
„Cine își va păstra viața, o va pierde; și cine își va pierde viața pentru 
Mine, o va câștiga” (Matei 10:39).

Mereu căutăm câștigul. Vrem profitul cel mai mare. Nu vrem să 
pierdem, și dacă pierdem, spunem că ne-am făcut de râs. Domnul Isus vine și 
schimbă toate valorile, ne dă peste cap socotelile. Atât de mult și-a pus lumea 
amprenta pe gândirea noastră, încât nu mai știm care e plus și care e minus, ce e 
sus și ce e jos. Până și slujitorii amvoanelor măsoară succesul după reputație, 
după pozițiile câștigate, diplomele primite… și apostolul Pavel spunea „Departe 
de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus 
Hristos!” și tot ce câștigase după standardul lumii le considera o pierdere, un 
gunoi, față de prețul mare al cunoașterii Domnului Isus Hristos.

Singura viață câștigată, spune Domnul Isus, este viața „pierdută” pentru 
El. A fi ucenic al Domnului Isus nu pretinde studii exegetice, nici cunoștințe 
de limba ebraică, nici doctorate în teologie, ci înseamnă o viață răstignită — 
răstignită față de lume, „pierdută” pentru Hristos. În cuvintele acestea nu e 
pudră parfumată, nu e pernă de puf, nu e câștigul cu care să se laude cineva.

A-L urma pe Domnul Isus ca ucenici ai Lui, ca purtători ai crucii, 
înseamnă să mergem pe drumul răstignirii, un sens unic pe drumul suferinței, o 
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„Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă 
nu se vedeau, și, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa; 

prin ea, el a osândit lumea, și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă 
prin credință.” (Evrei 11:7)

Noe, omul neprihănit și fără pată între cei din vremea lui… Noe, omul care 
umbla cu Dumnezeu într-o vreme când stricăciunea oamenilor era atât de 
îngrozitoare încât a ajuns să scârbească pe Dumnezeu Care a hotărât să n-o mai 
cruțe… Noe, omul care a căpătat milă înaintea Domnului, și astfel a ajuns să fie 
plăcut lui Dumnezeu, să intre înfavoarea și protecția lui Dumnezeu… Noe, 
omul care a auzit porunca lui Dumnezeu și a primit planurile corabiei și a 
construit din lemn acea structură ciudată pentru lumea de atunci… Noe acesta, 
era un „predicator al neprihănirii” și cu fiecare lovitură de ciocan, cu fiecare 
grindă pe care o tăia, el predica neprihănirea lui Dumnezeu! Dar nimeni nu l-a 
luat în serios. Lumea își vedea de mersul ei. Oamenii „mâncau, beau, se însurau 
și se măritau”, adică au râs de el, și-au bătut joc de felul cum trăia, și s-au 
îndârjit în răutatea lor. Cum l-au pus în cântecele lor satirice! Cum au râs de 
omul lui Dumnezeu! Cum au batjocorit pe omul care umbla cu Dumnezeu…

Dar în corabie n-a intrat decât Noe și familia lui…



Tinerii din Portland care ne vizitează astăzi, și vor avea participarea la serviciul divin 
de după masă (dimineața sunt la biserica Logos). Ne rugăm ca Tatăl ceresc să le 

răsplătească sacrificiul făcut pentru această călătorie de misiune, de mărturie a 
credinței, și de vizitare a altor biserici.

•Mulțumim tuturor familiilor din biserica Betel care și-au deschis casele ca 
să găzduiască pe tinerii veniți de la Portland, Oregon. Ne bucurăm de harul pe 
care Dumnezeu îl toarnă peste Biserica păstorită de fratele Nelu Brisc, și ajutat 
de fratele Ciprian Ardelean. De aici, tinerii vor merge spre Detroit și 
Cleveland. Vor vizita Muzeul Creației din Cincinnati, KY., apoi Cascada 
Niagara, și alte locuri frumoase. Ne bucurăm de vizita lor la noi.

•Marți, 4 iulie, am sărbătorit la pădure la 
picnic, ziua de naștere a câtorva din cei care au 
fost acolo, printre care: Anais Podar, Jessica 
Cimpoeș, Dorina Mocuța, Flori Hegyeș, 
Olimpia Voica, Mia Arcan și Ana Jurchela. Iar 
Miercurea trecută, la repetiția de cor, a fost 
sărbătorit fratele Samy Negru, care tocmai s-a 
întors din România împreună cu sora Nelli. Le 
dorim Mulți Ani de har, bucurie și sănătate, cu 

mult spor în lucrarea Împărăției lui Dumnezeu.
•Fiind o sărbătoare națională la 4 iulie, și un weekend mai lung, ne-am 

bucurat de mulți oaspeți iubiți în duminica trecută, printre care amintim pe: 
Alin și Beatrice Negru din Detroit; Mihai și Cati Rădulescu din Florida; Sergiu 

Scurte Comunicări

Vegheați dar în tot timpul! (Luca 21:36)



(Dragostea) …acoperă 
totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. (I Corinteni 

și Monica Burcă și copii, David, Alexia și Johanna, 
din Houston, Texas;  familia Bogdan și Angela Brad 
din Dallas, și copiii Alice, Daniel, Ashley și Abby, 
veniți împreună cu familia fratelui Cristian 
Crăciun, păstor la Grădinari, Caraș-Severin; sora 
Neacșu Anca din Arad; sora Cornelia Dumitrașcu, 
din Youngstown, Ohio; Iosif și Geta Pop din Texas, 
și întreaga familie, venită la binecuvântarea fetiței 
Olivia Ordeanu (fotografia alăturată)

•Deși este bine cunoscut frățietății noastre și a 
mai fost între noi, fratele Cristian Crăciun a venit 
prima oară de data aceasta cu întreaga familie, soția 
Melinda și copiii Rebeca, Gabriel și Eduard. Ne 
bucurăm că ne revedem cu 

fratele Crăciun și salutăm cu drag familia întreagă în 
mijlocul nostru.

