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Sub privirea Domnului 
 La 4 iulie, s]rb]toarea na[ional] a Americii, am folosit mereu textul 
de la Psalmul 33:12, %Ferice de poporul, al c]rui Dumnezeu este Domnul! 
Ferice de poporul pe care |i-l alege El de mo\tenire!^ "n acela\i Psalm 
urmeaz] 'ns] c`teva versete care arat] c] suntem mereu sub privirea lui 
Dumnezeu. %Domnul prive\te din 'n]l[imea cerurilor, \i vede pe to[i fiii 
oamenilor^ (v. 13). Nimeni nu scap] de privirea Lui scrut]toare: %Din 
loca\ul locuin[ei Lui, El prive\te pe to[i locuitorii p]m`ntului^ (v. 14). |i 
apoi psalmistul vine cu surpriza: Da, Dumnezeu 'i vede pe to[i oamenii, 
dar aten[ia Lui deosebit] este asupra celor care sunt copiii S]i, 
mo\tenirea Lui: %Iat], ochiul Domnului prive\te peste cei ce se tem de El, 
peste cei ce n]d]jduiesc 'n bun]tatea Lui, ca s] le scape sufletul de la 
moarte, \i s]-i [in] cu via[] 'n mijlocul foametei^ (v. 18-19). "i suntem 
at`t de dragi lui Dumnezeu, c] mereu se uit] la noi, nu-|i poate lua ochii 
de la cei pe care-i iube\te. Ce m]re[ Tat] avem! 

13 IULIE 2014 

La picnicul de 4 Iulie, s]rb]toarea Independen[ei Americii 



• Fratele Ionic] Zaharie ('mpreun] cu 
f i ica  Damaris) ,  pre\edintele 
organiza[iei %Alege 
Via [a^  (Campus 
Crusade for Christ 'n 
Rom`nia), a plecat 
vineri 'napoi 'n [ar]. 
Ne-am bucurat de 
ve\tile pe care ni le-a 
adus, de \tirile despre 
fratele Daniel Zafiris (coordonatorul 
lucr]rii printre sportivi, %Sportivi 'n 
Ac[iune^, \i despre Vali \i Melinda 
Lupu, care lucreaz] printre ofi[erii de 
armat]. Dup] plecare, fratele Zaharie 
ne-a scris: %Mul[umesc foarte mult de 
dragostea cu care ne-a[i primit. 
Mul[umim \i de dona[ia generoas] din 
partea bisericii. Este un mare ajutor 
pentru noi pentru a ne continua 
lucrarea pe care o facem. Mul[umim 
foarte mult de rug]ciuni.^ 
 
• Ast]zi e ultima duminic] 'n care 'i 
avem cu noi pe fr. Dumitru \i s. Ana 

Podea. D`n\ii se vor muta 'n Texas, 
unde se afl] deja copiii \i familiile lor, 
dorind ca b]tr`ne[ele s] le petreac] 'n 
mijocul lor. Ne rug]m ca Tat]l ceresc 
s]-i binecuvinteze \i s] le dea ani 

mul[i \i ferici[i 'n mijlocul familiilor 
copiilor lor. |i mul[umim Domnului 
pentru exemplul \i slujirea pe care au 
f]cut-o 'n biserica Betel, c`t \i 'n anii 
dinainte. Iubi[ii no\tri, v] 'mbr][i\]m 
cu drag \i ne rug]m pentru voi. Nu ne 
uita[i! 
 
•La picnicul de 4 iulie anul acesta am 
avut c`[iva s]rb]tori[i care au primit 
ur]rile noastre de mul[i ani cu 
binecuv`nt]ri cere\ti \i fiecare c`te o 
tort] cu fructe: Gigi Zaica, Flori 
Hegye\, Mia Arcan, Ana Jurchela. 
Familia Hegye\ a adus la picnic o 

friptur] special], un porc 'ntreg f]cut 
la gr]tar \i cuptor din care ne-am 
'nfruptat cu to[ii. Le mul[umim 
frumos \i lor \i Tat]lui ceresc pentru 
bucuria 'n p]rt]\ie \i dragostea care 
ne leag]. 
 
