Duce[i-v] \i
face[i ucenici
din toate
neamurile,
botez`ndu-i ROMANIAN BAPTIST CHURCH
'n Numele
Tat]lui \i al Fiului \i al Sf`ntului
Duh...^ (Matei 28:19)

Buletin Duminical
31 Mai 2015

Ordinea serviciului de sear]

Predare deplin]
La Romani 12:1-2, apostolul Pavel
'ndeamn] pe credincio\ii Domnului
Isus s]-\i aduc] 'n supunere fa[] de
Domnul 'ntreaga lor personalitate, a\a
cum jertfa pe altar era mistuit] deplin
de fl]c]ri, tot a\a 'n slujirea
duhovniceasc] predarea personal]
trebuie deplin], complet], f]r] rezerve
\i f]r] regrete, acoperit] de fl]c]rile
Duhului Sf`nt.
Predarea deplin] aduce sfin[ire
deplin], lucrare cuprins] 'n cuv`ntul
%pre-facere^ din versetul 2. De\i
cuv`ntul pare nepotrivit prin
conota[iile primite (%s] v] preface[i^...
ar putea 'nsemna ceva f][arnic o
aparen[], o stare de a 'n\ela pe cineva,
ca \i 'n %te prefaci c] dormi^), cuv`ntul
aici are 'n[elesul mai vechi, acela de
schimbare radical]. De la cuv`ntul
grecesc folosit aici avem noi cuv`ntul
%metamorfoz]^, o transformare 'n ceva
complet diferit. Predarea deplin]
aduce o transfigurare, a\a cum
fluturele nu seam]n] deloc cu omida, \i
totu\i din omid] a ie\it: a fost recreat],
transformat], nu mai e omid].
Ast]zi 'n Rom`nia este s]rb]torit]
Po g o r ` r e a D u h u l u i S f ` n t . F i e
s]rb]toarea aceasta real] nu doar 'n
istorie ci 'n via[a fiec]rui credincios!

1.C`nt]ri comune
2. Rug]ciune de Invocare
3. C`ntare Comun]
4. Psalm - sora Viorica Opri\
5. Fanfara:
%C`nd eram p`ndit de-o ispit]^
6. Cor de Tineri:
a) Luca 24 50-53
b) Aleluia! Aleluia!
c) Fapte 1: 8-11
d) Doamne, mai vreau Rusalii
7. Fanfara:
%Spre Cer 'ncerc a m] sili...^
8. C`ntare comun]
9. Anun[uri... colecta... c`ntare comun]
10. Citirea textului \i predica
C`nt]rile comune - Filip Smahon
%Dumnezeu v-a ales pentru
m`ntuire, 'n sfin[irea Duhului \i
credin[a adev]rului!^ (2 Tes. 2:13).
Miercuri seara, 3 iunie, vom
avea ca musafir 'ntr-un concert de
laud] Domnului pe fr. Costel
Busuioc, cunoscut fr][iet][ii din
Rom`nia.
Anun[ pentru surori: Vinerea
viitoare, 5 iunie, diminea[a la orele
10:00 surorile sunt invitate la un
timp de p]rt]\ie, rug]ciune \i
studiu biblic, 'mpreun] cu sora
Laura Ardelean.

Biserica Baptist] Rom`n] %BETEL^
330 W. Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068
Serviciile duminicale: diminea[a 10:00-12:00; dup] masa 5:00-6:30
Program duminical la radio: WEEF 1430 AM, 8:30-9:00
Internet: http://betelchurch.org

