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O zi de aducere aminte 
 
 Ziua Eroilor, %Memorial Day^ 'n America 
este ziua c`nd [ara '\i aduce aminte de eroii c]zu[i 
pe c`mpul de lupt] 'n ap]rarea libert][ii de care ne 
bucur]m noi azi. "n aglomera[ia de activit][i \i 
tradi[ii moderne, Memorial Day pentru unii 
'nseamn] un picnic, un gr]tar la p]dure, 
concerte 'n aer liber, distrac[ii meciuri de 
fotbal, \i multe altele. Dar ziua aceasta ar 
trebui s] fie o zi solemn] de aducere 
aminte a unor eroi care au avut curajul 
s] ridice steagul Americii 'n mijlocul 
iure\ului de gloan[e, \i astfel au 
pl]tit scump pentru libertatea 
noastr], cu pre[ul vie[ii lor. 
 Personal, sunt un pacifist. |i chiar c`nd am fost 'n armat], n-am pus m`na 
pe arm]. Ur]sc r]zboiul. Nu-mi place nici s] v]d pu\tile \i pistoalele. R]zboiul 
aduce numai jale, durere, desp]r[iri, morminte proaspete, suflete sf`\iate. M] 
rog pentru pace, \i vreau s] fiu un om al p]cii. Dar 'mi dau seama c] 'n starea 
lumii de azi, \i 'n [ara 'n care locuim, nu se poate f]r] s] existe oameni care 
%s] poarte sabia^, \i s] fie 'n slujba lui Dumnezeu, pentru binele nostru 
(Romani 13:4). Astfel, dau cinste celor care au murit 'n slujba []rii. 
 Secolul 20 \i pu[inii ani ai secolului 21 au fost ani de s`nge pentru Statele 
Unite. Dou] r]zboaie mondiale, r]zboiul din Coreea, din Vietnam, amplasarea 
bazelor militare pe glob, frontul din Afganistan, terorismul islamic mondial, au 
f]cut ca America s] devin] un bastion al libert][ii la care s] se uite 'ntreaga 
lume. "n ziua aceasta spunem \i noi o rug]ciune de mul[umire lui Dumnezeu 
pentru cei care \i-au sacrificat via[a pentru [ara aceasta, pentru noi, pentru 
libertatea de care ne bucur]m. 
 Azi spunem din nou, %God bless America^ \i ne rug]m ca Dumnezeu s] 
aduc] [ara aceasta 'napoi la Cuv`ntul Adev]rului, la adev]rata libertate 'n 
Domnul Isus Hristos! 
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bless 
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 •Salut]m azi 'n mijlocul nostru 
grupul de fra[i \i surori veni[i de la 
Biserica Baptist] Betel din Ashville, 
NC, 'mpreun] cu p]storul bisericii, 
fratele Dumitru C]p][`n]. La sf`r\itul 
serviciului de 'nchin]ciune musafirii 
\i prietenii sunt invita[i 'n sala de 
p]rt]\ie la subsol la o mas] de 
dragoste. 
 •Bun Venit familiei Allen \i Delia 
Ordeanu, care dup] un pelerinaj de 
c`[iva ani 'n Florida, Texas \i 
Missouri, 'n deplas]ri cu serviciul, s-
au 'ntors la Chicago. 
 •De asemenea, spunem bun venit 
celor care au fost pleca[i 'n concedii: 
Gigi \i Viorica Zaica, Cati Podea, Nicu 
\i Mariana Clonda, \i al[ii. 
 •Ne-am bucurat 'n duminica 
trecut] de oaspe[ii care au fost cu noi 
la 'nchin]ciune, printre care: sora 
Aurelia Astalo\, din Arizona; familiile 
Emil Mari\ \i Alexandru Stan, din 
Atlanta. 
 •Dup] o boal] 'ndelungat] \i grea, 
ne bucur]m c] sora Vasilica Ermalai 
este din nou 'n mijlocul nostru la 
adunare. Slav] Domnului! 

Comunic]ri 

ŒUltimele dou] 
r`nduri din 

adunare, 
rug]m s] 
fie 
rezervate 

pentru p]rin[i cu copii, 
pentru ca 'n caz de nevoie s] poat] 
ie\i repede 'n holul bisericii. 
 
ŒDe\i dorim copiii s] fie 'mpreun] cu 
p]rin[ii la 'nchin]ciune, din c`nd 'n 
c`nd v] rug]m l]sa[i copiii s] aibe 
programul lor separat cu preg]tirea 
c`nt]rilor \i a versetelor de aur. 

Ast]zi un grup de tineri 
entuzia\ti sunt pleca[i 
cu corturile 'ntr-o 
tab]r] 'n statul 
Wisconsin.  

S`mb]t], 
7 iunie, 
la orele 
6:00 p.m. 
sunte[i 
invita[i la o serbare de cadouri pentru 
viitorii mire \i mireas]: 

Jonathan Adrian Sporea 
 \i 

Morgan Paige McCrory. 

Duminic], 8 iunie, 
dup] adunare, 
suntem 
invita[i la o 
mas] de aniversare 
a 50 de ani de la cununie a fr. Mihai \i 
s. Rodica Babii (5 iunie 1964, 
Boto\ani). V] rug]m s] v] anun[a[i 
dorin[a de a fi la masa de s]rb]toare. 

