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Doamne, ce mul[i sunt vr]jma\ii mei !
Psalmul 3 'ncepe cu o exclama[ie de durere. Absalom 'l urm]rea pe David,
tat]l s]u, cu o armat] puternic], avea mul[i tineri viteji, r]zboinici, cu putere,
'n mare num]r \i cu elan s]lbatec. David se pare c] nu mai avea nici o
sc]pare. Armata lui, condus] de Ioab se refugia 'mpreun] cu el din fa[a
p`rjolului vijelios al lui Absalom, \i mul[i spuneau, pe bun] deptate, c] %nici
Dumnezeu nu mai poate s]-l salveze pe David^ (v. 2).
"n timpul acesta David scria o c`ntare, o poezie, care de fapt este o
rug]ciune. |i privi[i felul cum e descris Domnul 'n aceast] rug]ciune:
Scutul meu! (v.3a). Scutul este o ap]rare militar]. Dar David, este scris, c]
a urcat pe Dealul M]slinilor \i se %suia pl`ng`nd \i cu capul acoperit, \i mergea
cu picioarele goale...^ (2 Samuel 15:30). N-avea nici un scut 'n m`n]. Era at`t
de vulnerabil c] \i unul ca |imei a putut s] arunce cu pietre dup] el. Dar
David avea un alt scut, invizibil. "l avea pe Domnul ca scut \i ap]rare. Scutul
acesta a fost mai tare dec`t pietrele lui |imei \i armata lui Absalom. Ce face
Dumezeu este o minune: %El te va acoperi cu penele Lui, \i te vei ascunde sub
aripile Lui. C]ci scut \i pav]z] este credincio\ia Lui! (Ps. 91:4).
Slava mea! (v. 3b). %Kabod^ — o slav] care izvor]\te din Dumnezeu \i e
cople\itoare, luminoas], biruitoare. David nu vrea slava oamenilor, aplauzele
goale ale m]gulitorilor; el vrea slava 'n care e Numele Domnului. Chiar pe
c]rarea lacrimilor, chiar pe drumul acela pe care a umblat mai t`rziu Domnul
spre Ghe[imani, David \tia c] orice slav] omeneasc] e zadarnic], f]r] valoare.
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Samuel Strizu
1942 - 2013

