%Sluji[i
Domnului cu
bucurie,
veni[i cu
veselie
'naintea Lui!^ (Psalmul 100:2)

Vocea St]p`nului

Sfin[i[i-v]...

"n 1877 Thomas Edison a uimit
lumea cu inven[ia sa nemaipomenit],
fonograful. Pentru prima oar] sunetul a
fost 'nregistrat mecanic pe o plac]
rotativ], \i apoi readus din nou de pe
plac] ’n auzul urechilor. Un pictor englez
care-\i imprimase vocea pe un gramofon,
avea un c`ine, care auzind la fonograf
vocea st]p`nului s]u, s-a oprit, a ciulit
urechile \i st]tea atent pentru c], de\i
nu-l vedea pe st]p`nul s]u, 'i auzea
vocea. Pictorul a pictat scena aceasta
simpl] dar frumoas] \i pictura a fost
preluat] de compania de gramofoane
RCA folosind-o ca emblem] a companiei
'mpreun] cu cuvintele, %His Master_s
Voice^.
Psalmistul spune: %Domnul vorbe\te,
s] se veseleasc] p]m`ntul!^ Dar ca s] se
veseleasc], p]m`ntul trebuie s] aud]
vocea Domnului. Uimitor! Materia
inert] are capacitatea s] aud] vocea
Domnului. O aude \i o ’n[elege, \i se
vesele\te. Dar noi? Auzim noi vocea
Domnului? Vocea St]p`nului, vocea
P]storului, vocea M`ntuitorului nostru?
Ce frumos l-a 'nv][at preotul Eli pe
t`n]rul Samuel s] r]spund] chem]rii lui
Dumnezeu: %Vorbe\te, Doamne, c]ci
robul T]u ascult].^ La 'nceputul
Epistolei c]tre Evrei apostolul spune c]
Dumnezeu a vorbit 'n vechime p]rin[ilor
no\tri. Dumnezeu vorbe\te \i azi.
Suntem noi gata s]-L auzim?

Sfin[i[i-v], c]ci m`ine Domnul
Va face lucruri minunate!
A fost un ieri - de 'ncercare,
De lupte \i dureri amare,
Iar azi, o zi de a\teptare,
De preg]tiri pentru serbare...
Dar m`ine, Domnul cu dreptate
Va face lucruri minunate!
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Sfin[i[i-v], c]ci m`ine Domnul
Ne spune s] trecem Iordanul!
Destul a fost numai pustie,
C`rteli, ispite \i m`nie,
De-acum s] fie armonie,
S] fie har \i bucurie...
C]ci m`ine Domnul Suveranul
Ne spune s] trecem Iordanul!
Sfin[i[i-v], c]ci m`ine Domnul,
Va trece "nsu\i 'nainte!
Au vrut s] ne conduc] unii,
Cu armele 'n\el]ciunii
Cu seme[ie ca p]unii,
Ne-au ar]tat ce pot cu pumnii...
Dar m`ine, ca un bun P]rinte,
Va trece Domnul 'nainte!
Sfin[i[i-v], c]ci m`ine Domnul
Ne va aduce izb]virea!
Oric`t de tare-ar fi du\manul
S] fie r`ul ca oceanul,
|i criv][ul ca uraganul,
_Naintea noastr]-i Canaanul...
|i Domnul sun] azi trezirea,
C]ci vine, vine izb]virea! (vp)
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Strugurele din E\col
Numeri 13:23
Valea E\col se afl] la nord de Hebron, l`ng] Mamre, la sud de Betleem. E\col
'nseamn] strugure sau ciorchine de struguri. Deci iscoadele trimise de Moise s]
spioneze [ara au luat un strugure din %valea ciorchinilor^ \i l-au adus at`rnat de o
pr]jin] 'n tab]ra lui Israel, la Cades 'n pustia Paran, unde poporul a\tepta ve\ti
despre [are pe care urmau s-o st]p`neasc]. Dintre roadele pe care le-au adus
iscoadele din Canaan (rodii, smochine), strugurele acesta desigur a fost cel mai
impresionant. Israel nu mai v]zuse a\a ceva. Ce [ar] extraodinar] a preg]tit
Dumnezeu pentru poporul S]u!
"n mod simbolic pentru noi, strugurele din E\col ne arat] minun][ia altei []ri,
frumuse[ea \i bog][ia pe care a preg]tit-o Dumnezeu pentru noi 'n {ara 'nspre care
mergem. Chiar \i pomegranadele \i smochinele erau ceva nou pentru Israel. A\a
fructe nu erau 'n Egipt, \i nicidecum 'n pustie (mai t`rziu, c`nd c`rteau 'mpotriva lui
Moise, spuneau de meniul meselor din Egipt \i aminteau de ceap], de praz \i
usturoi, dar nu de fructe). Ne 'nchipuim cum au luat 'n m`n] smochinele \i rodiile \i
le-au studiat cu uimire, cum au gustat din boabele de strugure! Despre {ara de sus
avem numai sumar c`teva detalii 'n Sf`nta Scriptur], dar ce binecuv`nt]ri alese
picur] din ele peste sufletele noastre, ca boabele strugurelui din E\col pentru
israeli[ii de demult! |i parc] vedem deja r`ul cu apa vie[ii, pomul vie[ii cu roadele lui
vindec]toare, temeliile 'mpodobite cu pietre scumpe, \i str]zile de aur curat ca sticl]
str]vezie, \i por[ile de m]rg]ritar... O, Doamne, c`t] glorie, c`t] str]lucire ai
preg]tit pentru noi, cei care venim din Egiptul robiei p]m`ntene!

