
 Dorim ca aici, 'n casa Domnului, 
s] fie vestit], primit] \i tr]it] 
Evanghelia Domnului nostru Isus 
Hristos. Apostolul Pavel le scria 
corintenilor: %V-am 'nv][at 'nainte 
de toate, a\a cum am primit \i eu: c] 
Hristos a murit pentru p]catele 
noastre, dup] Scripturi...^ (I Cor. 
15:3). Acest %'nainte de toate^ ne 
spune c] prioritatea 'n predicile 
apostolului Pavel a fost jertfa 
Domnului Isus. Ar fi putut vorbi 
despre descoperirile sale, despre 
interpret]rile rabinice, despre ce 
zice Gamaliel, \i multe altele. Dar el 
a vestit adev]rul suprem \i cel mai 
necesar. S] fie \i la noi a\a. Lucrul 
cel mai important 'n adunare e 
propov]duirea dragostei lui 
Dumnezeu ar]tat] 'n Isus Hristos 
Domnul nostru. El s] str]luceasc] 
'ntre noi 'nainte de toate.   

Duminica 
viitoare, 15 
februarie, la 
progamul de 
sear] vom 
avea un 
program al copiilor, cu tema: 
%Iubirea^. Tema e grea dar 
frumoas], copiii sunt mici dar au 
talent \i curaj, deci s] a\tept]m o 
mare binecuv`ntare. 



La m]rturie: Viorica Ghera, Emily Sporea, Neli Duca, Viorica Mure\an, Maria Dancea 

Grupul de surori la studiu biblic, ieri 7 februarie 

SolziiSolziiSolziiSolzii    
 La Damasc credinciosul Anania 'i spunea lui Saul din Tars: %Domnul 
m-a trimis ca s] cape[i vederea \i s] te umpli de Duhul Sf`nt.^ "nt`i 
trebuiau s] cad] solzii \i apostolul s] vad], s] cunoasc] puterea 'noitoare a 
lui Dumnezeu, \i apoi s] se umple cu Duhul Sf`nt. |i este scris c] 'n clipa 
aceea %au c]zut de pe ochii lui un fel de solzi^ (Fapte 9:18). 
 Mul[i 'nc] nu v]d, fiindc] au solzi pe ochi, b`jb`ie 'n 'ntuneric, \i 
trebuie ajuta[i s] mearg] fiindc] nu v]d. Poate e\ti un Anania  care trebuie 
s] ba[i la inima unui om \i s]-i spui, %Domnul m-a trimis ca s] cape[i 
vederea...^ |i deodat] i se vor deschide ferestrele credin[ei, \i vor c]dea 
solzii. Fii \i tu un Anania binecuv`ntat pentru un Saul care nu vede. 

 S] mijlocim 'n rug]ciune pentru cei bolnavi care nu pot veni la casa 
Domnului, 'n special pentru: Aurel Flonta, Virgil \i Elena Ga\par, Titus 
Smahon, Cornel Giuc], Maria T]\edan, Petre Ursela\. 



 %Nimeni nu este 
ca Dumnezeul lui 
Israel, El trece pe 

ceruri ca s]-[i 
vin] 'n ajutor. Trece cu m]re[ie pe 

nori.^ (Deuteronom 33:26) 

    

    
 

TrupulTrupulTrupulTrupul    fr`ntfr`ntfr`ntfr`nt    
 
Un trup s-a fr`nt la Golgota 'n spasme, 
Ca p`inea rupt], scoas] din cuptor, 
Un trup de Domn, cu slav]-n protoplasme, 
Un trup de Domnitor st]p`nitor... 
 
C`nd |i-a 'ntins El m`na sub piroane, 
"ntregul univers s-a-nfiorat, 
De parc]-n bolt] sus b]teau ciocane, 
|i soarele pe cer s-a-ntunecat. 
 
Pe lemn, str]puns, zdrobit, Mesia tace, 
Acum e mut \i Marele Cuv`nt; 
Iar trupul fr`nt 'n cuie se desface, 
Cad stropi de s`nge sf`nt peste p]m`nt. 
 
...Ce glorii ai l]sat, ce sl]vi nespuse! 
Iubire! Fiu Preasf`nt de Dumnezeu! 
S] fi 'ntins pe cruce, O Isuse, 
Batjocorit \i fr`nt 'n locul meu... 
 
Din infinitul sl]vilor eterne 
Ai cobor`t 'n chinul infinit, 
S-aduni 'n r]ni durerile inferne, 
Blestemele 'n trupu-{i r]stignit. 
 
Ca s] m] sco[i pe mine din pierzare, 
|i ca s] \tergi deplin orice p]cat, 
Te-ai dezbr]cat de haina-{i sclipitoare, 
|i-n haina mea de rob Te-ai 'mbr]cat. 
 
M-ai smuls din foc cu bra[ele iubirii, 
Din lan[ul iadului 'ngrozitor, 
Ai scris 'n mine visul nemuririi, 
Cu s`ngele T]u sf`nt isp]\itor. 
 
"n trupul T]u, 'n r]nile zv`cnite, 
Numele meu ca-n st`nc] l-ai s]pat; 
Ca s] se \tie-n veacuri nesf`r\ite 
Ce pre[ ai dat c`nd m-ai r]scump]rat. 
 
E\ti vrednic s] prime\ti 'nchin]ciunea, 
A Ta s] fie st]p`nirea-n veci, 
Puterea, bog][ia, _n[elepciunea, 
T]ria, cinstea, slava-n veci de veci!  (vp) 

G`nduriG`nduriG`nduriG`nduri    
 •P]catul nu e mai pu[in p]cat 
fiindc] ne-am obi\nuit cu el. 
 •Scopul durerilor 'n via[a 
credincio\ilor Domnului Isus este s] 
transforme crucea 'n coroan]. 
 •Nu ajunge s]-[i faci un plan de 
lucru, dar trebuie s] \i lucrezi ce ai 
'n plan. 
 •Genunchii 'ndoi[i la rug]ciune 
sunt mai puternici dec`t limbile 
ascu[ite \i otr]vite. 
 •Via[a cre\tin] nu este doar o 
via[] informat] bine, ci una 
transformat] deplin. 
 •Cel mai s]rac om este cel care 
are numai bani. 
 •Am`narea poc]in[ei este 
cloroformul diavolului. 
 •Un cre\tin f]r] biseric] e ca o 
albin] f]r] stup. 

Programul de sear] 
 
1. C`nt]ri comune 
2. Rug]ciune 
3. C`ntare Comun] 
4. Fanfara 
5. Poezie Ana Bud 
6. Solo, Sami Negru 
7. Fanfara 
8. Duet, Mea & Andre 
9. Binecuvantare: 
  Nicholas Jonathan Dinu 
10. Fanfara 
11. Anun[urile, c`ntare comun] 
12. Fanfara 
13. Citirea textului \i predica 
 

C`nt]rile comune, Edy Negru 