Samuel Strizu s-a n]scut la 23 ianuarie, l942,al 5-lea copil din
cei 9 'n familia lui Gheorghe \i Ana Strizu, 'n comuna Parto\. A
crescut la Parto\ \i C]rpini\, apoi la Timi\oara. A urmat \coala 'n
Timi\oara \i dup] absolvire a lucrat la cunoscuta fabric] de pantofi
%Guban^.
"n 1969 a 'ncercat s] fug] 'n Iugoslavia, dar a fost prins la
grani[] \i a fost 'nchis 8 luni. A povestit, cu sim[ de umor, c] atunci c`nd a fost 'nchis a
decis s] se relaxeze \i s] nu lase 'nchisoarea s]-l doboare; astfel, la 'nchisoare s-a
'ngr]\at \i a ie\it din 'nchisoare mai gras dec`t a intrat!
"n 1971 a fost botezat 'n Biserica Penticostal] nr. 1, din Timi\oara, p]storit] de fr.
Merghel \i apoi de fr. Leontiuc. I-a pl]cut muzica \i a c`ntat la chitar] 'n orchestra
bisericii c`t \i 'n grupuri de misiune ale tinerilor. A c]l]torit mult 'n [ar], 'n misiune, cu
fr. Mircea Ciugudean. "n aceea\i perioad] a fost implicat \i 'n introducerea Bibliilor 'n
Rom`nia; era o perioad] c`nd risca s] ajung] la 'nchisoare pentru Biblii, dar Domnul
l-a ocrotit.
La 14 septembrie 1974 s-a c]s]torit cu Rodica (Cichi) \i 'n urm]torii \apte ani au
locuit 'mpreun] la Timi\oara. Dumnezeu i-a binecuv`ntata cu doi copii, David, la 31
august 1975 (la Deva) \i Marius, la 13 aprilie 1978 (la Timi\oara). "n 1981 a
emigrat 'n Statele Unite, 'mpreun] cu familia, \i s-a stabilit la Chicago, unde a lucrat
ca strungar ma\inist 'n Schaumburg \i apoi 'n Franklin Park, de unde s-a \i pensionat.
A fost 'mpreun] cu so[ia membru 'n Biserica Baptist] p]storit] de fra[ii Alexa \i
Valentin Popovici. A lucrat ca voluntar la construc[ia noii cl]diri a bisericii din Des
Plaines \i a preferat s] fie 'ntotdeauna pe planul al doilea.
Dac] ar fi s] caracteriz]m via[a lui Milu, ar trebui s] spunem c] L-a iubit pe
Domnul cu sinceritate, cu o dedicare complet]. A fost preg]tit s]-L 'nt`lneasc] pe
Domnul Lui \i 'n ultima vreme a spus multe lucruri care abia acum le 'ntelegem - de
parc] \tia c] timpul plec]rii lui era aproape \i le-a spus celor din jur c] era preg]tit.
|i-a iubit familia. Au fost binecuv`nta[i cu o c]snicie fericit], cu armonie \i pace.
|i-a iubit \i respectat so[ia; a tratat-o cu dragoste, cu tandre[e \i a vrut s] fac] tot ce
poate 'n cas] pentru ca ea s] se simt] bine. Pasiunea pentru muzic] nu l-a p]r]sit, a\a
c] dup] venirea 'n America \i-a cump]rat din nou o chitar]. C`nta pentru Domnul, de
multe ori fiind doar singur acas]. Vineri, 18 octombrie, la 2 pm a mers la Home Depot
s] cumpere c`teva lucruri pentru remodel]rile de acas]. "n parcare Domnul l-a chemat
acas], la locuin[a lui cereasc], preg]tit] de Domnul Isus pentru el, \i unde nu mai este
nimic de f]cut, totul a fost gata preg]tit pentru sosirea lui. Aici a fost durerea
desp]r[irii, dar sus la Domnul a fost bucuria sosirii acas] a unui serv bun \i credincios.
Sl]vit s] fie Domnul pentru toate!
Dar slava care este 'n Dumnezeu e trainic]. Dumnezeu Tat]l e slava lui
Hristos Domnul, care 'n suferin[ele crucii pentru m`ntuirea noastr] S-a supus
voin[ei Tat]lui, \i a fost ridicat chiar din morm`nt, \i 'n]l[at la dreapta Sa 'n
locurile cere\ti.
Sprijinul meu! (v.5). %Noi ne bizuim pe Numele Domnului, Dumnezeului
nostru^ (Ps. 20:7). Anne Graham Lotz (fiica lui Billy Graham \i so[ie de
p]stor), a scris o nou] carte, %Wounded by God_s People^ — 'n care istorise\te
cum de dou] ori so[ul ei a fost alungat de la pastorat, prin ma\ina[iile de vot
ale unora din biseric] \i chiar 'n aplauzele satisf]cute ale celor care l-au for[at
s] plece. M]rturia ei este despre sentimentul groaznic pe care l-a avut atunci,
s] nu se mai 'ncread] 'n Domnul, ispita puternic] s] nu mai mearg] la nici o