Ziua Tat]lui
Ast]zi 'n America
este %Father_s Day^, \i
cu ocazia aceasta
felicit]m pe ta[ii din
biserica aceasta \i le
dorim 'mplinirea dorin[elor de bine
pentru familie \i copiii lor. Iar celor care
mai au 'n via[] pe p]rin[i, le cerem 'n
Numele Domnului s] se poarte cu
respect fa[] de ei, \i s] le arate
dragostea.
%Cinste\te pe tat]l t]u \i pe mama ta,
pentru ca s] [i se lungeasc] zilele 'n [ara
pe care [i-o d] Domnul Dumnezeul t]u!^
(Exod 20:12).

Comunic]ri
✦ O floare alb] 'n duminica trecut] nea anun[at c] s`mb]t] 13 iunie la 10:32
seara 'n familia Sandy \i Roxana Negr]u
s-a n]scut o feti[] cu numele Mila Mei
Negr]u (6,8 lbs, 21 in.). Felicit]m pe
p]rin[i \i pe bunici (Miron \i Vetu[a
Negr]u), \i dorim ca micu[a Mila s] fie
s]n]toas] \i o pricin] de bucurie \i
m`ng]iere pentru 'ntreaga familie.
Duminica
viitoare la
serviciul divin
de diminea[]
va
c`nta
fanfara reunit] a c`nt]re[ilor din
ansamblul %Soli Deo Gloria^, care se
preg]te\te s] mearg] din nou 'n
Europa 'n anul viitor. Cu aceast]
ocazie, va fi cu noi la serviciul divin
special fratele Iulian Costea, p]stor la
biserica penticostal] Golgota, din
partea de sud a ora\ului Chicago, care
va vesti cuv`ntul Evangheliei.

✦ S-au 'ntors cu bine din Rom`nia
fratele Sami \i sora Neli Negru, fratele
Pavel Zah, sora Elisabeta John.
✦ Am salutat 'ntre noi pe sora Maria
Hotca, din Timi\oara, prieten] din
Rom`nia cu familia Costin, \i familia
C`mpeanu, 'n vizit] de la Cluj-Napoca,
\i prima oar] 'n adunarea noastr].
✦ Ne-am bucurat s]-i avem cu noi pe
nepo[ii no\tri Nathan, Emma \i Tifany
M]du[a, din Houston, Texas, care au
f]cut o excursie la Chicago la bunici \i

rude, 'nainte de c]l]toria mai lung] 'n
Rom`nia la nunta veri\oarei lor Eliza
Paul.
✦ Fratele Nelu Voica s-a 'napoiat
miercurea trecut] 17 iunie, la Sighi\oara.
N]d]jduim c] se va 'ntoarce 'n cur`nd \i
cu bine 'ntre noi.
✦ S-au 'ntors din vacan[e \i c]l]torii
familiile Laurian \i Mihaela Popovici,
Andre \i Mea Ordeanu, Andrei \i Dana
Smahon.
✦ Miercurea trecut], 17 iunie, am avut
ca musafiri o pereche de
buni c`nt]re[i din Cluj,
Lucian \i Adelina
Susanu, veni[i la noi
'mpreun] cu fratele
Marcel Tru[a. Ei au
c`ntat spre slava
Domnului cinci c`nt]ri
inspirate \i compuse de
Nicolae Moldoveanu \i
Traian Dorz.
✦ Exprim]m mul[umirile noastre celor
care au r]spuns a\a frumos 'n mar[ea
trecut] la apelul f]cut pentru munc]
voluntar]. Domnul s] r]spl]teasc]
fiec]ruia dup] m]sura slavei Lui.