|i tot mai este loc...
La urm], robul a zis: %St]p`ne, s-a f]cut cum ai poruncit, \i tot mai este
loc...^ (Luca 14:22).
La 'nceputul secolului XXI, proiectele misionare ca %Joshua 2000^ sau
%AD 2000 and Beyond^ analizau progresul evanghelismului mondial cre\tin,
\i f]cea c`teva observa[ii triste: Mai sunt 'nc] peste 10.000 de grupuri etnice
la care Evanghelia n-a ajuns. "n Turcia exist] abia 3.500 de credincio\i
evanghelici la o popula[ie de 61 de milioane. "n Mauritania g]se\ti cu greu
100 de cre\tini. "n Somalia popula[ia este 99,9 la sut] musulman]. "n []ri ca
Tailanda, Myanmar, Iran, Pakistan, Banglade\, \i multe altele, oamenii
consider] Evanghelia ca ceva str]in, de care se feresc ca de ceva care le
amenin[] lini\tea politic] \i social]. Nici nu vor s] aud] Evanghelia. Au
urechi dar nu vor s] aud]. Au ochi dar nu vor s] vad].
St]p`nul spune robului s]u credincios: %Du-te degrab] 'n pie[ele \i
uli[ele cet][ii, \i adu aici, la masa preg]tit], aici unde toate sunt gata, adu
aici pe cei s]raci, ciungi, orbi \i \chiopi... s] mi se umple casa! Ie\i la
drumuri \i la garduri \i pe cei ce-i vei g]si, oricine ar fi, sile\te-i s] intre...^
Oare auzim noi cuvintele Domnului Isus? - %Dac] aduce[i mult] road],
prin aceasta Tat]l Meu va fi prosl]vit, \i voi ve[i fi asfel ucenicii Mei!^ (Ioan
15:8). De m]rturia noastr] este legat] prosl]virea lui Dumnezeu. %Cine nu
se va teme, Doamne, \i cine nu va sl]vi Numele T]u?^ (Apoc. 15:4).

Fapte 22:13

Comunic]ri
✦ S]pt]m`na trecut] a
avut loc la Oradea 'n
Biserica Baptist]
%Emanuel^ al 36-lea
congres al Uniunii
Bisericilor Baptiste din
Rom`nia. Iat] noua conducere aleas] la congres: Preşedinte: Viorel Iuga;
vicepreşedinte pastoral]: Samy Tu[ac; vicepre\edinte educa[ie: Paul Negru[;
vicepre\edinte misiune: Otniel Bunaciu; secretar general: Nelu Ardelean; secretar
general adjunct: Ilie Milutin.
Demn de remarcat este faptul c] pre\edintele statului, domnul Klaus Iohannis,
a transmis un salut congresului, 'n care printre altele a spus: %Cultul Creştin
Baptist are o prezen[] activ] în [ara noastr] şi apreciez contribu[ia
dumneavoastr], ca şi a tuturor Cultelor şi Bisericilor recunoscute în România, la
dezvoltarea societ][ii în ansamblul ei. V] doresc mult succes în desf]şurarea
Congresului.^
Iar 'n cuvintele fratelui Viorel Iuga transmise pentru revista Cre\tinul Azi,
g]sim referin[] la faptul c] 'n prima duminic] dup] congres este 'n [ar]
s]rb]toarea Pogor`rii Duhului Sf`nt. %Vremurile se schimb], noi ne schimb]m,
dar mandatul nostru nu. Am fost mântui[i, am fost echipa[i şi suntem trimişi s]
fim martorii Domnului Isus Hristos cel viu, Singurul care este Calea Adev]rul şi
Via[a. S]rb]tori binecuvântate în puterea Duhului Sfânt!^
★ Felicit]m pe sora Nu[i Brad care a ie\it la
pensie dup] 35 de ani cu compania Switchcraft.
Colegii i-au dat o palc] de amintire, iar sora Nu[i
ne-a oferit 'nghe[at] 'n duminica trecut] dup]
serviciul de sear], pentru care 'i mul[umim.
★ Ne-am bucurat 'n duminica trecut] de musafiri veni[i din alte ora\e, printre
care: John \i Stela Cot`rl], Justin \i Michelle Duca, Jonathan \i Morgan Sporea,
Emily \i Austin Sporea. Fratele Traian \i s. Lenu[a Popa s-au 'ntors din Rom`nia
\i ne-au adus salut]ri din Timi\oara. Fratele Pavel \i s. Marinela Negrei s-au 'ntors
din Rom`nia \i ne-au adus salut]ri de la multe biserici din Banat pe care le-au
vizitat. Fratele Larry Ga\par a fost la adunare prima oar] dup] opera[ia de
genunchi, \i am dat slav] Domnului. La Mul[i Ani, sora Caty R]dulescu!
Mul[umim din inim] celor care au ajutat cu bani \i cu timpul lor la munc]
voluntar] \i la t]ierea pomului din dreptul cl]dirii bisericii; de asemenea, celor
care au adus florile care 'nfrumuse[eaz] casa de rug]ciune 'nl]untru \i afar].

