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C`nta[i Domnului 
C`nta[i Domnului, binecuv`nta[i Numele Lui, vesti[i din zi 'n zi m`ntuirea Lui!^ 

(Psalmul 96:2) 

Trei lucruri se desprind din versetul acesta: 
 1. C`ntarea este c`ntat] 'naintea Domnului. Suntem 'ntr-o audien[] sacr] 
'naintea Lui \i El vrea s] ne aud]. Nu c`nt]m oamenilor, ci lui Dumnezeu. 
Al[ii, da, aud c`ntarea, al[ii pot s] fie mi\ca[i de ea, dar noi, cei care c`nt]m, 
st]m 'naintea Domnului \i Lui "i c`nt]m c`nt]rile noastre.   
 2. C`ntarea are ca tem] central] prosl]virea Numelui S]u, este o c`ntare 
de pream]rire, binecuv`nt]m Numele S]u cel sf`nt. %C`ntarea mea e numai 
despre Isus,^ e un vers dintr-o c`ntare. S] nu vrem s] c`nt]m altceva.   
 3. C`ntarea este o proclamare a m`ntuirii Lui. Cea mai glorioas] lucrare a 
Sa este m`ntuirea adus] prin s`ngele Mielului v]rsat la Golgota. C`ntarea e 
c`ntat] de cei care au gustat m`ntuirea, au b]ut din izvoarele vie[i ve\nice. 
Suntem o m]rturie a harului lui Dumnezeu, c`nt]m \i vestim m`ntuirea Lui. 

Fanfara %Soli Deo Gloria^ la Festivalul de c`nt]ri [inut la 27 septembrie 2014 



Comunic]ri 
 •Musafiri: Am fost vizita[i 'n 
duminica trecut] de fr. Gaius V]duva 
din Cleveland; sora Maria Dinculescu, 
din Canada, mama sorei Lili Mircu;  
Alina Neam[ \i fiica Michelle, invita[i 
de s. Karin Schroeder; \i al[ii, peste 
care dorim binecuv`ntarea Domnului. 
 •S-au 'ntors din c]l]torii: Familia 
Popovici Sylvan, Ani\oara \i copiii s-
au 'ntors din Rom`nia unde au fost la 
H`r\ova \i Bucure\ti, 'n vizit] la rude. 
• Familia Ordeanu Petre s-a 'ntors 
din Tennessee; familia Popovici 
Clement s-a 'ntors din Colorado. 
 •Familia R]dulescu Mihai \i 
Caty este azi ultima duminic] la noi 
'nainte de plecarea 'n Hawaii. Le 
dorim c]l]uzirea, paza bun] \i sf`nta 
binecuv`ntare a Domnului Isus! 
 •Duminica viitoare biserica din 
Akron s]rb]tore\te 100 de ani de 
la 'nfiin[are. De la noi va merge corul 
\i cine dore\te. Se vor 'nchiria dou] 
vanuri pentru drum. Vor fi servicii 
divine s`mb]t] seara de la 6:00 \i 
duminic] diminea[a de la 9:00. Pentru 
informa[ii, lua[i leg]tura cu sora 
Augustina Bilba. 
 •Lec[iile de mandolin] \i 
chitar] au loc 'n fiecare s`mb]t] dup] 
amiaz] 'ntre 5:00-6:30. Cei interesa[i, 
lua[i leg]tur] cu fratele Ilie Negru. 
 •Au fost retip]rite bro\urile 

%Miere \i Migdale^ vol.1-6. Le 
pute[i cump]ra de la masa de 
literatur] 'n holul bisericii. Cei care se 
ocup] cu v`nzarea vor s] le distribuie 
la Akron \i Atlanta. (Deci, folosi[i 
ocazia c`t mai sunt calde). 
 •Shoe-box ministry! Se apropie 
Cr]ciunul. Vrem \i anul acesta s] 
trimitem ('n cutiile de panatofi) 
cadouri de Cr]ciun pentru copii 'ntre 
3 \i 12 ani. Ca s] ajung] de Cr]ciun, 
colectarea cutiilor se va face p`n] la 2 
noiembrie. Pentru informa[ii 
suplimentare, vorbi[i cu Aby Mircu 
sau Josh Popovici. 

On Friday, October 31, all kids and 
anyone who wants to help, be at 
Church at 4:30 pm. We will have a 
Harvest Party, 4:30-8:00 pm. 
Crafts, Bible Lessons, dinner, and 
games. Invite others to come! 