✦ De asemenea, ne bucur]m de r`vna
cu care un grup de fra[i \i surori poart]
de grij] de parcul de flori din jurul casei
de rug]ciune, c`t \i de buchetele de flori
din sanctuarul bisericii. |tim c] \i 'n
aceasta este o jertf] bine primit] de
Domnul.
✦ Ieri a avut loc o agap] de dragoste \i
bucurie prilejuit] de tinerii Raul Hegye\
\i Emilie Cristea, care vor avea nunta la
1 august 'n Los Angeles. Cu ocazia
acestei agape \i serb]ri de cadouri, a
venit din California sora Melania
Cristea, mama viitoarei mirese Emilie, \i
o salut]m cu drag 'n mijlocul nostru.
✦ Duminica viitoare la serviciul divin
de sear], vom avea ca oaspete la
amvonul bisericii pe Dr. Dennis
Sempebwa, pr\edintele misiunii
%Eagle_s Wings International^.

Bolnavii no\tri:
Sora Cornelia Bucur Dumitra\cu a
trecut cu bine prin opera[ie \i se afl]
acas], dar 'n tratamentul medical
prescris de medici.
Sora Ni[u Ana se afl] acas], dar
opera[ia dificil] la rinichi a fost urmat]
de dureri mari \i are nevoie de
rug]ciunile noastre pentru starea de
recuperare \i convalescen[].
Fratele George \i s. Laura Ardelean
au plecat ieri la Boston, unde fratele
George urmeaz] s] intre 'ntr-un
tratament medical special pentru
problemele de s]n]tate la corzile
vocale. Miercuri fratele Ardelean ne-a
f]cut o comunicare 'n leg]tur] cu u\a
deshis] de Domnul 'n aceste probleme,
\i ca r]spuns la rug]ciunile bisericii.
Avem 'ncredin[area c] Dumnezeu are
un plan 'n toate problemele pe care le
'nt`mpin]m, \i chiar 'n starea aceasta
familia Ardelean va fi binecuv`ntat] de
Domnul.

Poarta s]rutului
Constantin Br`ncu\i a t]iat 'n
piatr] o poart], ca por[ile noastre de la
[ar], unde se a\ezau pe o lavi[] b]tr`nii
ca s] salute pe fiecare trec]tor, s] mai
schimbe o vorb] 'n[eleapt] cu oricine
era gata s] asculte. Poarta are pe st`lpi
simbole ale s]rutului, dou] semisfere
unite 'ntr-un glob ca o coroan], \i de
aceea se cheam] Poarta s]rutului.
Poarta s]rutului vrea s] spun] la
intrare: C`nd veni[i acas], veni[i cu
inima gata pentru o 'mbr][i\are, pentru
un s]rut drag. L]sa[i afar] sup]rarea, \i
aduce[i tuturora lumin] \i iubire.
Poarta s]rutului spune la plecare:
"nainte ca s] pleca[i, mai da[i un s]rut
\i o 'mbr][i\are, c]ci porni[i la un drum
din care nu \ti[i dac] v] mai 'ntoarce[i.
S] v] fie ochii umezi de dragul celor ce
r]m`n, \i buzele aprinse de n]dejdea
revederii, c]ci fiecare poart] ar trebui
s] fie la desp]r[ire o poart] a s]rutului.
Privind poarta lui Br`ncu\i, cineva
poate spune c] seam]n] mai degrab]
cu un arc de triumf. "n detaliile de
deasupra ei poate g]sim ceva din
dantela c]m]\ilor de la [ar], sau poate
ni\te valuri din fr]m`nt]rile inimii. "n
toate, Poarta e un arc al biruin[ei.
La Fapte 10:17, e scris c] trei
oameni st]teau la poart], \i Domnul i-a
spus lui Petru: Eu i-am trimis! Cine e la
poarta noastr]? S] fie poarta casei
noastre o poart] a iubirii, poarta celor
preaiubi[i de Dumnezeu 'n Hristos!

