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„Maria, proorocița, sora lui Aaron, a luat în mână o timpană, și toate femeile 
au venit după ea, cu timpane și jucând. Maria răspundea copiilor lui Israel: 
„Cântați Domnului, căci Și-a arătat slava: A năpustit în mare pe cal și pe 
călăreț” (Exod 15:20-21).

După 400 de ani de robie în Egipt, așa cum îi profețise Dumnezeu lui 
Avraam, Israel a respirat aerul libertății de parte cealaltă a Mării Roșii. După 
graba mare și anevoioasă a trecerii prin strunga făcută de Dumnezeu ca drum 
pentru poporul Său, și sub teama că-i ajunge călărimea egipteană, care-i urmărea 
să-i ducă înapoi, după ce ultimul israelit a urcat pe stâncile de răsărit ale Mării, 
Moise și-a întins mâna spre mare. Era înspre dimineață când apele s-au năpustit 
peste egipteni. Și Israelul eliberat, izbăvit de o robie cruntă, a început să cânte. 
Era o cântare nouă, spontană, Cântarea Mântuirii, cântarea lui Moise, cântarea 
libertății, cântarea întru slava lui Dumnezeu. Pentru noi, pricina de laudă e cu 
atât mai mare cu cât Eliberatorul nostru este Însuși Domnul Isus, Fiul lui 
Dumnezeu. Da, cântați Domnului, căci Și-a arătat slava!



Scurte Comunicări

n Musafiri în duminica trecută:
- familia Baran Beni și Mărioara din 

Detroit, Claudiu Baran, logodnicul soei 
Becky Mircu;

- Angela Dulceanu din Atlanta, care 
a rămas la noi după logodna de o zi 
înainte. La logodnă a mai fost și s. Ani 
Gavrilă, care împreună cu soțul, John 
Gavrilă, locuiesc acum la Timișoara.

- J o h n n y D i n c u l e s c u , R u t h 
Dinculescu și Betsy Pusta, verișorii 
sorei Becky, veniți la logodna ei de 
sâmbătă, 3 noiembrie.

- Raul și Emilie Hegyeș împreună 
cu micuțul Alfred Harrison, veniți din 

California la părinți, urmând ca la 
întoarcerea acasă să meargă împreună 
cu bunica, sora Florica Mocuța.

- Daniel Prejban, frate cu Eugen 
Prejban din Chicago, prima oară în 
America.

n În duminica de 4 noiembrie, 
Sylvan și Anișoara Popovici au venit la 
binecuvântare cu al treilea copilaș al 

lor, Zachariah Laurian Popovici. Într-
u n s c u r t p r o g r a m î n a i n t e d e 
îngenunchiere, au avut cântări și 

recitări de versete biblice copiii lor 
mai mari, William și Eva, iar la 
rugăciune pe lângă părinți s-au rugat și 
bunicii, Laurian și Mihaela. Domnul să 
aibe această familie sub ocrotirea și 
paza Lui de har.

n Duminica trecută fratele Victor 
Moșman a împlinit vârsta de 60 de ani 
și după serviciul de dimineață 
evenimentul acesta a fost sărbătorit 
împreună cu un număr de frați și 
surori, prieteni de familie, la o masă de 
dragoste.

n Miercuri, 7 noiembrie, sora 
Maria Marandiuc a fost supusă unei 
operații grele de by-pass la picior. Este 
încă la Weiss Hospital sub observație.

Foto, mai jos: Miriam Bahnean; 
Andrea și Gabriela Rășinar; Daniel și 
Bianca Gava.



 

Fragmente din cartea „De Ce Întârzie 
Trezirea?” de  Leonard Ravenhill:

Urgența chemării
Proorocul Ilie a mai avut la Horeb 

și o viziune a stării de păcat: Sunt un 
om cu buze necurate! Dar și o viziune 
a urgenței: Cine va merge pentru noi?

„Când nu este nici o descoperire 
dumnezeiască poporul este fără 
frâu!” (Prov. 29:18). Unde lipsește 
viziunea, o descoperire divină, poporul 
se rătăcește și e nimicit. Unde nu e 
pasiunea, biserica piere, chiar dacă e 
tixită până la refuz.

Un bun predicator, unul care a fost 
folosit de Dumnezeu în chip minunat 
la aprinderea câtorva treziri reale 
(deosebite însă de trezirile în masă), 
mi-a spus că și el a avut o asemenea 
vedenie întreită. Parcă-i văd și acum 
fața crispată când îmi vorbea și nu știa 
dacă fusese vis sau vedenie, dacă era în 
trup sau transmutat în altă dimensiune; 
totuși vedea clar într-un abis o mulțime 
imensă înconjurată de flăcări, în iad, 
„ospiciul de nebuni al întregului 
univers.” De atunci, predicatorul n-a 
mai fost același ca înainte. Cum ar fi 
putut să rămână același? . . .

Nu e nimeni care să trăiască o 
viață mai înaltă decât idealul 
viziunii sale. Teologii cu gândiri 
grele nu pot deschide cortina de 
fier a superstițiilor și întunericului 
în spatele căreia milioane de 
oameni au pierit de-a lungul 
mileniilor. O pot face însă cei care, 
deși vor fi având probabil un 
orizont intelectual mai redus, au 
însă o adâncime profundă în 
idealul viziunii lor. (L.R.)

