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„Domnul sprijinește pe toți cei ce cad, și îndreaptă pe cei încovoiați. Ochii 
tuturor nădăjduiesc în Tine, și Tu le dai hrana la vreme...”  (Psalmul 145:14-15)
    Desigur, cadrul acestor versete este munca istovitoare a celor care Îl iubesc pe 
Domnul și adesea cad sub apăsarea poverilor. Cuvântul la care ne oprim este 
acela de „nădejde”. „Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine!” Cuvântul ebraic folosit 
aici are înțelesul de a aștepta cu mâna streașină la ochi, a fi într-o veghe 
permanentă, cu răbdare, cu speranță. La noi e pus cuvântul „a nădăjdui”, cu 
sensul unei așteptări înfrigurate pe care o avem ca Domnul să ne ajute. 

Cât adevăr este aici. Așteptarea nu e ușoată, și de multe ori ne grăbim, nu 
așteptăm. Atunci cădem, ne împiedicăm, ne pomenim gârboviți de poveri și fără 
nici o vlagă. Trebuie să ne oprim și să-L așteptăm pe Domnul. El vine cu ajutorul 
Său și ne dă puteri noi și hrană la vremea potrivită. El are un „bun samaritean” 
pe care-l trimite să ne ajute. N-ai  vrea tu să fi acela? N-ai fi gata să te oprești la 
un frate căzut între tâlhari, jefuit de tot ce are, și care așteaptă ajutor din partea 
Domnului. Tu poți fi mâna întinsă de Dumnezeu în ajutorul altora…



 

Corul „Soli Deo Gloria”

Astăzi, serviciul divin de închinăciune în Casa Domnului la noi este în 
sarcina corului Soli Deo Gloria, dirijat de fratele dr. Tibi Rață, profesor de 
Vechiul Testament la Grace Theological Seminary din Winona Lake, Indiana. 

Corul cuprinde cântăreți din mai multe biserici. Le spunem 
tuturor un Bun Venit la noi și dorim ca timpul acesta să fie 
de laudă și preamărire a Numelui sfânt și mare al Domnului 
Isus Hristos! 

Fratele Tibi și s. Carmena Rață nu sunt străini de 
frățietatea noastră și ne rugăm ca harul Domnului să fie 
peste ei în lucrarea pe care o fac întru mărirea Domnului.

În imaginile de mai sus, corul cu același nume și în mare 
parte format din aceiași membrii — desigur ceva mai tineri 

— în turnee și călătorii de acum 20 și 21 de ani. Conducătorii și organizatorii 
corului în vremea aceea erau: Tibi Rață, Dani Brâncovan, Sorin Cimpoeș, Dani 
Stroia și Tim Wilder. 

Cântarea e graiul inimii. Cel cu inima curată laudă pe Domnul și din inima 
Lui curg șuvoaie de preamărire a Domnului Isus. Fie ziua de azi un imbold sfânt 
la a cânta din inimă, cu bucurie, slava Domnului. O cântare frumoasă are 
cuvintele la refren: „Cântă din inimă, Departă grijile; Schimbă-a ta mâhnire 
într-o fericire: Cântă dar cu inimă voioasă.”



„Vegheați dar, pentru că nu știți ziua, nici ceasul, în care va veni Fiul 
Omului…” (Matei 25:13). Știm sigur că Domnul Isus va veni, și ne cere să fim 
gata la venirea Lui, în așteptare și în lucrare. Venirea Lui poate fi în orice 
moment, și chiar dacă se întâmplă ca în pilda celor zece fecioare când Mirele 
zăbovea, să fim gata să auzim strigarea: „Iată Mirele, ieșiți-I în întâmpinare!”

v Marți, 20 iulie, familia Ty și 
J a c q u e l i n e S t u t s m a n a f o s t 
binecuvântată de Domnul cu o fetiță, 
căruia părinții i-au pus numele Eliana 
Jane Stutsman. La naștere fetița a 
avut 7 lb și 5 oz. Îi felicităm atât pe 
părinți cât și pe bunicii din mijlocul 
nostru, Aron și Nelly Duca. La 
Proverbe 17:6 sunt cuvintele: „Copiii 
copiilor sunt cununa bătrânilor, și 
părinții sunt slava copiilor lor.”

v Luni 26 Iulie s-a născut in 
familia Filip și Aleona Smahon un 
băețel frumos și sănătos, căruia i s-a 
dat numele Matthew Filip Smahon 
(9lb-11oz și 22.25 inch (56.5 cm). 
Felicităm parinții și întreaga familie 
Smahon cât ș i pe bunicii din 
Pensylvania. Ne rugăm ca Matthew 
Smahon să fie o pricină de laudă și 
bucurie pentru Numele Domnului 
nostru Isus Hristos.  Cu toții spunem 
că Domnul este bun, bunătatea Lui 
ține în veci și credincioșia Lui din 
neam în neam! (Ps. 100:5).

v În duminica trecută am urat 
călătorie okăcută sorei Burcu Silvia, 
care a plecat în România pentru câteva 
săptămâni. Domnul să o binecuvinteze 
și la plecare și la venire.

v Ne-am bucurat în duminica 
trecută să vedem între noi pe fr. 
George și s. Maria Bahnean, din 
Arizona. Ei ne-au adus salutări de la 
biserica New Life și de la păstorii ei. 

v Familia Sylvan și Anișoara 
Popovici s-au întors din vacanța avută 
în Florida. Sora Mihaela Popovici se 
află în Atlanta pentru îngrijirea sorei 
Angela Popovici, care a mai trecut de 
un tratament mai greu.