Ziua Tat]lui
Ast]zi 'n America
este %Father_s Day^, \i
cu ocazia aceasta
felicit]m pe ta[ii din
biserica aceasta \i le
dorim 'mplinirea dorin[elor de bine
pentru familie \i copiii lor. Iar celor care
mai au 'n via[] pe p]rin[i, le cerem 'n
Numele Domnului s] se poarte cu
respect fa[] de ei, \i s] le arate
dragostea.
%Cinste\te pe tat]l t]u \i pe mama ta,
pentru ca s] [i se lungeasc] zilele 'n [ara
pe care [i-o d] Domnul Dumnezeul t]u!^
(Exod 20:12).

Comunic]ri
✦ O floare alb] 'n duminica trecut] nea anun[at c] s`mb]t] 13 iunie la 10:32
seara 'n familia Sandy \i Roxana Negr]u
s-a n]scut o feti[] cu numele Mila Mei
Negr]u (6,8 lbs, 21 in.). Felicit]m pe
p]rin[i \i pe bunici (Miron \i Vetu[a
Negr]u), \i dorim ca micu[a Mila s] fie
s]n]toas] \i o pricin] de bucurie \i
m`ng]iere pentru 'ntreaga familie.
Duminica
viitoare la
serviciul divin
de diminea[]
va
c`nta
fanfara reunit] a c`nt]re[ilor din
ansamblul %Soli Deo Gloria^, care se
preg]te\te s] mearg] din nou 'n
Europa 'n anul viitor. Cu aceast]
ocazie, va fi cu noi la serviciul divin
special fratele Iulian Costea, p]stor la
biserica penticostal] Golgota, din
partea de sud a ora\ului Chicago, care
va vesti cuv`ntul Evangheliei.

✦ S-au 'ntors cu bine din Rom`nia
fratele Sami \i sora Neli Negru, fratele
Pavel Zah, sora Elisabeta John.
✦ Am salutat 'ntre noi pe sora Maria
Hotca, din Timi\oara, prieten] din
Rom`nia cu familia Costin, \i familia
C`mpeanu, 'n vizit] de la Cluj-Napoca,
\i prima oar] 'n adunarea noastr].
✦ Ne-am bucurat s]-i avem cu noi pe
nepo[ii no\tri Nathan, Emma \i Tifany
M]du[a, din Houston, Texas, care au
f]cut o excursie la Chicago la bunici \i

rude, 'nainte de c]l]toria mai lung] 'n
Rom`nia la nunta veri\oarei lor Eliza
Paul.
✦ Fratele Nelu Voica s-a 'napoiat
miercurea trecut] 17 iunie, la Sighi\oara.
N]d]jduim c] se va 'ntoarce 'n cur`nd \i
cu bine 'ntre noi.
✦ S-au 'ntors din vacan[e \i c]l]torii
familiile Laurian \i Mihaela Popovici,
Andre \i Mea Ordeanu, Andrei \i Dana
Smahon.
✦ Miercurea trecut], 17 iunie, am avut
ca musafiri o pereche de
buni c`nt]re[i din Cluj,
Lucian \i Adelina
Susanu, veni[i la noi
'mpreun] cu fratele
Marcel Tru[a. Ei au
c`ntat spre slava
Domnului cinci c`nt]ri
inspirate \i compuse de
Nicolae Moldoveanu \i
Traian Dorz.
✦ Exprim]m mul[umirile noastre celor
care au r]spuns a\a frumos 'n mar[ea
trecut] la apelul f]cut pentru munc]
voluntar]. Domnul s] r]spl]teasc]
fiec]ruia dup] m]sura slavei Lui.

✦ De asemenea, ne bucur]m de r`vna
cu care un grup de fra[i \i surori poart]
de grij] de parcul de flori din jurul casei
de rug]ciune, c`t \i de buchetele de flori
din sanctuarul bisericii. |tim c] \i 'n
aceasta este o jertf] bine primit] de
Domnul.
✦ Ieri a avut loc o agap] de dragoste \i
bucurie prilejuit] de tinerii Raul Hegye\
\i Emilie Cristea, care vor avea nunta la
1 august 'n Los Angeles. Cu ocazia
acestei agape \i serb]ri de cadouri, a
venit din California sora Melania
Cristea, mama viitoarei mirese Emilie, \i
o salut]m cu drag 'n mijlocul nostru.
✦ Duminica viitoare la serviciul divin
de sear], vom avea ca oaspete la
amvonul bisericii pe Dr. Dennis
Sempebwa, pr\edintele misiunii
%Eagle_s Wings International^.