•S] nu uit]m s]-i amintim 'n 
rug]ciune pe cei bolnavi: Pu\a Buhai, 
Elena Ga\par, Puiu Sezonov, Silvia 
R]du[. 
 
•S`mb]ta viitoare vom 
avea o serbare de 
cadouri pentru copila\ul 
care se va na\te 'n familia 
Noelle \i Cristian Bud. V] rug]m s] 
v] 'nscrie[i pe lista celor care doresc 
s] participe la aceast] bucurie. 

Comunic]ri 



La orice 'nt`lnireLa orice 'nt`lnireLa orice 'nt`lnireLa orice 'nt`lnire    
 
La orice 'nt`lnire, e-un r]s]rit de soare, 
Mii de sclipiri deodat] ar vrea s] te-mpresoare, 
Deci las] g`nduri sfinte s]-[i ias] 'nainte, 
Cu z`mbet de lumin] 'n cuget \i-n cuvinte. 
 
De fiecare dat] c`nd vezi o fa[] trist], 
|tii c] sunt lacrimi multe ascunse-ntr-o batist], 
|i poate nici un geam]t afar] nu r]zbate, 
Dar negura furtunii 'n inim] se zbate. 
 
C`nd te-nt`lne\ti pe cale cu pl`nsul \i triste[ea, 
Arat] bun]tatea, iubirea \i bl`nde[ea; 
C]ci poate 'nt`lnirea, Isus M`ntuitorul 
Chiar El a preg]tit-o, s]-i schimbe viitorul. 
 
"n fiecare clip] un cort poate se str`nge, 
Un suflet l`ng] tine t]cut \i singur pl`nge; 
Apuc]-i m`na cald], pune ulei pe ran], 
Adu-i 'n 'ntuneric o raz] diafan]. 
 
"n orice convorbire, cuvintele s]-[i fie 
Cu sare potrivite, cu har \i bucurie; 
C]ci poate din f`nt`na cu apa ta curat] 
Ar vrea s] se adape o inim]-nsetat]. 
 
La orice 'nt`lnire, e-un r]s]rit de soare, 
La orice desp]r[ire, e-un asfin[it ce doare; 
Prive\te lung 'n ochii ce p`lp`ie-n durere, 
Poate e\ti cel din urm] s] dai o m`ng]iere. 
 
C`ndva la Tronul slavei, vei vrea s-aduci buchete 
De fapte grandioase din marile proiecte... 
Hristos 'ns] prive\te, nu ce-ai c`ntat 'n stran], 
Ci, dac] [i-ai rupt haina s] legi cu ea o ran]. 
 
La fiecare clip] ceva din noi dispare, 
Secunda ce se duce nicic`nd nu mai apare; 
U\or se face-o ran], dar greu se 'ntremeaz]; 
U\or dai foc la hold], dar cine-o mai lucreaz]? 
 
Tr]ie\ti o 'nt`lnire 'n fiecare clip], 
Vezi, folose\te-o bine, s] n-ajung] risip]! 
Tr]ie\ti o desp]r[ire, un cap]t totodat], 
C]ci nu \tii dac] ceasul va bate 'nc-odat]... 
 
Da, ni se duce via[a ca sunetul ce zboar], 
|i ne trezim c] ziua, cur`nd se face sear]; 
Iar ultima n]dejde, 'ntr-un suspin se curm], 
Dorind coroana vie[ii, la tr`mbi[a din urm]! (V.P.) 

Cine sunt? 