Scurte Comunicări
v Tot în duminica trecută am avut 

vizita fratelui misionar Dr. K.C. 
Vargese care lucrează cu Evanghelia în 
India. 

v Sâmbătă 24 iulie, surorile au 
avut grupul de rugăciune și studiu 
biblic. Sora Laura Ardelean a prezentat 

tema „Să mergem la Casa Domnului” 
Poporul lui Dumnezeu iubește legătura 
și părtășia în dragostea Duhului Sfânt. 
Acolo e un loc de întâlnire cu 
Dumnezeu. El vrea să fie în mijlocul 
nostru. Ce mare cinste!



„Cântați lui 
Dumnezeu, lăudați Numele 
Lui! Faceți drum Celui ce 

înaintează prin câmpii. 
Domnul este Numele Lui: 

bucurați-vă înaintea Lui!” (Ps. 68:4)
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„Căci prin har ați fost 
mântuiți, prin credință. Și 
aceasta nu vine de la voi, 
ci este darul lui 
Dumnezeu!” (Efes. 2:8)

Există o școală la orice răscruce,
La care de mână Hristos ne conduce:
E școala răbdării în care-nvățăm
Cu El să trăim, și ca El să răbdăm…

Și nu sunt cuvinte să poată să spună,
Ce greu e să capeți aici nota bună,
Dar știm că la urmă, când am absolvit
În noi chipul Domnului S-a-ntipărit!

Răbdarea aduce în noi biruință,
Aduce nădejdea de har și credință,
Ne-atinge cu dragostea Duhului Sfânt:
Și-așa ne îmbracă-n al slavei veșmânt.

Necazul ne doare…, deloc nu ne place…
Dar Domnul răbdării prin el ne dă pace;
Necazul acela urât, nedorit,
E-o floare-n sămânța ce-abia a-ncolțit.

În școala răbdării, nu-i timp de vacanță,
Nu-i fără frecvență, nici de la distanță.
E-o școală intensă, se-nvață din greu,
Pân-am ajuns cum ne vrea Dumnezeu.

Te ustură rana, te doare prea tare?
Și simți cum lovește schilava-ncercare?
Trântit la pământ, mai că-ți vine să zbieri,
Dar Domnu-i cu tine, și-ți dă mângăieri.

Blândețea lui Isus e-o lecție mare,
Să știi că-n răbdare e-un timp de-așteptare;
Și-n școala aceasta citim în ceaslov,
Mereu să privim la răbdarea lui Iov.

În școala răbdării speranța-i fereastră
Deschide-o spre soare, spre zarea albastră.
Prin valea-ncercării ne trece Isus
Nu ca să pierim, ci s-ajungem mai sus.

Și-acolo pe culme, când nu ne mai doare,
Nici crucea pe umăr, nici rana-n picioare,
Acolo batjocura rea, cu dispreț,
Devine un cântec sublim și măreț.

O, Doamne, învață-ne s-avem răbdare
Să fim pregătiți pentru-a Ta Sărbătoare;
Îndreaptă-ne inima oricum ai vrea,
Spre harul iubirii din inima Ta !    (vp)

r În săptămâna viitoare, copiii și tinerii 
vor invada casa de rugăciune și locul acesta 
va fi un atelier de formare a caracterelor 
creștine de mâine. De aceea facem un… 

Apel la Rugăciune și Acțiune.
Rugăciune pentru cei care predau lecțiile, 

rugăciune pentru copii; rugăciune pentru 
ocrotire și pază bună; pentru unirea 
familiilor lângă Cuvântul lui Dumnezeu.

Acțiune în ajutorul dat celor care lucrează cu copiii; ajutor la bucătărie; ajutor 
în aducerea copiilor la adunare; ajutor la păstrarea disciplinei.  

În săptămâna viitoare va fi o săptămână aglomerată și grea pentru cei care se 
ocupă de copii la Tabără, dar și pentru cei ce ridică mâinile în sus la rugăciune. 

Tabăra va fi de mâine până 
vineri 6 august, între orele 
10:00am la 3:00pm.  Sora 
Tina Popovici ne anunță că 
înregistrările s-au închis de 
miercurea trecută, fiindcă 
se așteaptă peste 150 de 
copii și tineri care vor 
participa, mai mulți decât 
s-au așteptat să se înscrie.

Fratele Ilie Negru va 
preda lecții la mandolină și 

chitară, iar fr. Laurian Popovici va preda lecții la recorder (flaut).
Tema la această Tabără de Vară va fi „Dare to be a Daniel”  — 

(Îndrăznește și fii un Daniel). — Vârsta de participare: 3-18 ani.
În duminica viitoare, 8 august, vom avea un serviciu divin special după masa 

de la 5:00 cu un program al tinerilor care participă la această tabără.
Astăzi după adunare, se va face o pre-înreistrare, pentru a ușura munca de 

mâine dimineață: primirea tricourilor, împărțirea CD-urilor cu cântări de învățat, 
împărțirea programelor pentru toată săptămâna.

         Dare to be a Daniel