Din duminica trecut] la noi 



Apel la rug]ciune 
 Din c`mpul de misiune, 
fratele Costel \i sora Mia 
Oglice ne trimit apelul s] 
'n]l[]m rug]ciuni de 
mijlocire pentru lucr]rile pe 
care le 'ntreprind 'n []ri 
unde b`ntuie prigoanele 
anticre\tine. 
 1. Rug]ciuni pentru 
Nepal \i pentru tab]ra 
avut] 'n mun[i. Ruga[i-v] ca 
Dumnezeu s] ne p]zeasc] 
de planurile celui r]u. La 
fiecare serviciu divin 3 sau 4 
poli[i\ti p]zesc bisericile. "n 
zilele acestea au 'nceput 
cursurile noastre biblice. 
 2. Rug]ciuni pentru 
Vietnam. Domnul a p]zit 
grupul \i sesiunea s-a 
terminat cu bine. Aici au 
terminat un grup de p]stori 
\i lideri din tribul Hmong. 
Acest trib are o popula[ie de 
1 milion din care 300.000 
au devenit cre\tini \i este o 
trezire 'n mijlocul lor. 
Cursul %C]s]torie f]r] 
regrete^ va fi folosit 'n 
bisericile din regiunea 
hmong \i 'n circa 45 de 
grupe de familii. Tribul 
hmong are limba proprie \i 
participan[ii au f]cut eforturi 
de a 'nv][a limba 
vietnamez] ca s] poat] 
participa la institut \i s] 'nve[e Cuvântul lui 
Dumnezeu. 
 3. Rug]ciuni pentru Ucraina, având 
'n vedere situa[ia dificil] de acolo. 
Oamenii au fost anun[a[i c] nu va fi 
c]ldur] peste iarn] \i curentul electric doar 
câteva ore pe zi, iar \colile vor fi 'nchise pe 
timpul de iarn]. Liderii no\tri au pl]nuit 
s] foloseasc] aceast] oportunitate pentru a 
planifica mai multe tabere pe timpul iernii. 
Toate sesiunile, conferin[ele continu] s] 
aib] loc. Ruga[i-v] pentru pace 'n [ar].  
 4. Continua[i s] v] ruga[i pentru 
echipa care lucreaz] la Biblia Inductiv] 'n 
limba arab] 'n Siria. Credincio\i de acolo, 
sunt 'n pericole 'n fiecare zi. 

 5. Ruga[i-v] pentru situa[ia 
din Irac unde au loc atacuri 'mpotriva 
cre\tinilor. Liderii no\tri ajut] pe refugia[ii 
din Mosul (Ninive). 
 6. Ruga[i-v] pentru Afganistan unde 
Talibanii controleaz] un mare teritoriu \i 
sunt un pericol pentru oameni. Suntem 
'ncuraja[i s] vedem c] studen[ii de ieri sunt 
azi 'nv][]tori 'n grupe de studiu. Ruga[i-v] 
pentru planurile pe care le avem, cum ar fi 
preg]tire, distribuire de ajutoare, ca 
Dumnezeu s] dea credincio\ilor S]i 
protec[ie, curaj \i perseveren[]. 
 7. Mul[umim c] v] ruga[i pentru noi.  
 Cu dragoste, Mia \i Costel  

Nu Te du de l`ng] mine...Nu Te du de l`ng] mine...Nu Te du de l`ng] mine...Nu Te du de l`ng] mine...    
 
Nu te du de l`ng] mine, Domne mare, Doamne sfinte, 
C`nd 'n luptele vie[ii nu mai v]d nimic _nainte, 
C`nd nu mai trimi[i Tu corbii, \i c`nd a secat Cheritul, 
|i c`nd al[ii r`d de mine, %Uite la el, poc]itul...^ 
C`nd mi s-a sf]r_mat toiagul \i n]dejdile de bine, 
Doamne mare, Doamne sfinte, nu Te du de l`ng] mine! 
 
C`nd 'n duzii din p]dure n-aud fo\netul aproape, 
C]l]rimea oastei Tale nu mai vine s] m] scape, 
|i c`nd nici un nor de-o palm] nu se vede-n dep]rtare, 
|i turbat] Izabela spumeg] amenin[are... 
C`nd mi-e inima zdrobit] de durere \i suspine, 
Doamne mare, Doamne sfinte, nu Te du de l`ng] mine... 
 
C`nd ajung s] trec Chedronul, spre gr]dina Ghe[imane, 
|i c`nd \tiu c] m] a\teapt] doar sudalme \i piroane... 
C`nd 'n jurul meu e bezn], numai negur] \i cea[], 
C`nd nu v]d nici un luceaf]r vestitor de diminea[] 
Unde-i glasul T]u, Isuse, r]nile s] mi le-aline? 
Doamne mare, Doamne sfinte, nu Te du de l`ng] mine... 
 