Susana Brad
1914-2013

Sora Susana Brad, n]scut] Braica, a v]zut lumina soarelui la
25 noiembrie 1914 'n comuna Marg]u, jude[ul Cluj, \i a fost al
doilea copil al lui Petru \i Floare Braica. Recent s-au 'mplinit 100
de ani de la 'nfiin[area Bisericii Baptiste din Marg]u \i 'n referatul
istoric al bisericii s-a ar]tat c] printre primii \ase boteza[i 'n sat 'n
1913 a fost \i Floarea %Petru[ei^, mama sorei Susana.
|coala primar] a urmat-o 'n sat, dar numai doi ani, fiindc] a trebuit s] munceasc];
cu toate acestea a fost premiant]. "n casele de poc]i[i se citea Biblia, \i aceasta a fost
educa[ia sorei Susana. A trebuit s]-l urmeze pe tat]l ei cu c]ru[a prin satele din Regat
unde puneau geamuri. Susana f]cea socoteala suprafa[ei, pre[ul, \i cum zicea ea, a\a
r]m`nea \i pentru tat]l ei \i pentru clien[i. Dar la 14 ani a r]mas orfan] de tat], \i s-a
dus s] lucreze la Bucure\ti 'n familia unui dentist, unde a fost apreciat] \i respectat].
L-a primit pe Domnul Isus ca M`ntuitor \i a fost botezat] 'n februarie 1935 la
Cluj, \i 'n aela\i an s-a c]s]torit cu Brad Teodor (al Cri\anului), tot din Marg]u. S-au
mutat la Zimandul Nou \i apoi la Curtici, unde s-au n]scut cei trei copii ai lor,
Lenu[a, Petre \i Nelu. A fost o familie 'ntreprinz]toare, harnic] \i totodat] primitoare
de oaspe[i. Locuiau l`ng] gar] \i pentru mul[i au fost un popas de odihn]. "n timpul
foametei dinainte de r]zboiul al doilea, au g]zduit ani de zile c`teva familii refugiate
din Moldova. Apoi a venit r]zboiul, apoi comunismul \i toat] munca lor s-a dus de
r`p]. Au fost numi[i chiaburi \i a fost persecuta[i \i urm]ri[i de r]utatea oamenilor. "n
1965 sora Susana a r]mas v]duv]. A continuat s] munceasc], s]-\i ajute familia,
cultiv`nd ro\ii, varz], spanac \i alte legume.
Au urmat experien[e grele \i hot]r`toare: 1974, ginerele Vasile Demian a plecat la
Domnul. "n 1979 sora Susana a venit 'n America la Petre \i Iulia, \i prin ea a venit \i
sora Lenu[a Demian \i copiii. A fost membr] a bisericii Baptiste Rom`ne de pe
Potomac \i apoi Irving Park. Biserica organizase o vizit] 'n Israel, care s-a am`nat, \i
sora Susana a plecat atunci 'mpreun] cu Anca s] viziteze Israelul, \i c`nd a venit a
povestit tot ce a v]zut. "n 1995 a plecat la Domnul fiul ei Petre Brad. C`nd s]n]tatea
nu i-a mai permis s] locuiasc] singur], fiica Lenu[a, Dan \i Marinela au hot]r`t s]
locuiasc] 'mpreun] cu Dan \i so[ia Adina, unde a avut o 'ngrijire excelent] p`n] 'n
ultima clip] a vie[ii la 19 octombrie 1913.
A avut trei copii, Lenu[a Petre \i Nelu; \ase nepo[i: Marinela, Dan, Codru[a,
Daniel, Emilia \i Anca; \apte str]nepo[i: Gloria, Alina, Daniel, Timothy, M]d]lina,
Julia \i Kelsey.
Mul[umim lui Dumnezeu pentru via[a ei \i dorim ca to[i s] o p]str]m 'n memorie,
\i s]-i urm]m credin[a \i exemplul de tr]ire. Ne vom vedea la _cele {]rmuri...
biseric], s] spun] c] nu se merit] s]-L mai slujeasc] pe M`ntuitorul. Criza
aceasta cumplit] a fost biruit] de regele David: El L-a numit pe Dumnezeu
%sprijinul lui^. Cu alte cuvinte, orice s-ar 'nt`mpla, orice-ar veni peste el,
David spune: Eu tot 'n Dumnezeu m] voi sprijini, El va fi St`nca mea de
ajutor, \tiu c] m] pot rezema pe El.
O, Munte al M]slinilor! Ce grea e c]rarea pe care ne chemi s-o urc]m
spre culmea ta ple\uv] p`n] la locul unde s] ne ar][i c] de acolo S-a 'n]l[at
Domnul Isus la ceruri, ca s] \tim c] Dumnezeu este \i r]m`ne 'n veci Scutul
nostru biruitor asupra s]ge[ilor celui r]u, \i slava noastr] cu toat] lumina care
vrei s] str]luceasc] prin noi, \i Sprijinul nostru, ajutorul care nu lipse\te
niciodat] 'n nevoi!

