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Vindec]-m], Doamne ! 
 Din Psalmul 6, lu]m azi o singur] fraz], o rug]ciune: %Vindec]-m], 
Doamne!^ Boala pe care o avea David era o boal] grea, nu de reum], nici de 
stomac, nici de picioare, nici de m]sele... Era o boal] sufleteasc]. "l g]sim pe 
David iar]\i 'ntr-o situa[ie disperat]. E 'mprejmuit de du\mani care nu se 
g`ndesc la altceva dec`t cum s]-i fac] r]u. David 'i spune Domnului durerea: 
"i tremur] oasele! E 'ngrozit! Geme \i nu mai poate suporta focul necazului! 
Pl`nge ore 'n \ir noaptea p`n] se ud] cu lacrimi tot a\ternutul! Boala e grav]. 
 David s-a adresat Medicului cel mare \i bun. Nu s-a dus s] se pl`ng] 
r]zboinicului Ioab, nici fiului cel mare Amnon, nici nevestei Abigail, nici 
v]rului Abi\ai, nici viteazului Benaia, nici 'n[eleptului Natan... David s-a dus 
'naintea Domnului s]-\i verse sufletul \i s]-i spun] durerea: Vindec]-m] 
Doamne! Tu, Doamne, ai medicamentul cel mai bun! 
 Psalmul acesta e un psalm al credin[ei. "n versetul 8 \i 9, la sf`r\itul 
psalmului, David spune: Domnul a auzit glasul pl`ngerii mele... Domnul 'mi 
prime\te rug]ciunea! Era sigur, \tia deja c] Domnul 'l poate sc]pa de necaz \i 
de du\mani, \i 'i poate vindeca rana ad`nc] a sufletului s]u.  
 Psalmul acesta este o c`ntare frumoas]. Se c`nta cu lira cu opt coarde, 
deci avea posibilitatea octavelor, avea notele grave de bas, dar \i notele 'nalte, 
duioase. A\a c`nt] sufletele noastre 'naintea lui Dumnezeu, cu note molcome 
'necate 'n lacrimi, \i cu note de laud], vesele, m`ng]ietaore. C`nd trecem prin 
st]ri de necaz ca David, lua[i harfa cu opt coarde, \i l]sa[i sufletul s] c`nte 
'naintea Domnului: Vindec]-m], Doamne! 
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 •Disear], dup] terminarea serviciului divin, surorile sunt 'ndemnate s] 
r]m`n] la o scurt] consf]tuire. 
 •Program de Thanksgiving: Joi 28 noiembrie de la orele 11:00. "nainte de 
'nceperea programului special de Ziua Mul[umirii vom avea o gustare. 
 •Masa de Cr]ciun: S`mb]t] 21 decembrie, de la orele 5:00. Costul, 15 
dolari/persoan]. 
 •S-au 'ntors din c]l]torii: sora Viorica Ghera, din Spania; sora Ioana Grija, 
din Rom`nia;  
 •"n vizit] la noi: Sora Lucia Cot`rl] din Florida, 'mpreun] cu fiul Adrian 
Cot`rl]; fratele p]stor Cristian Cr]ciun, din Gr]dinari, Rom`nia, venit 'n 
America pentru o str`ngere de fonduri pentru biserica pe care o p]store\te;  
fratele Alex Clapa, p]stor la Siret, Suceava, cumnat cu fratele Emil Bilba. 
 •Duminica trecut] sora Ana Ni[u a fost prima oar] la casa Domnului dup] 
opera[ia grea la care a fost supus], \i mul[ume\te 'ntregii biserici pentru 
postul, rug]ciunile \i telefoanele de 'nt]rire pe care le-a primit. 
 •Sora Maria Dancea va fi operat] pe data de 5 decembrie de o echip] de 
medici din Washington, DC, unde va r]m`ne apoi internat] c`teva s]pt]m`ni. 
S] mijlocim 'n rug]ciune la Domnul pentru vindecare \i 'nt]rire. 
 •Joia trecut] la sf`r\itul adun]rii am s]rb]torit zilele de na\tere 'n familia 
Costin: fratele Olimpiu la 11 noiembrie \i sora Mihaela chiar joi 14 noiembrie. 
Duminica trecut] am urat La Mul[i Ani sorei Viorica Mure\an. Domnul bun \i 
mare s] reverse 'n via[a lor har 'mbel\ugat. 
 •Sora Rodica Strizu ne-a adus cererea unei prietene s] ne rug]m pentru 
fiica ei, Kelsey, 'n v`rst] de 20 de ani, care sufer] de o boal] enigmatic] 'n 
care '\i pierde sim[ul tactil, \i doctorii nu au 'nc] nici un remediu. 