Bolnavii no\tri:
Sora Cornelia Bucur Dumitra\cu a
trecut cu bine prin opera[ie \i se afl]
acas], dar 'n tratamentul medical
prescris de medici.
Sora Ni[u Ana se afl] acas], dar
opera[ia dificil] la rinichi a fost urmat]
de dureri mari \i are nevoie de
rug]ciunile noastre pentru starea de
recuperare \i convalescen[].
Fratele George \i s. Laura Ardelean
au plecat ieri la Boston, unde fratele
George urmeaz] s] intre 'ntr-un
tratament medical special pentru
problemele de s]n]tate la corzile
vocale. Miercuri fratele Ardelean ne-a
f]cut o comunicare 'n leg]tur] cu u\a
deshis] de Domnul 'n aceste probleme,
\i ca r]spuns la rug]ciunile bisericii.
Avem 'ncredin[area c] Dumnezeu are
un plan 'n toate problemele pe care le
'nt`mpin]m, \i chiar 'n starea aceasta
familia Ardelean va fi binecuv`ntat] de
Domnul.

Poarta s]rutului
Constantin Br`ncu\i a t]iat 'n
piatr] o poart], ca por[ile noastre de la
[ar], unde se a\ezau pe o lavi[] b]tr`nii
ca s] salute pe fiecare trec]tor, s] mai
schimbe o vorb] 'n[eleapt] cu oricine
era gata s] asculte. Poarta are pe st`lpi
simbole ale s]rutului, dou] semisfere
unite 'ntr-un glob ca o coroan], \i de
aceea se cheam] Poarta s]rutului.
Poarta s]rutului vrea s] spun] la
intrare: C`nd veni[i acas], veni[i cu
inima gata pentru o 'mbr][i\are, pentru
un s]rut drag. L]sa[i afar] sup]rarea, \i
aduce[i tuturora lumin] \i iubire.
Poarta s]rutului spune la plecare:
"nainte ca s] pleca[i, mai da[i un s]rut
\i o 'mbr][i\are, c]ci porni[i la un drum
din care nu \ti[i dac] v] mai 'ntoarce[i.
S] v] fie ochii umezi de dragul celor ce
r]m`n, \i buzele aprinse de n]dejdea
revederii, c]ci fiecare poart] ar trebui
s] fie la desp]r[ire o poart] a s]rutului.
Privind poarta lui Br`ncu\i, cineva
poate spune c] seam]n] mai degrab]
cu un arc de triumf. "n detaliile de
deasupra ei poate g]sim ceva din
dantela c]m]\ilor de la [ar], sau poate
ni\te valuri din fr]m`nt]rile inimii. "n
toate, Poarta e un arc al biruin[ei.
La Fapte 10:17, e scris c] trei
oameni st]teau la poart], \i Domnul i-a
spus lui Petru: Eu i-am trimis! Cine e la
poarta noastr]? S] fie poarta casei
noastre o poart] a iubirii, poarta celor
preaiubi[i de Dumnezeu 'n Hristos!

%Sluji[i
Domnului cu
bucurie,
veni[i cu
veselie
'naintea Lui!^ (Psalmul 100:2)

Vocea St]p`nului

Sfin[i[i-v]...

"n 1877 Thomas Edison a uimit
lumea cu inven[ia sa nemaipomenit],
fonograful. Pentru prima oar] sunetul a
fost 'nregistrat mecanic pe o plac]
rotativ], \i apoi readus din nou de pe
plac] ’n auzul urechilor. Un pictor englez
care-\i imprimase vocea pe un gramofon,
avea un c`ine, care auzind la fonograf
vocea st]p`nului s]u, s-a oprit, a ciulit
urechile \i st]tea atent pentru c], de\i
nu-l vedea pe st]p`nul s]u, 'i auzea
vocea. Pictorul a pictat scena aceasta
simpl] dar frumoas] \i pictura a fost
preluat] de compania de gramofoane
RCA folosind-o ca emblem] a companiei
'mpreun] cu cuvintele, %His Master_s
Voice^.
Psalmistul spune: %Domnul vorbe\te,
s] se veseleasc] p]m`ntul!^ Dar ca s] se
veseleasc], p]m`ntul trebuie s] aud]
vocea Domnului. Uimitor! Materia
inert] are capacitatea s] aud] vocea
Domnului. O aude \i o ’n[elege, \i se
vesele\te. Dar noi? Auzim noi vocea
Domnului? Vocea St]p`nului, vocea
P]storului, vocea M`ntuitorului nostru?
Ce frumos l-a 'nv][at preotul Eli pe
t`n]rul Samuel s] r]spund] chem]rii lui
Dumnezeu: %Vorbe\te, Doamne, c]ci
robul T]u ascult].^ La 'nceputul
Epistolei c]tre Evrei apostolul spune c]
Dumnezeu a vorbit 'n vechime p]rin[ilor
no\tri. Dumnezeu vorbe\te \i azi.
Suntem noi gata s]-L auzim?