Chemare
N-auzi ast]zi cum r]sun]
O chemare ca s] treci
De la bezn] \i minciun],
La lumin] \i cunun],
La via[a cea de veci?
Azi Hristos 'nc] a\teapt]
S] la\i traiul de p]cat;
N-auzi Duhul Sf`nt 'n \oapt],
Cum [i-arat] Calea dreapt],
"nspre Cerul luminat?
Nu te 'mpietri-n p]cate:
La sf`r\it va fi amar!
Dumnezeu e Cel ce poate,
S] te scape de la moarte
|i s]-[i dea sl]vitul har.
Harul este Darul mare
Cobor`t din sl]vi cere\ti;
Dar se pune o-ntrebare:
Ast]zi, Daru-acesta, oare
Tu-l refuzi sau 'l prime\ti?
Poate m`ine se va-nchide
U\a p]cii cu z]vor;
Nimeni n-o va mai deschide,
Dar tu azi mai po[i decide:
Vrei sau nu M`ntuitor?
Azi e ziua 'ndur]rii,
Ziua-aceasta n-o mai vezi...
M`ine-i poate a pierz]rii,
Poate-i ziua r]zbun]rii;
|i vrei sufletul s]-l pierzi?
Poate-i ultima chemare,
Poate-i ultimul cuv`nt:
Cine \tie c`t mai are
Zile bune de-ndurare
P`n_ ajunge la morm`nt?
Vino, prietene, alege
Harul Domnului Isus:
S`ngele Lui s]-[i deslege
Lan[ul de f]r]delege,
S]-[i dea Pacea Lui de sus! (V.P.)

%Dumnezeu este
ad]postul \i sprijinul
nostru, un ajutor
care nu lipse\te niciodat] 'n nevoi.^
(Psalmul 46:1)

Programul de 'nchin]ciune

C`nt]ri comune
Rug]ciune de invocare
C`ntare comun]
Poezie: Anca R]scol
Fanfara: %"n cetatea unde merg eu^
Poezie: Mihaela Costin
Fanfara: %Merg`nd prin aceast] lume^
Clipe de Rug]ciune: Traian Popa
C`ntare comun]
Cor:
Poezie Cindy Popovici
Trio: Diana, Noelle \i Laura
Poezie: Iosana Dr]uceanu
Cor:
Anun[uri & Colecta
C`ntare comun]
Citirea textului \i rug]ciune
Predica
C`ntare comun]
Incheiere

Comunic]ri

Œ Joia viitoare, 31 octombrie, sora
Tina Popovici organizeaz] o ie\ire cu
copii la Planetarium. "nt`lnirea va fi la
Observatorul astronomic la orele
10:30am.
Œ Vineri 8 noiembrie, surorile vor
avea studiu biblic \i rug]ciune de la orele
9:45am -12pm (la biserica de pe Harlem).
Œ Duminica trecut] am avut cu noi la
adunare doi fra[i p]stori care au vestit
Evanghelia, Dinu Pop din Ia\i, \i Ghi[]
Mo[oc, din San Francisco. Ne-am bucurat
de harul rev]rsat 'n adunare.
Œ Ieri surorile au avut clasa de Art]
Culinar], — ca s] \tie s] g]teasc]
o gustare rom`neasc].