Dar Dumnezeu…
Efeseni 2:4

A fost câdva un timp când pământul 
era pustiu și gol; dar Dumnezeu a spus: 
„Să fie lumină, și a fost lumină”. (Gen. 
1:3). A fost o zi când răutatea omului era 
mare pe pământ, și toate întocmirile 
gândurilor din inima lui erau îndreptate 
în fiecare zi numai spre rău (Gen. 6:5), 
Dar Dumnezeu l-a ales pe Noe ca să 
înceapă cu el o nouă lume.

A fost o vreme când oamenii s-au 
ridicat împotriva lui Dumnezeu, și au 
ales să umble prin vedere, dar 
Dumnezeu l-a ales pe Avraam care a 
pornit la drum fără să știe unde se  duce 
(Evrei 11:8), căci aștepta cetatea care 
are temelii tari, al cărei meșter și ziditor 
este Dumnezeu (v.10).

A fost o vreme când poporul ales 
suferea sub robia egipteană, dar 
Dumnezeu l-a chemat pe Moise să se 
ridice ca și cum ar fi văzut pe Cel ce 
este nevăzut (Evrei 11:27). A fost o 
vreme când oamenii și-au atârnat harfele 
în sălciile de pe malul râului într-o țară 
străină, dar Dumnezeu a ridicat pe 
Ezechiel și pe Daniel.

A fost o vreme când se părea că 
Cerul nu mai vorbea pământului, dar 
Dumnezeu S-a întors pe malurile 
Iordanului ca să fulgere prin vocea lui 
Ioan Botezătorul.

A fost o vreme, din toate vremile 
cea mai mare, când oamenii se bălăceau 
în fărădelege, pierduți în întuneric, fără 
nici o lumină, sugrumați de păcate și 
fără nădejde, dar Dumnezeu a trimis pe 
Fiul Său să trăiască, să moară, și apoi 
din nou să trăiască, să fie jertfa de 
ispășire, El, Cel Drept pentru cei 
nedrepți, Cel fără păcat pentru păcătoși, 
Dumnezeu pentru oameni.

De atunci, oricât de negru a fost 
întunericul în omenire, istoria a întors 
colțul cu aceste cuvinte binecuvântate, 
„Dar Dumnezeu” !

Vance Havner  



„De aceea, luați 
toată armătura 

lui Dumnezeu, ca 
să vă puteți 

împotrivi în ziua 
cea rea, și să rămâneți în picioare, 

după ce veți fi biruit totul!  (Ef. 6:13)
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Căci mai mult face o zi în curțile Tale decât 
o mie în altă parte; eu vreau mai bine să stau 
în pragul Casei Dumnezeului meu, decât să 

locuiesc în corturile răutății!
Psalmul 84:10

Mi-e foame, Doamne…

Mi-e foame, Doamne, nu după mâncare,
Ci după strălucirea Ta de sus,
Mi-e sete după slava viitoare,
Mi-e dor după măreața Sărbătoare,
Și gloria măririi lui Isus.

Mi-e foame și mi-e sete după Tine,
Isuse, Miel de jertfă la Calvar,
Isuse, Pâine ruptă pentru mine,
Isuse, Apa vieții cristaline,
Comoara mea de pelerin hoinar..

Mi-e foame după sfânta Părtășie,
A celor care stau în privegheri,
Mi-e sete după-a Ta Împărăție,
Neprihănire, pace, bucurie,
Și după veșnicele primăveri.

Mi-e sete după apa cea curată
Și limpede din Râul de cristal,
Ce iese de sub zarea-nmiresmată
A Tronului înalt de judecată,
Cu pomul vieții rodind lângă mal.

Mi-e foame după Vocea Ta senină,
Mi-e sete după graiul Tău ceresc,
Isuse drag, în lumea de ruină,
Mi-e dor după iubirea Ta divină,
Și la Betel, mi-e dor să Te-ntâlnesc. (vp)

ubit suflet, nu simți dorul, după vocea sfântă, blândă,
Care toarnă untdelemnul, peste rana sângerândă?
Nu ți-e sete după apa cristalină de izvor,
După mângăiere vocii, Marelui iubit Păstor?

q Cei mai buni prieteni sunt cei 
care-ți spun ce trebuie să auzi, nu ce 
vrei să auzi, și te învață ce nu știi, îți 
arată ce nu vezi. (Jerry Ross)

q Nici cea mai înțeleaptă și bună 
Constituție, nici cele mai drepte legi, 
nu pot asigura libertatea și fericirea 
unui popor care e înlănțuit în patimi 
corupte și murdare. (Samuel Adams)

q Oamenii care au fost folosiți de 
Dumnezeu de-a lungul istoriei de la 
Calvar încoace, n-au inventat și n-au 
predicat adevăruri noi. Ei au avut, 
simplu vorbind, ungerea unei viziuni 
despre adevărurile puse la o parte de 
către alte lucruri din lume considerate 
mai importante. (A.W. Tozer)

q Mulți cred  că recunoscând o 
greșeală, nu mai trebuie s-o corecteze, 
și nu mai au nevoie de pocăință. Așa 
a fost Iuda vânzătorul. (N.G.)

q Biblia are multe de spus despre 
gura noastră, despre buzele noastre, 
despre limba noastră, fiindcă vorbirea 
noastră ne trădează cine suntem. Ce 
este jos în fântână, ajunge la noi sus 
în căldare. (Vance Havner)

q Toată ideea despărțirii de lume 
are ca scop să fim plăcuți lui 
Dumnezeu și să creeze un climat în 
care El să ne binecuvinteze și să ne 
folosească (Curtis Hutson) .


