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„Cine își va păstra viața, o va pierde; și cine își va pierde viața pentru Mine, o va
câștiga” (Matei 10:39).
Astăzi, sunt frați ai noștri de credință care se adună printre ruine, se
adună la adunare cu riscul de a fi măcelăriți de dușmani, și renunță la tot de
dragul părtășiei cu Mântuitorul. Ce diferită e biserica în lumea afluentă! Mereu
căutăm câștigul, profitul lumesc. Nu vrem să pierdem, și dacă pierdem, spunem
că ne-am făcut de râs. Domnul Isus schimbă valorile, ne dă peste cap socotelile.
Amprenta lumii pe gândirea noastră ne face să nu mai știm ce e plus și ce e
minus, ce e sus și ce e jos. Până și slujitorii amvoanelor măsoară succesul după
reputație, după pozițiile câștigate, diplomele primite. Apostolul Pavel spunea
„Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului
nostru Isus Hristos!” Singura viață câștigată, e viața „pierdută” pentru El.
A fi ucenic al Domnului Isus nu pretinde studii, cunoștințe înalte, nici
doctorate în teologie, ci înseamnă o viață răstignită — răstignită față de lume,
moartă față de lume, și trăită pentru Hristos. În cuvintele acestea nu e parfum,
nu e pudră, 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, pe drumul suferinței. Aceasta e poteca sângerată
de pașii Domnului, dar care duce la glorie!

Scurte Comunicări

Astăzi după adunarea de dimineață, se face pre-înregistrarea pentru VBS. Vor fi date:
- T-shirts, uniformele VBS de anul acesta,
- CD-uri cu cântările pe care le vor învăța copiii.
- Materialele de studii biblice, etc
Totodată îndemnăm pe cei care doresc și pot să ajute în orice fel, ca voluntari, pe tinerii
care se ocupă cu VBS, să se unească în a face și anul acesta bucurie copiilor care vor
veni să învețe timp de o săptămână despre Domnul Isus Hristos.
Fratele Sami și s. Neli Negru s-au întors de la înmormântarea sorei Ciupuligă Maria,
care la vârsta de 82 de ani a fost chemată la Domnul. Din nou dorim familiei îndoliate
mângăierea cerească a Tatălui nostru și a Bunului Păstor al turmei.
În California a trecut la Domnul sora Sabina Clapa, soția fratelui Ionel Clapa,
cunoscut celor din București pentru părtășia avută la biserica Mihai Bravu, și multora
pentru poeziile sale scrise cu mult talent.
Sora Estera Smahon s-a întors din România și ne-a adus salutări de la frățietatea din
Timișoara. Ne bucurăm împreună cu familiile Smahon că suntem iarăși împreună.
Fratele Ionel Ordeanu a împlinit vârsta de 76 de ani. La Mulți Ani în harul și în
binecuvântările Domnului Isus.
Fratele Viorel și s. Viorica Abrudeanu s-au întors din vacanță, și ne bucurăm ca
întotdeauna de o scumpă revedere. De asemenea, Bun Venit la noi, Nathan Măduța.
Happy Aniversary, Clement și Tina!
Invitație la Conferința Surorilor. Sora Felicia Negru este persoana de legătură cu
surorile din Asociație, și ne comunică o veste frumoasă: La 21 și 22 iulie, va avea loc la
Cleveland Conferința Surorilor din Asociație. Vor participa cu meditații, cântări și
studii următoarele surori: Mioara Pop, Aurelia Gabor, Simona Sabou, Gabriela Gavriș,
Tabita Cotleț, Lidia Oprean, Rodica Stan, Simona Vidican. Vineri, 21 iulie, conferința
începe la 4:00 PM iar sâmbătă 22 iulie, lucrările vor începe de la 9:00 AM. Adresa
bisericii din Cleveland este 581 E. Ridgewood Drive, Seven Hills, OH 44131.
Persoana de legătură este Mioara Pop, 440.532.9041.

Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia: leagă-ți-le la gât,
scrie-le pe tăblița inimii tale. (Proverbe 3:3)

Sus: Într-o pauză la o clasă de Școală Duminicală.
Jos: Tinerii din Portland la noi, însoțiți de fratele păstor Ciprian Ardelean.

Inspectoratul Școlar Județean Arad a
publicat datele și procentajul de promovare al
elevilor absolvenți ai liceelor din Arad. În „vârful
piramidei” se află Liceul Teologic Baptist „Alexa
Popovici” din Arad, cu procentajul de promovare de
100%. Au urmat celelalte licee: Moise Nicoară,
Preparandia-Dimitrie-Țichindeal, Elena Ghiba
Birta, Vasile Goldiș, Colegiul Economic, și liceele din Vinga și Curtici. Deși pare
impropriu să compari licee care au un număr atât de diferit de absolvenți (de exemplu,
Liceul Baptist are 56 absolvenți, iar Moise Nicoară are 174), totuși indicele acesta
reflectă pregătirea temeinică a studenților și calificarea excelentă a profesorilor.
Felicitări Liceului care ne reprezintă și pe noi!

Domnul este Stânca mea, Cetățuia mea, Izbăvitorul meu !
(2 Samuel 22:2)

Un lucru care uimește și azi în
chemarea Domnului Isus este câ
Mântuitorul nu ne cere să acceptăm o
teorie, sau o dogmă, sau o idee. El ne
spune: „Veniți după Mine!” Ne cere
să-L urmăm pe El, să mergem după El,
să fim ca El, ceea ce înseamnă un alt
mod de viață decât al lumii, o chemare
la o țintă înaltă, diferită de alergarea
după lucrurile pământești.
Unii îl acceptă pe Socrate, dar
cine se gândește să trăiască viața lui
Socrate? Mulți poate îl mai acceptă pe
Marx, dar lui Marx i-a fost rușine să
ceară oamenilor să trăiască la fel ca el.
A fi creștin înseamnă mai mult decât o
acceptare mintală a unor idei. „Așa
cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă
trimit și Eu pe voi.”
Apelul Domnului Isus e personal,
categoric și direct, dar nu la o
filozofie, nu la o concepție despre
lume și societate, ci la o viață nouă de
ascultare totală, întocmai ca a Lui, o
supunere copilărească față de voia și
plăcerea Tatălui din ceruri. Ne cere
capitularea celei mai apărate fortărețe:
inima omului. El vrea toată
personalitatea noastră, cu tot
străfundul sentimentelor, cu toată
capacitatea gândirii noastre și cu toate
hotărârile voinței noastre. Domnul
Isus Hristos ne cheamă la eroismul
credinței! v

„De aceea, frați
sfinți, care aveți
parte de
chemarea
cerească, ațintiți-vă privirile la
Apostolul și Marele Preot al
mărturisirii noastre, adică ISUS!”
(Evrei DEF)

Mai lasă, Doamne, timp de har
Mai lasă, Doamne, timp de har,
De pace și-ndurare…
E-atâta jale și amar,
Atâta luptă în zadar,
Și mulți se pierd în trai murdar
Pe drumuri de pierzare…
Am auzit cum ne spuneau
Bătrânii de-o Trezire,
Când oamenii se pocăiau,
Pe Dumnezeu Îl căutau,
Cum se rugau, și cum posteau,
Setoși după sfințire.
Dar azi sunt vremuri de apoi,
Când ura ne-amenință,
Răsună zvonuri de război,
De bani ni-e sufletul greoi,
A înghețat iubirea - sloi,
Și nu e pocăință.
Adu, o, Doamne, iarăși vânt
Din sfintele-Ți coline,
Să fim uniți în legământ,
Statornici în al Tău Cuvânt,
Și luminați de Duhul Sfânt,
Să Te-așteptăm pe Tine. (vp)

Biserica Baptist] Rom`n] %BETEL^
330 W. Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 - (847) 485-9077
Serviciile duminicale: diminea[a 10:00-12:00; dup] masa 5:00-6:30
Program duminical la radio: WEEF 1430 AM, 8:30AM-9:00AM
Internet: http://betelchurch.org