 Auzim tot mai mult 'n ultima 
vreme de %identity theft^, 
identit][i furate. Un portofel furat, 
carduri-de-credit furate, bani 
fura[i, toate sunt dezastruoase, 
fiindc] cineva mi-a luat ceva din 
ce aveam, din ce era al meu. Dar 
s]-mi fure identitatea? S] fure 
cine sunt? E groaznic. Cineva se 
d] drept eu, iar eu nu mai sunt eu, 
ci el este. |i eu, ce sunt atuncea? 
Cine sunt? Ho[ul folose\te 
numele meu, num]rul meu de 
'nregistrare. Are actele mele. 
Unii, cei cu bani mul[i, se sperie 
de a\a ceva. Dar \i cealalt] parte e 
groaznic]. Ho[ul poate face alte 
furturi \i crime, vinovatul sunt eu, 
fiindc] mi-a furat identitatea. 
 Diavolul e ho[ul mare; el fur] 
identitatea oamenilor prin p]cat. 
 Dumnezeu nu fur] identitatea 
noastr], ci ne-o schimb]. Domnul 
Isus a luat identitatea noastr] \i a 
murit 'n locul nostru. Prin 
credin[], acolo pe cruce, am murit 
\i noi 'mpreun] cu El, \i nu mai 
tr]im noi, ci Hristos tr]ie\te 'n 
noi (Galateni 2:20). A luat 
identitatea noastr] cu toate 
datoriile p]catului \i le-a pl]tit El 
'n locul nostru. |i dac] este cineva 
'n Hristos, este o f]ptur] nou]. El 
ne d] identitatea Lui (2 Cor. 5:17). 
Slav] Domnului! 



%"nsu\i Duhul 
Adev]rului 

adevere\te 
'mpreun] cu duhul nostru c] 

suntem copii ai lui Dumnezeu... 
(Romani 8:16) 

O 'ntrebare: 
Care soldat a ucis un om 'n timp ce-l 
s]ruta? 
 
R]spuns la 'ntrebarea dinainte: 
Isaia 2:20 

Ordinea programului 

dup] amiaz] 
 
C`nt]ri Comune 
Rug]ciune de Invocare 
C`ntare Comun] 
Cor Mixt 
Poezie – Ana Bud 
Cor Mixt 
C`ntare Comun] 
Duet – Laura Brad & Cristina Bogdan 
Anun[uri / Colecta 
C`ntare Comun] 
Citirea Textului 
Predica 
Rug]ciunea de 'ncheiere 
 
C`nt]rile Comune: Samuil Negru 

"ndemn  
 S] p]str]m Cuv`ntul lui 
Dumnezeu 'n inim]. 
• El ne va p]zi de p]cat (Ps. 119:11); 
• Ne va p]zi de 'nv][]turi mincinoase 
(Fapte 20:29; 30:32; 2 Tim.3:13-15) 
• Ne va umple inimile de bucurie 
(Ieremia 15:16); 
• Ne va umple de pace (Psalmul 85:8) 
• Ne va da biruin[] asupra r]ului (I 
Ioan 2:14) 
• Ne va da putere 'n rug]ciune (Ioan 
15:7) 

Alte comunic]ri 
 •Mul[umiri familiilor Marius 
Bonca \i Teodor Bonca pentru 
ini[iativa \i cheltuiala cu plantarea 
r`ndurilor de br]du[i dintr-o parte \i 
alta a casei de rug]ciune 'nspre 
Touhy Avenue. 
 •Mul[umiri familiei Mircea \i 
Mary R]du[ pentru lucr]rile de 
amenajare \i vopsire a s]lii de 
p]rt]\ie a bisericii. 
 •Ieri a avut loc la Paducah, 'n 
Kentucky, cununia religioas] a 
tinerilor Jonathan Sporea \i Morgan 
Paige McCrory. "i felicit]m \i le 
dorim o c]snicie fericit] 'n harul 
Domnului Isus. 
 •"n [ar] a fost dat spre vizionare 
filmul Constantin 
Caraman, biografia 
fratelui Caraman, 
care a suferit ani grei 
d e  p e r se cu [ ie , 
temni[] \i suferin[e 
'n regimul trecut. 
Filmul a fost realizat 
de Lucia Hossu Longin. Filmul a fost 
emis ieri la TVR2 \i face parte din 
serialul %Memorialul Durerii^. 
 •Fra[ii Otniel Bunaciu, Ionel 
Tu[ac \i Ilie Tinco au participat din 
partea Uniunii Baptiste din Rom`nia 
'ntre 9-11 iulie a.c. la Consiliul 
General al Alian[ei Mondiale 
Baptiste, [inut la Izmir, Turcia (Izmir 
este fosta localitate biblic], Smirna). 


