
In memoriam
Ziua Eroilor, în America este ziua de aducere aminte a celor căzuți în 

războaiele țării, pentru libertate, dreptate și pentru păstrarea valorilor morale ale 
țării. Predicatorul Jerry Vines amintește într-o predică a sa că mai demult asculta 
la radio pe Kate Smith care prezenta o cântare nouă (era pe vremea înainte de 
televiziune, și programul era la radio), God Bless America. Cuvintele acestui cântec 
patriotic a electrificat audiența, și de atunci a devenit pentru poporul american 
un cântec la fel de iubit ca și Imnul Americii:

''God, bless America, land that we love.
Stand beside her and guide her through the night with the light from above.

From the mountains, to the prairies, to the ocean, white with foam.
God, bless America, our home sweet home!''

Am fost cu adevărat binecuvântați de Dumnezeu, și de aceea, spunem și noi, God 
Bless America! Fără binecuvântarea lui Dumnezeu suntem pierduți. Psalmul 
33:12, are cuvintele: „Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul!” O, de s-ar 
întoarce și poporul american cu fața spre Dumnezeu, cum ar curge râuri de 
binecuvântări peste el.

Pericle în Grecia a pus temelia statului pe cultură, și s-a prăbușit. Cezar a pus 
temelia pe legiunilor Romei, și s-a prăbușit. La țărmurile acestei țări au venit 
niște pilgrimi care căutau o țară în care să se închine liberi lui Dumnezeu, și 
când au pus piciorul pe stânca din Plymouth, au îngenunchiat! Doamne, ai milă 
de America și adu-o înapoi la credința adevărată și la viața de pocăință!
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t Duminica trecută a fost cu totul 
specială în biserica Betel, prin botezul 

noutestamental împlinit în mijlocul 
nostru. Sora Daniela Păduraru, venită 
în vizită în America, a primit pe 
Domnul Isus ca Mântuitor în viața ei și 
L-a mărturisit ca Domn în apa 
botezului. Ne-am bucurat de mărturia 
făcută în fața bisericii și de atmosfera 
să rbă torească în care Numele 
Domnului Isus a fost înălțat. Deși sora 
Păduraru se va desprinde dintre noi și 
va pleca din nou în țară, ne rugăm 
Domnului să-i păstreze credința 
statornică și dragostea dintâi aprinsă, 
ca să umble pe cărarea de lumină a 
harului lui Dumnezeu.

Surprize
peste surprize frumoase… 

t Ca o surpriză frumoasă pentru 
întreaga adunare, sora Lorena Podea 
din Texas a fost duminica trecută în 
mijlocul nostru împreună cu copiii, 

Mâine, fiind zi de 
sărbătoare națională, 
Memorial Day, tinerii și 
surorile organizează un 
picnic la pădure, de la 

10:00 dimineața la locul nostru obișnuit, 
Euclid și River Road.

mare bucurie pentru fratele Pavel și s. 
Marinela Negrei. 

t Surorile au pregătit duminica 
trecută seara o masă 
de bucurie, la care 
am sărbătorit și pe 
s o r a M a r i c i c a 
Vi n e r s a n c a re a 
î m p l i n i t v â r s t a 
frumoasă de 90 de 
ani. Soră Maricica, 
să te țină Domnul în 
sănătate, har și plină de elan sufletesc!

t O altă mare bucurie! Fratele Raul 
Hegyeș a fost cu noi duminica trecută, 
și parcă nici n-ar fi fost plecat dintre 
noi, (deși a venit doar în vizită), astfel, 
și-a luat chitara bas și a început să 
cânte. 

t Salutăm pe Justin și Michelle 
Duca, și fetița Seven, stabiliți din nou 
la Chicago, și desigur în bucuria 
părinților, Aron și Felicia Duca.

t O altă surpriză frumoasă am avut 
miercuri la adunare, când pe o ploaie 
mare cu averse de potop și inundații, 
cei care locuiesc cel mai departe și alții 
de mai aproape, au fost la adunare. Iar 
la  sfârșitul studiului biblic, au  ajuns la 
adunare două 
tinere tocmai din 
Texas, supriză! 
sora Laura Brad 
î m p r e u n ă c u 
tânăra Fabiola 
Cior tan, fi ica 
fratelui Vali Ciortan, păstorul Bisericii 



t Printr-o 
conjunctură neobișnuită, astăzi amândoi 
păstorii bisericii sunt plecați din 
Chicago, dar ne rugăm ca harul lui 
Dumnezeu să fie revărsat 
din plin peste adunare la 
închinăciune și lauda 
Domnului.