La consf]tuirea din duminica trecut] biserica 
a votat 'n unanimitate cump]rarea casei de 
rug]ciune din Park Ridge. Ne rug]m 
Domnului s] ne ajute 'n 'ntocmirea actelor, 'n 
aprobarea ofertei \i 'n efortul str`ngerii de 
fonduri pentru achitarea ei. Ne 'ncredem 'n 
Domnul. El poate! El poate! El poate! 

   O 'ntrebare: De unde avem s] cump]r]m p`ini ca s] 
m]n`nce oamenii ace\tia? 
   O descurajare: N-avem dec`t 200 de lei. 
   O realitate: Este aici un b]ie[el cu cinci p`ini de orz 
\i doi pe\ti. Dar ce sunt ace\tia la at`[ia? 
   O minune: Domnul Isus a luat p`inile \i a mul[umit 
lui Dumnezeu... |i to[i s-au s]turat... Ba chiar au 
str`ns f]r`miturile 'n 12 co\uri. 
   O 'ncurajare: %Isus Hristos este Acela\i ieri \i azi \i 
'n veci!^ (Evrei 13:8) 



Pe marginea \tirilor 
 
 ➦La ad`ncime, 'n faliile subterane ale []rii Israel, se afl] bog][ii 
imense. "n mod paradoxal, acestea au fost descoperite prin cercet]rile de 
sol f]cute de la 'n]l[imea sateli[ilor care 'nconjoar] p]m`ntul. Dac] aceste 
bog][ii ar putea fi exploatate, ar transforma economia Israelului. E vorba de 
straturi enorme de petrol. Zona aceasta care se 'ntinde sub Israel \i Iordania 
ar fi a doua ca suprafa[] \i volum dup] z]c]mintele descoperite 'n rocile de 
sub Statele Unite. "n cazul 'n care vor 'ncepe for]rile \i prelucrarea [i[eiului 
din straturile subterane ale Israelului, dependen[a de petrolul din []rile arabe 
s-ar mic\ora considerabil, \i balan[a puterii politice s-ar schimba total 'n lume. 
 Ca o not] de reazim biblic \i profetic la \tirea aceasta ne uit]m la Isaia 45:3 
\i citim: %Î[i voi da vistierii ascunse, bog][ii îngropate, ca s] \tii c] Eu sunt 
Domnul care te chem pe nume, Dumnezeul lui Israel.^ Miraculos, de-a dreptul 
fantastic, cum descoper] oamenii ce Dumnezeu a spus acum mii de ani! 
 
 ➦Tehnologia avanseaz] at`t de rapid 'nc`t lumea 'n care tr]im se schimb] 
la fiecare lun]: GPS, smart-phones, \i I-Pads, sunt cuvinte pe care le folosesc 
deja \colarii de clasa 1-a. Dar lumea de azi nu e doar lumea comunica[iilor, ci 
\i lumea finan[elor. Pl]tim cu plastic, ne identific]m doar cu ni\te numere, 
tranzac[ii de miliarde de dolari se opereaz] prin coduri cifrate. "n loc de PIN, 
un num]r de identificare, la plata f]cut] prin carduri, acum se lucreaz] la 
identificarea fe[ei. Pur \i simplu, ma\ina '[i vede fa[a \i \tie cine e\ti, \tie c`[i 
bani ai, \tie dac] po[i pl]ti sau nu, dac] po[i cump]ra sau nu. Pare \tiin[ifico-
fantastic? Japonezii lucreaz] la perfectarea sistemului. Europa, cu amalgamul 
etnic 'n care a intrat, abia a\teapt] s]-l aplice. Avantajiile sunt mari. Nu-[i 
trebuie portofel. Nici I-phone. Nici isc]litur]. Doar s]-[i ar][i fa[a. Pe mine m] 
sperie: S] intru 'n pr]v]lie \i s] m] salute pe nume o ma\in] automat], \i s]-
mi aduc] aminte c] n-am bani s] cump]r nimic din pr]v]lia aceea. |i mai 
exist] un pericol pe care unii 'l v]d amenin[]tor: B]ncile, guvernele, un grup 
de oameni ajung at`t de puternici 'nc`t pot controla consumul, comer[ul, via[a 
cet][enilor, iar tehnologia devine un mijloc de manipulare a maselor. 
 Iar]\i, o not] 'n perspectiva biblic]: Apocalipsa 13:16, %|i a f]cut ca to[i: 
mici \i mari, boga[i \i s]raci, slobozi \i robi, s] primeasc] un semn pe mâna 
dreapt] sau pe frunte, \i nimeni s] nu poat] cump]ra sau vinde, f]r] s] aib] 
semnul acesta, adic] numele fiarei sau num]rul numelui ei...^  
 