Cap]t]-[i din nou vederea!
Singur m] întreb cum, frate, a fost oare cu putin[]
S] nu vezi cununa slavei, \i s] cazi în necredin[]?
Unde [i-a fost judecata, ce [i-a provocat c]derea?
Frate preaiubit, fii tare, cap]t]-[i din nou vederea!
Te-au orbit cumva argin[ii, ai dorit s-ajungi departe?
Ai avut poate prieteni, cu f]g]duin[i de\arte?
Numai la Isus g]si-vei bog][ia \i puterea:
Frate Saule, fii tare, cap]t]-[i din nou vederea.
Te-ai legat de ce se vede, de p]m`nt \i bun]stare?
Nu-[i mai place nici Cuv`ntul, nici s] vii la adunare?
Lumea are multe dulciuri, dar la urm] sunt ca fierea:
Frate Simone, fii tare, cap]t]-[i din nou vederea.

Coloana Infinitului
"n 1938 la Tg. Jiu,
Constantin Br`ncu\i '\i
cioplea trilogia 'n piatr]:
Coloana Infinitului, Poarta
S]rutului, \i Masa T]ceri.
"n Coloana infinitului...
infinitul imaginat de
Br`ncu\i nu avea cap]t, dar
'n piatr] s-a oprit la circa 30
de metri. A\a sunt
realiz]rile noastre, au
margini \i m]suri limitate.
Vestitul aforism, %Omul
este m]sura tuturor
lucrurilor^ ne d] gustul
dezam]girilor \i al
falimentelor, p`n] ajungem
la %adev]ratul Om^ - Isus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu!
Ce idee stranie, Infinitul!
Ceva f]r] cap]t, f]r]
m]sur], f]r] sf`r\it,
dintotdeauna \i pentru
totdeauna... Ceva dincolo
de noi, 'ntocmai ca \i
g`ndul misterios al
vesniciei, s]dit 'n noi de
Dumnezeu, ca s]-L dorim,
s] nu putem tr]i f]r] El,
f]r] unirea sublim] cu
Creatoul. Coloana
Infinitului e pe vertical], nu
pe orizontal], urc] 'n sus!

Ce c`\tig e-n putregaiul poftelor de o clipit],
Ca s] pl`ngi o via[]-ntreag] fapta cea nes]buit]?
Fericirea l`ng] Domnul n-o mai afli nic]ierea:
Frate Timotei, fii tare, cap]t]-[i din nou vederea.
Nu te bizui pe oameni, to[i î\i caut] profitul;
Dac] te 'ncrezi 'n Domnul, fericit '[i e sf`r\itul.
Caut] în jertfa Crucii dragostea \i m`ng]ierea;
Frate Filipe, fii tare, cap]t]-[i din nou vederea.
S]r]cia nu-i povar], ci o binecuv`ntare:
"n Hristos prin ea se leag] salba de m]rg]ritare;
Biblia, Cuv`ntul vie[ii, dulce s]-[i fie ca mierea:
Frate Aristarh, fii tare, cap]t]-[i din nou vederea.
Domnul d] cadouri scumpe, giuvaere pre[ioase,
Dar adesea ambalajul vine-n pungi s]r]c]cioase,
C]ci 'n sfin[i "\i are Domnul mo\tenirea \i pl]cerea:
Frate Iacobe, fii tare, cap]t]-[i din nou vederea.
Suferin[a pentru Domnul nu-i motiv de întristare;
S] fii alungat de lume, nu-i ru\ine, ci onoare!
C]ci obrajilor cu lacrimi le d] Domnul m`ng]ierea;
Frate Zebedei, fii tare, cap]t]-[i din nou vederea.
Nu descuraja în via[] c`nd vezi mult] nedreptate,
"ntr-o lume de p]cate \i minciuni televizate,
Tu alege umilin[a, dragostea \i privegherea;
Frate Onisim, fii tare, cap]t]-[i din nou vederea!
Scump] este moartea celor str`n\i de Domnul împreun];
Un c`\tig, un drum al slavei, dup] lupt] o cunun].
Da, ne-a\teapt] str]lucirea, s]rb]toarea, învierea;
Frate preaiubit, fii tare, cap]t]-[i din nou vederea. (VP)
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