t Fratele Mircea și sora 
Mary Răduț au plecat în 
România la Petriș, locul de 
baștină pentru care sora 
Silvia Răduț, mama fratelui 
Mircea, a lăsat înainte de 
plecarea în veșnicie a lăsat 
grija bisericii baptiste din 
Pe t r i ș . A n u l a c e s t a a 
foDomnului. Să nu uităm să 
mi j loc im în rugăc iune 
pentru fratele Dan Mitroi, 
care fiind așa departe, în 
Millwaukee, nu poate venit 
acum la adunare, deși ar 
dori mult să vină. După 
comoția cerebrală de care a 
suferit, ochiul drept a fost 

Duhule Sfânt al Trezirii
Duhule Sfânt al Trezirii — pentru Praznicul cel mare,
Paraclet, al Însoțirii — pentru pașii pe cărare!
Duhul zorilor de ziuă, Duh al noii Primăveri,
Duh al ceasului din urmă, Duh al sfintei Învieri…

Duh Preasfânt de Mângăiere! Cu atingerea de mamă,
Dă-ne visuri de lumină, să fim martori fără teamă.
Vino iar din infinitul slăvilor ca să ne dai,
Bogății de strălucire, ploi de bucurii din rai.

…Mai demult, Duhul măririi, cu puteri nemăsurate,
A venit în valea morții, plină cu oase uscate,
A suflat suflarea vieții, și-n pustia de temut,
Toate oasele uscate Oaste Mare s-au făcut.

Uită-Te în vale, Doamne, la mulțimea răsfirată,
La poporul Tău ce strigă să mai vii pe-aici odată;
Într-o lume de pierzare, plină cu deșertăciuni,
Dă-ne untdelemnul proaspăt, fă iar semne și minuni!

...În odaia stăruinței, adunați la rugăciune,
Așteptau toți ucenicii să se-ntâmple o minune,
După cum le-a spus ‘nainte Marele Învățător:
Va veni făgăduința unui alt Mângăietor.

Și în ziua Cincizecimii, Duhul Sfânt de sfat cucernic
A venit din Cer cu vuiet, vuietul de vânt puternic,
Și a dat puterea slavei unor slabi învățăcei,
Să se-ntindă-n tot pământul vuietul ceresc din ei.

A turnat peste apostoli, adunați într-o odaie,
Ca-n vechime pe jertfelnic, limbi de foc și de văpaie;
Astfel, zilele din urmă, pe pământ au început,
Când apostolii deodată, toți cu Duhul s-au umplut.

Duhule Preasfânt, mai toarnă peste noi pe fiecare,
Focul dragostei lui Isus, de lumină și splendoare,
Căci prin Tine, doar prin Tine, — și cel mare și cel mic,
Suntem Oastea Ta slăvită; altfel, nu suntem nimic.

Duhule Preasfânt, al Păcii! Vino lângă noi aproape,
În corabia salvării, peste valuri, peste ape!
Mai adu-n mijlocul nostru, ramura Ta de măslin,
Să ne dai speranța vie, să ne dai un nou destin.

Duhule Sfânt al Trezirii, și-al întoarcerii acasă,
Mai aprinde-n noi făclia, Vestea Bună, maiestoasă!
Din tăriile veciei, vino iar la cei săraci, —
Cu podoaba umilinței și cu slavă să ne-mbraci.  (vp)

De aceea, 
oamenilor, 
liniștiți-vă!

(Fapte 27:25)
Acestea sunt 

cuvintele apostolului 
Pavel în mijlocul 
furtunii. Când ești în 
mâna lui Dumnezeu 
care te iubește și te 
păzește, înseamnă să 
fii în cea mai mare 
siguranță, să ai în 
suflet pace și liniște. 