 ➦"n Siria, r]zboiul civil dintre guvernul Bashar al-Assad \i rebelii arabi, a 
dus la uciderea a peste 100.000 de oameni. Damascul, unul din cele mai 
frumoase ora\e din Orientul Apropiat, a ajuns o ruin]. La Isaia 17:1, este 
scris: %Iat], Damascul nu va mai fi o cetate, ci va ajunge un morman de 
d]r`m]turi...^ 



%Dar mul[umiri fie aduse 
lui Dumnezeu, care ne d] 
biruin[a prin Domnul nostru Isus Hristos!^ 

 (I Corinteni 15:57) 

Programul de 'nchin]ciune 
 
C`ntare comun]: Te-ador]m 'n fericire 
Rug]ciune de Invocare 
Fanfara: De tot cufundat eram 
Clipe de Rug]ciune - Dumitru Buhai 
Fanfara: "n veci c`nta-voi 
Versete inspirative: Viorica Zaica 
Poezie: Marioara T]m]\an 
Solo: Laura Brad 
Versete inpirative: Sana Dr]uceanu 
Fanfara: Al T]u r]m`n 
Anun[uri/Colecta 
C`ntare comun]: E\ti obosit, 'n suflet ap]sat? 
Text: Geneza 12:1-9 
Predica: Cele patru altare din via[a lui Avraam 
C`ntare comun]: Sf`r\itul veacului tr]im 
 

C`nt]rile comune, conduse de Dan Bulboac] 

NNNN----am meritat...am meritat...am meritat...am meritat...    
  
N-am meritat s] v]d lumina, 
C`nd m-ai luat din bezna grea, 
Nici luna s-o z]resc, Isuse, 
Nici soarele s]-l pot vedea... 
N-am meritat, dar mi-ai dat ochii 
S] v]d 'n zori la r]s]rit, 
O alt] lume mai frumoas], 
Un Paradis mai str]lucit. 
 
N-am meritat s] v]d o floare, 
Un crin stropit cu alb de nea, 
A\a cum numai Tu, P]rinte, 
M]iestru ai \tiut picta... 
Era prea mult] frumuse[e, 
Chiar \i at`t, prea mult era! 
Dar Tu ai vrut s] v]d ce slav] 
C`ndva 'n Ceruri 'mi vei da. 
 
N-am meritat s] v]d 'n zare 
Pe-ntinsul cerului 'nalt 
Luceferii cu felinare, 
|i 'n uimire s] tresalt... 
N-am meritat s] am retin], 
Cornee, iris, cristalin..., 
Dar mi le-ai dat ca s]-{i v]d Fa[a 
|i numai {ie s] m]-nchin. 
  
N-am meritat s-aud stejarii 
Cu fream]tul lor p]durean, 
S-aud un tril de cioc`rlie, 
S-aud un bucium ardelean... 
Era prea mult chiar \i c`ntarea, 
Din unda apei de izvor; 
Dar Tu mi-ai dat urechi s-aud] 
Cum c`nt] 'ngerii 'n cor. 
  
N-am meritat s] simt extazul 
At`tor dragi 'mbr][i\]ri, 
N-am meritat s]rutul mamei, 
Cu-nduio\atele-i iert]ri... 
A fost prea mult, dar Tu, Isuse, 
C`nd m-ai v]zut neputincios, 
Ai vrut s] \tiu mai dinainte 
C`t va fi Cerul de frumos. 
  
N-am meritat nimic din toate: 
Sunt bobul de nisip m]runt, 
Un abur trec]tor, un sunet, 
O umbr], praf..., — iat] ce sunt! 
Dar azi m]-nchin \i-{i aduc slav], 
C]ci toate-n dar Tu mi le-ai dat, 
S] \tiu c] sunt al T]u, Isuse, 
C] sunt iubit, c] sunt iertat!  (VP) 

miresme picurate din pomii gr]dinii 
 %Scoal]-te criv][ule! Vino, v`ntule de 
miaz]zi! Sufla[i peste gr]dina mea ca s] picure 
mirosurile din ea! (C`ntarea C`nt]rilor 
4:16a). Dou] feluri de v`nturi 'n Canaan: 
v`ntul de nord cu 'nghe[; v`ntul de sud cu 
c]ldur]. Am`ndou] sunt folositoare pentru 
gr]dina sufletului. Uneori vine un criv][ aspru 
din nord \i ofile\te frunzele, iar alteori vine o 
briz] cald] din sud cu bucurie. Dumnezeu le 
folose\te pe am`ndou] ca pomii din gr]din] s] 
picure parfumul lor pl]cut. Spinii \i m]r]cinii 
nu dau parfum, dar pomii de nard, de rodii \i 
t]m`ie, picur] l]cr]mioare de har. Domnul ne 
d] \i criv][ul \i adierile de bucurie. S]-I 
aducem Lui parfumul mul[umirii noastre!  