•Am primit salutări din mai multe locuri: Ryan și 
Andrea Colson ne transmit salutări din Covasna (în 
imaginea alăturată, Ryan și un alt frate sunt „bucătari” 
pentru elevii de liceu);  fratele Emil Dumitru, Sacramento, 
CA; fratele Sandu Pavel, păstorul bisericii din Tacoma, 
WA.; fratele Pavel Pența, care locuiește în Australia, dar 
acum la vârsta de peste 80 de 
ani a plecat în misiune în 
România și Sârbia, să viziteze 
bisericile; Vali și Melinda 
Lupu, misionari printre 
tinerii ofițeri din armata 
română.

•Fr. Cornel Drăuceanu 
ne transmite vestea bună 
difuzată pe Internet, că Liceul 
Baptist „Alexa Popovici” din 
Arad a primit calificativul de 
cel mai bun liceu din Arad 
(anunț la care vom reveni în 
săptămâna viitoare). Slavă 
Domnului! 

Grupul de surori la studiu biblic în sâmbăta de 1 
iulie. Ne rugăm ca acest grup să crească și să se 
împlinească și la noi cuvintele psalmistului care 

spune în Psalmul 68:11, că femeile aducătoare de 
vești bune sunt o mare oștire.

Ryan și Andrea Colson ne transmit 
salutări de la Covasna (în imaginea alăturată, 
Ryan și un alt „bucătar” pregătesc masa 
pentru un grup de studenți de liceu); fratele 
Pavel Pența care locuiește în Australia și 
acum la peste 80 de ani a plecat în misiune 
în Serbia și Româia.



„De aceea, frați 
sfinți, care aveți 

parte de 
chemarea 

cerească, ațintiți-vă privirile la 
Apostolul și Marele Preot al 

mărturisirii noastre, adică ISUS!” 
(Evrei 3E1)

Trăiți frumos!

Din cronicile-ngălbenite,
din vechile letopisețe,
Se-aude încă vocea tare
și înecată în tristețe,
Chiar dacă-n jurul vostru crește
Păcatul, ura răzvrătirea,
Voi să rămâneți în credință
Să nu vă pierdeți moștenirea.
Voi v-ați născut în rând cu zimbrii,
Și cu vitejii din poveste,
Cu vulturii din înălțime,
Zburați mai sus de creste

 toată lumea mare
s-ar vinde pentru  
Voi fii mei rămâneți
 și nu vă vindeți glasul  din in

Eroii își ridică glasul
din nevăzutele arene,
Ne strigă moșii și părinții,
din ale cerului poiene troiene
Nu renunțați la lupta mare,
La 

Să nu vă lepădați credința!
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Pe cine altul am eu?
 
Isuse, pe cine am eu, în Ceruri afară de Tine? —
Slăvit și etern Dumnezeu, să-Ți pese de unul ca mine?
Zdrobit de al urii puhoi… ‘Zvârlit într-o groapă adâncă…
Mă vezi și mă scoți din noroi, și-mi întinzi o masă pe stâncă.
Mă aperi sub aripa Ta, și nu Te mai duci de la mine…
Isuse, pe cine am eu, în Ceruri afară de Tine?

Când noaptea se lasă târziu, și-n neguri se pierde cărarea,
Când visul ajunge pustiu, și bezna acoperă zarea,
Tu vii lângă mine să-mi dai, iubirea sublimă în șoaptă,
Mă-mbraci într-o haină de crai, mă ții strâns cu mâna Ta dreaptă.
Îmi schimbi disperarea-n curaj, și răul îl schimbi într-un bine:
Isuse, pe cine am eu, în Ceruri afară de Tine?

Cărarea e plină cu spini, dar Domnu-Și arată puterea,
Mă paște domol printre crini, îmi șterge amarul, durerea.
Cândva îmi va da un semnal, să las acest cort în țărână,
Iar El de pe celălalt mal, Mă va apuca iar de mână,
Ce clipă de slavă va fi, — El, Domnul, și-atunci mă va ține!
Isuse, pe cine am eu, în Ceruri afară de Tine?

Și carnea și inima mea, se vor prăpădi fără urmă,
Dar Domnul cu mine va sta: Păstoru-ngrijește de turmă.
Tu, Stânca vieții de veci, la Tine găsesc fericirea!
Statornic rămâi și nu treci,  Tu, Doamne, îmi ești moștenirea.
Tu ești Cel ce pururea ești! Ai fost și vei fi, — Cel ce vine!
Isuse, pe cine am eu, în Ceruri afară de Tine?  (vp)

Pe cine altul am eu în cer afară de Tine? Și 
pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni 
decât în Tine.  Carnea și inima pot să mi se 
prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi 
pururea stânca inimii mele și partea mea de 
moștenire. (Psalmul 73:25-26)