 
 
 
"n duminica de 8 iunie diminea[a, 

fanfara Soli Deo Gloria va fi la noi 'n 
adunare. 

Aten[ie: Pentru cei mai 
mici, dar \i pentru cei 
mari: 'n adunare nu 

mestec]m gum] ! 



�"nv][]turi de credin[]: 

Despre Autonomia 
Bisericii 
Locale 
 Noi credem \i m]rturisim 
c], pe baza 'nv][]turilor din 
Sf`nta Scriptur], biserica local] 
este un corp independent, 
autonom, 'n autoritate de 
organizare \i cu r]spundere solemn] 
'n fa[a Domnului Isus Hristos, care 
este Capul Bisericii. 
 Autoritatea de organizare \i de 
lucrarea a bisericii locale se afl] 'n 
interiorul bisericii, prin activitatea 
membrilor ei. Biserica este autonom], 
f]r] ierarhie interioar], care s] 
st]p`neasc], \i f]r] una exterioar] 
care s] intervin] \i s] impun] dinafar] 
un mod de organizare, o doctrin] sau 
o procedur] de practic] bisericeasc]. 
 Autonomie nu 'nseamn] 'ns] 
izolare. Bisericile baptiste se pot 
organiza 'ntre ele form`nd asocia[ii 
fr][e\ti pentru p]rt]\ie, pentru 

reprezentare \i pentru o afirmare a 
intereselor comune. Dar biserica este 
de sine st]t]toare, este o unitate de 
via[] \i lucrare, 'n Trupul universal al 
Domnului Isus Hristos, care este 
Biserica lupt]toare (pe p]m`nt) \i cea 
triumf]toare ('n slav]). 
 %El (Isus Hristos) este Capul 
trupului, al Bisericii, El este 'nceputul, 
cel 'nt`i n]scut dintre cei mor[i, pentru 
ca 'n toate lucrurile s] aib] 
'nt`ietatea^ (Coloseni 1:18). 
 %El (Dumnezeu Tat]l) I-a pus totul 
sub picioare \i L-a dat C]petenie peste 
toate lucrurile Bisericii, care este trupul 
Lui, plin]tatea Celui ce pline\te totul 'n 
to[i^ (Efeseni 1:22-23).  
 
••• Alte texte: Filipeni 1:1; Fapte 6:3-
6; Fapte 13:3; I Timotei 4:14. 

Din duminica trecut]: Sus, orchestra c`nt] \i 'nvioreaz] adunarea. Jos: Andre \i Mea Ordeanu; Ilie \i 
Sami Negru, — c`nt] despre pacea lui Hristos care 'ntrece orice pricepere. 

 
_Nainte de-a porunci 
"nva[]-te smerit a fi 



%"n bun]tatea Ta, 
Tu ne ascul[i prin 
minuni, 
Dumnezeul 
m`ntuirii noastre, n]dejdea tuturor 
marginilor 'ndep]rtate ale 
p]m`ntului \i m]rii^ (Ps. 65:5). 

O 'ntrebare: 

Unde a ridicat Ahab un templu lui 
Baal? 
R]spuns la 'ntrebarea din s]pt]m`na 

trecut]: 

     Ghibea, cetatea lui Saul.  

     I Samuel 11:4. 

Fanfara %Soli Deo Gloria^ la Detroit 'n  biserica penticostal] %Aliluia^ 
'ntr-un concert frumos [inut 'n duminica trecut]. 

"n aceast] zi de amintire a eroilor 
[]rii, s] ne aducem aminte \i de 
pre[ul scump al r]scump]r]rii 
noastre, pre[ul socotit nu 'n lucruri 
pieritoare, 'n argint sau 'n aur, ci o 
r]scump]rare cu un pre[ enorm 'n 
s`ngele scump al lui Hristos, Mielul 
f]r] cusur \i f]r] prihan], care a fost 
dat la moarte pentru ca noi s] avem 
via[a ve\nic]. 
 %Dar ca s] \tim ce fr`ngere grozav]; 
 Ce f]r] margini pre[ a dat Isus; 
 Oric`t vom fi urca[i din slav]-n slav]; 
 Al crucii nimb va fi mereu mai sus!^ 

Pa\aportul 
 
%Ori te poart] cum [i-e vorba, 
Ori vorbeşte cum [i-e portul!^ 
C]ci 'n vorbe \i 'n fapte 
{i se-arat] pa\aportul. 
 
Mul[i cu vorbe de f][arnici 
Au c]zut 'n nedreptate; 
Au ascuns 'n vorbe false 
Ur], pofte \i p]cate. 
 
Vorba ta s] fie sf`nt], 
Har 'n inim] \i-n gur]; 
Doar cuvinte cump]nite, 
|i versete din Scriptur]. 
 
Sf`nt], bl`nd] \i aleas], 
S] '[i fie \i purtarea, 
Pe c]rarea luminoas] 
Dreapt] s]-[i fie umblarea. 
 
Astfel, vorba ta \i fapta, 
Pot s-arate pa\aportul: 
E\ti al Domnului cu cinste, 
Cum [i-e vorba, [i-e \i portul!  (vp) 


