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„Să vă iubiți unii pe alții”
„Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu,
așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți
ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții.” (Ioan 13:34-35)
Congresul anual al Convenției Baptiste de Sus s-a ținut anul acesta la
Birmingham, Alabama, între 9 și 10 Iunie. A fost al 174-lea congres al
Convenției Baptiste de Sud. Ca președinte al Convenției și CEO al Comitetului
Executiv al Convenției, a fost reales Dr. Ronnie Floyd, pastor emerit al bisericii
Cross Church din Springdale, Arkansas, biserică unde slujește de 42 de ani.
Luând textul de mai sus ca temă a mesajului său, Ronnie Floyd a spus:
De patru ori în aceste două versete, Isus ne-a chemat să ne iubim. O
singură acțiune a noastră ne face cunoscuți tuturor ca urmași ai lui Hristos:
Iubiți-vă unii pe alții! Dragostea, care apare de 44 de ori de la Evanghelia după
Ioan 13, la Ioan 21, este tema de bază a cuvintelor de rămas bun spuse de
Domnul Isus către ucenici. Când s-a rugat pentru ucenici în Ioan 17, s-a rugat
ca ei să fie uniți, și Biserica de azi e chemată să trăiască în dragostea Lui. Când
Dumnezeu este prețuiți și iubit suprem, toate legăturile noastre sunt cuprinse în
această dragoste. Cu cât e mai scumpă legătura noastră cu Dumnezeu, cu atât îi
prețuim mai mult pe alții. Acum vreo 35 de ani am luat o hotărâre care m-a
eliberat de toate piedicile. Indiferent cum mă tratează pe mine alții, indiferent ce
spun sau scriu despre mine, eu nu voi scoate pe nimeni din cercul dragostei
mele. Vă cer tuturor, frații mei baptiști: Nu lăsați pe nimeni înafara cercului
iubirii voastre. „Vă dau o poruncă nouă…” S-o trăim din plin!

r Ne-am bucurat mult în duminica
trecută că fratele Teodor Ioan Colda,
unul din păstorii bisericii Golgota, din
București, a fost cu noi și a predicat
Cuvântul sfânt al vieții la serviciul
divin de dimineață.
r La Mulți Ani! — În luna august,
la zilele de naștere și aniversări, îi
felicităm pe: Lidia Buhai, Augustina
Bilba, Lianu și Mihaela Popovici,
Rodica Stan, Cindy Popovici, Mary
Răduț, Lia Bogdan, Vasilica Ermalai,
Viorica Zaica, Viorica Abrudean,
Adrian Mircu, Teo Pop
r Familia Laurian și Mihaela
Popovici, și familiile fiilor lor, Timmy,
Sylvan și Marc, în drumul lor spre casă
întorcându-se din Hilton Head, SC
unde și-au petrecut vacanța, au trecut
pe la Atlanta și l-au vizitat pe fr. Pitt
Popovici, care se află într-o continuă și
bună convalescență, și dânsul
transmite salutări bisericii Betel,
împreună cu mulțumiri pentru cardul
primit din partea surorilor de la noi.
Gestul nostru l-a emoționat, și
mulțumim sorei Magdalena Capotă
pentru inițiativa frumoasă.
r Au salutat biserica Betel în
numele bisericilor de unde au venit în
vizită la noi:
- Fratele Ghe. Bahnean, din Arizona;
- Sora Florica Mocuța, din Arad;
- Sora Ruxandra Struț, din Suceava;