Apostolul Pavel era 
dus în lanțuri la Roma 
și iată-l în furtuna 
iscată pe mare, ca 
martor al Domnului. 
Citind pasajul mai 
departe ne dăm 
seama că apostolul 
Pavel de fapt a luat 
comanda corabiei. El 
le-a spus marinarilor 
și ostașilor ce să facă, 
și toți au ascultat de 
el.

După 14 zile de 
furtună, nesiguranță și 
frică, tot la sfatul lui, 
au întins masa și au 
mâncat  împreună. Și 
atunci apostolul Pavel 
s-a ridicat înaintea 
tuturor și a mulțumit 
lui Dumnezeu pentru 
pâinea pe care a 
frânt-o sub privirile 
lor.

Erau acolo 276 de 
suflete, și toți au auzit 
despre Domnul Isus. 
Iar ocolișul pe care l-
au făcut în Malta, a 
avut și el un scop 
frumos pentru 
mărturia Evangheliei 
până în casa 
guvernatorului 
Publius.

Ce miraculos 
lucrează Dumnezeu! 
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Program, seara

Cântări comune
Rugăciune și cuvânt de bun venit
Cântare comună
Fanfara: Marea vieții
Poezie: sora Lili Ilciuc
Text: Michael Ordeanu
Fanfara: Numai harul
Duet: Mea & Andre Ordeanu
Poezie: sora Mia Costin
Trio: Popovici kids
Fanfara: Domnul slavei
Cântare comună
Anunțurile și colecta
Predica
Încheiere și benedicție

(cântările comune, conduse de fratele 
Sami Negru)

Program,  seara
Cântări Comune x2 
Rugăciune 
Cor #1 
Text - 
Trio: (Laura Brad, Cristina Bogdan,
           Fabiola Ciortan) 
Cântare Comună 
Cor #2 
Poezie - 
Cor #3
Cântare Comună 
Anunțuri 
Colecta - Cântare Comună 
Solo Laura Brad 
Text + Predica 
Rugăciune 

Baptiste Române „Harul”, din Euless, 
Texas. Le salutăm cu drag astăzi în 
mijlocul nostru la închinăciunea 
duminicală.

t Au plecat în vizită în România și le 
dorim ocrotirea Domnului:

- familia Dorel și Daniela Bulboacă
- sora Maria Postescu

t Familia Jean și Viorica Opriș s-a 
întors din călătoria făcută în Cancun, 
Mexico, sărbătorind 50 de ani de 
căsnicie. Din nou, Felicitări ! Și Domnul 
să vă dea binecuvântarea Sa cerească.

t Deces în Cleveland. Am primit 
vestea că la 19 mai a.c. 
fratele Aurel Chirla a trecut 
la Domnul, în vârstă de 79 
de ani. A fost un frate 
cunoscut și iubit în 
frățietatea noastră, soțul 
sorei Marioara, și tatăl lui 
Cristi Chirla și Corina Scobercea. 
Serviciul de înmormântare s-a ținut ieri, 
28 Mai.

Dragostea face risipă
În Betania, ucenicii s-au umplut de necaz pe Maria care a uns picioarele 

Domnului Isus cu un litru de mir scump, mir de nard curat, iar Iuda 
Iscarioteanul a făcut repede socoteala parfumului, 300 de lei, banii pentru o 
muncă de un an de zile, și a numit gestul Mariei o risipă. Și la drept vorbind, 
mirul acela s-a prelins pe picioarele Mântuitorului, a umplut casa de miros, și s-
a pierdut în pardoseală. Nici un câștig, nici un profit…

La cruce, Nicodim a adus o amestecătură de îmbălsămare de aproape 100 
de litri de smirnă și aloe, o cantitate enormă. Și altcineva ar putea spune din 
nou: Risipă, nici un câștig, nici un folos, bani aruncați degeaba…

Femeile care au fost la cruce, și au văzut cum L-au pus pe Isus în mormânt 
(Luca 23:55), desigur au văzut și ce făcuse Nicodim, totuși au venit după trei 
zile cu alte miresme pe care le pregătiseră. Mai era nevoie de miresmele lor? 

Fără să ne facem judecătorii altora, dacă murmurăm ca ucenicii, ca Iuda 
Iscarioteanul, ca cei de azi care strigă, Risipă! — nu știm ce este dragostea… 