Sfin[i[i-v], c]ci m`ine Domnul
Va face lucruri minunate!
A fost un ieri - de 'ncercare,
De lupte \i dureri amare,
Iar azi, o zi de a\teptare,
De preg]tiri pentru serbare...
Dar m`ine, Domnul cu dreptate
Va face lucruri minunate!
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Sfin[i[i-v], c]ci m`ine Domnul
Ne spune s] trecem Iordanul!
Destul a fost numai pustie,
C`rteli, ispite \i m`nie,
De-acum s] fie armonie,
S] fie har \i bucurie...
C]ci m`ine Domnul Suveranul
Ne spune s] trecem Iordanul!
Sfin[i[i-v], c]ci m`ine Domnul,
Va trece "nsu\i 'nainte!
Au vrut s] ne conduc] unii,
Cu armele 'n\el]ciunii
Cu seme[ie ca p]unii,
Ne-au ar]tat ce pot cu pumnii...
Dar m`ine, ca un bun P]rinte,
Va trece Domnul 'nainte!
Sfin[i[i-v], c]ci m`ine Domnul
Ne va aduce izb]virea!
Oric`t de tare-ar fi du\manul
S] fie r`ul ca oceanul,
|i criv][ul ca uraganul,
_Naintea noastr]-i Canaanul...
|i Domnul sun] azi trezirea,
C]ci vine, vine izb]virea! (vp)
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Strugurele din E\col
Numeri 13:23
Valea E\col se afl] la nord de Hebron, l`ng] Mamre, la sud de Betleem. E\col
'nseamn] strugure sau ciorchine de struguri. Deci iscoadele trimise de Moise s]
spioneze [ara au luat un strugure din %valea ciorchinilor^ \i l-au adus at`rnat de o
pr]jin] 'n tab]ra lui Israel, la Cades 'n pustia Paran, unde poporul a\tepta ve\ti
despre [are pe care urmau s-o st]p`neasc]. Dintre roadele pe care le-au adus
iscoadele din Canaan (rodii, smochine), strugurele acesta desigur a fost cel mai
impresionant. Israel nu mai v]zuse a\a ceva. Ce [ar] extraodinar] a preg]tit
Dumnezeu pentru poporul S]u!
"n mod simbolic pentru noi, strugurele din E\col ne arat] minun][ia altei []ri,
frumuse[ea \i bog][ia pe care a preg]tit-o Dumnezeu pentru noi 'n {ara 'nspre care
mergem. Chiar \i pomegranadele \i smochinele erau ceva nou pentru Israel. A\a
fructe nu erau 'n Egipt, \i nicidecum 'n pustie (mai t`rziu, c`nd c`rteau 'mpotriva lui
Moise, spuneau de meniul meselor din Egipt \i aminteau de ceap], de praz \i
usturoi, dar nu de fructe). Ne 'nchipuim cum au luat 'n m`n] smochinele \i rodiile \i
le-au studiat cu uimire, cum au gustat din boabele de strugure! Despre {ara de sus
avem numai sumar c`teva detalii 'n Sf`nta Scriptur], dar ce binecuv`nt]ri alese
picur] din ele peste sufletele noastre, ca boabele strugurelui din E\col pentru
israeli[ii de demult! |i parc] vedem deja r`ul cu apa vie[ii, pomul vie[ii cu roadele lui
vindec]toare, temeliile 'mpodobite cu pietre scumpe, \i str]zile de aur curat ca sticl]
str]vezie, \i por[ile de m]rg]ritar... O, Doamne, c`t] glorie, c`t] str]lucire ai
preg]tit pentru noi, cei care venim din Egiptul robiei p]m`ntene!