Prin intermediul Internetului, suntem
ca o carte deshisă pentru toți, să ne
citească, să ne vadă, să ne cunoască.
Dorim să facem cinste Numelui Sfânt
pe care-L purtăm și să fim o pricină de
Laudă Domnului Isus.
r De ieri au început repetițiile de
fanfară.
Fanfara va cânta în luna august
astăzi dimineață și duminica viitoare
seara. Iar în luna septembrie toate
repetițiile de sâmbătă de la 10:00 AM
la 4:00 PM, în vederea Festivalului
Fanfarelor care va avea loc în
weekendul de 28 și 29 septembrie
Efortul celor din fanfară e mare. Săi avem pe tinerii noștri în rugăciune ca
Domnul le dea putere, în folosirea
talentelor pentru slava Lui, în a fi o
bună mărturie pentru alții, și în
câștigarea altora la Domnul.
r Vineri seara, tinerii se adună la
rugăciune și studiu biblic. Tema de
studiu: Wisdom and the Fear of God,
Psalm 111:10 & Prov. 1:7. Studiul e
condus de fratele George Ardelean.
„În
adunarea
cea mare,
Tu vei fi
pricina
laudelor
mele: și-mi
voi împlini
juruințele
în fața celor
ce se tem de
tine.”
(Ps. 22:25)

Din programul de la Millersburg din țara
Amișilor în Ohio, în duminica trecută, unde
serviciul de închinăciune s-a ținut în aer liber,
cu un farmec deosebit. Au fost și mulți frați predicatori care au luat parte la
închinăciune: Valentin Țenț, Viorel Clintoc, din loc; Viorel Clintoc Jr., din
Austin, Texas; Dan Paul, din Cleveland; Claudiu Pop, din Gherla, România.
Jos, stânga: copii au avut un program frumos în ciripitul păsărelelor, cu versete
biblice și cântări de laudă Domnului.
Iacov 1:19b)

„Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie!”

Devreme Dimineața…
Și dac-ar )i… ultima oară,
Aicea jos să ne vedem,
În clipele de sub povară,
Pe care-acum le mai avem...
…Vă cer, în veacul care vine,
Să ne-ntâlnim cu toți din nou
La malul apei cristaline,
Cu Domnul, Marele Erou.
Și să ne umplem cu dulceața,
Din jurul slavei lui Isus
Să )im devreme dimineața,
La Pomul Vieții, colo sus.
Să )im în zori la adunare, —
Cu noi să )ie și Hristos,
Să-i spunem iarăși )iecare
Cât L-am iubit aicea jos.
Acolo-n mijlocul Cetății
La malul Râului sublim,
Sub frunza Pomului vieții,
Acolo să ne întâlnim.
Mai e puțin până când, iată,
Vom )i schimbați, atrași în nor,
Schimbați în slavă dintr-odată
Pentru un splendid viitor.
Slăvita Domnului Venire,
Va )i lumină-n zori de zi,
Și glorioasa întâlnire,
Pe toți din nou ne va uni...
Iar Vocea Lui fermecătoare
Va răsuna prelung la mal,
Va umple zările-n cântare,
Și în ecouri de chimval.

„Să ne uităm țintă la
Căpetenia și
Desăvârșirea
credinței noastre,
adică la Isus, care
pentru bucuria care-I
era pusă înainte a suferit crucea, a
disprețuit rușinea, și șade la dreapta
scaunului de domnie al lui
Dumnezeu” (Evrei 12:2)

Mă rog,, Să vină-mpărăția,
Și veacul nou cel sfânt și bun…
Dar oare cum e veșnicia,
Fără ceasornicul străbun?
Vor mai )i ceasuri și secunde?
Sau clipe să le măsurăm?
Când nu știm ce mister ascunde
Un ceas de har când îl gustăm?
Ce har să zboare-ntr-o clipită,
Șirag de ani în in)init!
Și noi cu inima răpită,
Să )im cu Domnul Preaiubit…
Și după veacuri - milioane,
Vom sta pe mal, preafericiți,
Sub nestemate pavilioane,
Tot cu Isus, nedespățiți.
Și dacă nu știm încă bine
Ce-nseamnă „timpul fără timp”
Nici veșnicia care vine,
Legată strâns cu-al slavei nimb…
Fiți gata să gustăm dulceața
La Pomul Vieții, colo sus;
Să )im devreme dimineața,
În jurul slavei lui Isus. (vp)
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