Dac] nu mai pot s] umblu 'nc] patruzeci de zile, 
P`n] la Horeb, Isuse, cu puterile-mi umile... 
|i ulcioru-i f]r] ap], ar\i[a-i dogor`toare, 
|i nu vine nici un 'nger s] m-ajute pe c]rare... 
Cine, Doamne, s] m]-ndrume, dincolo, peste coline? 
Doamne mare, Doamne sfinte, nu Te du de l`ng] mine... 
 
|tiu c] Tu le r`ndui toate, \i sur`sul \i durerea; 
Mul[umesc c-ai pus 'n ran] l`ng] spin \i m`ng]ierea... 
Tu 'ng]dui lovitura, \i atingerea blajin], 
Tu la\i viforul s] bat], \i din neguri faci lumin]; 
Dar 'n clipa cea din urm], c`nd \tii c]-nserarea vine,  
Doamne mare, Doamne sfinte, nu Te du de l`ng] mine! (vp) 



%Domnul mi se 

arat] de departe: 
%Te iubesc cu o 

iubire ve\nic], de 
aceea '[i p]strez bun]tatea Mea!^ 

(Ieremia 31:3) 

F]r] vorbe 
 "n Psalmul 19, regele David declar] 
c] cerurile spun slava lui Dumnezeu, dar 
%f]r] vorbe, f]r] cuvinte, al c]ror sunet s] 
fie auzit^. Suntem obi\nui[i s] vorbim cu 
cuvinte. |tim c] altfel nu se poate. Dac] 
n-avem cuvinte nu putem exprima 
g`ndurile. Dar aici psalmistul zice c] 
ceurile %spun^, vestesc slava lui 
Dumnezeu, f]r] cuvinte. O, unii vor 
spune c] avem aici o metafor] poetic], \i 
desigur expresia aceasta are frumuse[e. 
Dar exist] o muzic] a sferelor, un grai al 
bol[ii cerurilor. Compozitorul Haydn 
m]rturise\te: %N-am fost niciodat] at`t de 
apropiat de Dumnezeu ca atunci c`nd am 
compus oratoriul %Crea[ia^. C]deam 'n 
genunchi 'n fiecare zi cer`nd lui Dumnezeu 
s]-mi dea putere \i inspira[ie s] scriu ce 
spun stelele...^ Era pentru el experien[a 'n 
care 'ncerca s] aud] ce spun cerurile 
despre Dumnezeu. David zice, %f]r] 
cuvinte ale c]ror sunet s] fie auzit...^ E un 
sistem de comunicare misterios folosit de 
Dumnezeu care vrea s] ating] sufletele 
noastre prin vizualul grandios al bol[ii 
'nstelate. Oare avem noi urechi s] auzim 
ce spun cerurile? 

O 'ntrebare: 
Cui i-au trebuit treisprezece ani s]-\i 
construiasc] o cas]? 
 
R]spuns la duminica dinainte: 
Fra[ii lui Iosif s-au dus dup] gr`u 'n Egipt, 
av`nd cu ei m]gari pentru transport. 

Un vis 'mplinit 
 
 La 8 octombrie s-a deschis un nou 
restaurant Chick-fil-A 'n suburbia Kildeer 
pe Rand Road, a c]rui proprietar \i 
manager este fratele Allen Ordeanu. La 
ceremonia de deschidere, fratele Petre 
Ordeanu a avut rug]ciunea de 
binecuv`ntare. Dup] patru ani de 
c]l]torii, de munc] asidu] \i de rug]ciuni 
c]tre Dumnezeu, Allen \i Delia Ordeanu 
tr]iesc 'mplinirea dorin[ei lor s] aibe un 
loc stabil pentru businessul pentru care au 
muncit at`ta vreme. Allen spune: 
 — Tr]im un vis 'mplinit. Dac] m] 
'ntreab] cineva, cum am ajuns aici?, a\ 
spune c] Dumnezeu a f]cut lucrul acesta 
\i este o minun][ie 'n ochii no\tri, dar a 
fost \i munc] mult] \i grea. 
 Folosind talentul de antreprenor, 
Allen a c]l]torit \i a locuit 'n ultimii patru 
ani 'n West Palm Beach, Florida, 'n 
Texas, 'n Pennsylvania, 'n Missouri, 
av`nd din partea corpora[iei restaurante 
Chick-fil-A pe care le-a administrat 
temporar, p`n] i s-a dat locul acesta 
permanent \i nou 'n Kildeer. 
 "n primele s]pt]m`ni de func[ionare, 
au venit din toat] America func[ionari ai 
corpora[iei Chick-fil-A s] ajute pe Allen \i 
Delia la acest %grand opening^, fiind al 
1855-lea restaurant 'n lan[ul Chick-fil-A 
'n America. 
 Felicit]m familia Allen \i Delia 
Ordeanu, ne bucur]m de succesul lor, \i 
ne rug]m s] le dea Dumnezeu o inim] 
care s] cinsteasc] Numele Domnului Isus, 
s]-L iubeasc] \i s]-L slujeasc] toat] via[a 
cu scump]tate. 

Proverbe rom`ne\ti: 
• Unde nu intr] soarele, intr] boalele. 
• Bate toba la Moldova \i se-aude la 
Craiova.. 
• C`nd 'i bine de tr]it, iaca_ am 
'mb]tr`nit. 
• Timpul face \i timpul desface. 


