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Numele Lui este MINUNAT
„Cine este ca Tine între dumnezei, Doamne? Cine este ca Tine, minunat 

în sfințenie, Bogat în fapte de laudă, și făcător de minuni? (Exod 15:11).
„Îngerul Domnului i-a răspuns: „Pentru ce Îmi ceri Numele? El este 

minunat.” (Judecători13:18)
Numele Domnului este minunat, plin de măreție și slavă. Psalmistul 

David exclama plin de extaz: „Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este 
Numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri...” (Ps. 8:1). 

Numele Domnului e atât de minunat încât nu trebuie luat în deșert, nu 
trebuie pus în glume sau luat în râs. Porunca a doua spune: „Să nu iei în deșert 
Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel 
ce va lua în deșert Numele Lui” (Exod 20:7). Evreii chiar azi nu folosesc deloc 

Tinerii noștri care au fost în duminica trecută la Nashville, împreună cu 
mai multe familii de la noi, au participat la închinăciune în părtășie cu 

frații și surorile de acolo. 



Scurte Comunicări

Numele Domnului, Numele Acela de taină destăinuit lui Moise la Rug, și apoi 
folosit mereu în Biblie, ci îl înlocuiesc cu Adonai (Domnul). Ei susțin că 
sublimul Numelui lui Dumnezeu și frumusețea caracterului divin reprezentată 
prin Numele Său, nu se cade să fie folosit în limbajul cotidian omenesc al celor 
muritori.

Iar în textul de la Isaia 9:6, avem mai mult decât o descrierere a Numelui 
lui Dumnezeu. „Îl vor numi: Minunat, sfetnic…” Minunat este Numele în sine 
dat Domnului Isus, adică, Numele Lui de „Minune” „Splendoare uimitoare”, 
„Glorie neasemuită”. Un lucru important aici este faptul că scrie: „Îl vor numi...” 
Cine? Cei care îl vor cunoaște deplin.

Poți spune despre Domnul că e minunat în harul Lui? I-ai gustat 
dragostea? Poți spune că e minunat în mântuirea Sa fiindcă ai și tu păcatele 
șterse de sângele Lui? Poți spune că e minunat în înțelepciunea Lui? Îi simți 
călăuzirea la fiecare pas și slava Lui pe cărarea vieții?

În tot ce face, El e Minunat. Avem un Dumnezeu care Și-a pus Numele 
Său de minune peste noi, și ne-a făcut și pe noi copii ai minunilor Lui.

t ÎN DUMINICA TRECUTĂ 
tinerii noștri au organizat o ieșire 
misionaă la Nashville, și dăm slavă 
D o m n u l u i c ă p a z a b u n ă ș i 
binecuvântarea Domnului a fost cu ei 
și plecare și la venire, și în părtășia cu 
frații noștri din Nashville.

t Am fost vizitați de sora Lucia 
Petrilă, de la biserica New Life din 

Hollywood FL,, care ne-a arătat 
lucrarea misiunii M.A.M.I., la care 
ajută în România, în mod special 
femeile care au nevoi speciale în 
legătură cu starea dinainte de nașterea 
copiilor.

t Alți musafiri în duminica trecută 
au fost:

- fratele Vasile Goja, din Chiuiești, 

județul Cluj, care a primit reședința în 
America

- familia Olariu, de la biserica 
Logos;

- fratele Dumitru Pruteanu, din 
Spokane, WA, în gazdă la familia 
Calestrov.

- sora Doina Pavel, din Houston, 
TX. (în fotografia de mai sus, recitând 
la noi ca altădată o poezie)

t Cu bucurie și cu cele mai bune 
dorinți spunem La Mulți Ani, sorei 
Viorica Mureșan.

t Luni, 11 noiembrie, sora Angela 
Popovici a fost internată la spitalul 
Emory din Atlanta, din cauza unei 
leziuni la creier. Va rămâne sub 
îngrijire medicală acolo câteva 
săptămâni.



 

t Dorim sănătate și vindecare 
deplină fratelui Dimitrie Marandiuc, 
care în urma unei căderi a suferit 
câteva contuzii.

t Deces: A încetat din viață sora 
Lucreția Pisău. din bisserica. Logos. 
(soră  de corp cu Doina Tișler, Coca 
Voiculescu, Emilia Voiculescu). 
Priveghiul va avea loc în seara aceasta 
la biserica Logos de la orele 5:00 după 
amiază.

t O nouă ediție a Noului 
Testament… Fratele Daniel Zafiris  
scrie în corespondența cu fratele Nicu 
Mureșan că în România se lucrează la 
tipărirea unei noi ediții a Noului 
Testament adresat sportivilor din țară. 
Iată câteva paragrafe din scrisoarea 
fratelui Zafiris: „Cuvântul lui 
Dumnezeu, e singurul care poate 
schimba prin Duhul Sfânt multe din 
sufletele celor care aleargă acum după 
o cunună ce se poate vesteji...  De 
aceea ne rugăm ca această ediție de 
Nou Testament să ajungă în mâna 
multor sportivi, antrenori, echipe, 
federații, comitet olimpic, ziaristi, 
oficiali, jurnaliști, studenți și profesori 
de la facultățile de sport din țară, la 
multi iubitori ai sportului care au cu 
adevărat nevoie de o Veste Bună pentru 
sufletul lor! Vă transmit câteva motive 
de rugăciune:

- Sa putem încheia cu bine toată 
partea grafică a acestui Nou 
Testament, pentru finalizare în câteva 
săptămâni.

- Tipărirea lor cândva în a doua 
parte a lunii Ianuarie 2020.

- Acest Nou Testament să fie 
distribuit în următorii ani in locurile în 
care Cuvântul lui Dumnezeu nu a 
pătruns încă spre mântuirea multora.

Legat de sprijinul financiar: 
Dorim să tipărim în jur de 7.000 de 

Bolnavii noștri, pentru care să ne 
rugăm Domnului cu stăruință, patos și 
credință, pentru vindecarea lor: Dorin 
Opriș, Dumitru Marandiuc, Tatiana 
Bonca, Pușa Buhai, Victor Moșman, 
Nicu Clonda, Dorin Mitrofan, Mariana 
Ilisie, Amber Ilisie, Titus Smahon, 
Cornelia Ban, Gigi Lighezan…

Un caz grav: Fratele Aron Orășanu 
a fost internat vineri, 15 nov, la spitalul 
Loyola Medical Center, în Maywood, 
cu un caz acut de septicemie, și la o 
analiză mai amănunțită, a căzut în 
comă din cauza unei tumori velare din 
care s-a descoperit metastaza. Situația 
e foarte gravă. Să-l avem în rugăciune.

Din calendar
28 nov. Thanksgiving
3 Dec. Set-up Chrismas Decorations
9 Dec. Set-up Awana store
11 Dec. AWANA Christmas Party
15 Dec. Children Christmas Caroling
22 Dec. Kids’  Ch. Program (10 am)
24 Dec. Chrtmas Eve Program
25 Dec. Christmas Service 

exemplare, și trebuie să strângem 
destul de mulți bani pentru asta. Prețul 
pe bucată pentru tipărire ar fi undeva 
între 11-13 lei.”

t Din calendar:
28 nov. Thanksgiving
3 Dec. Set-up Chrismas Decorations
9 Dec. Set-up Awana store
11 Dec. AWANA Christmas Party
15 Dec. Children Christmas Caroling
22 Dec. Kids’  Ch. Program (10:00 am)
24 Dec. Chrtmas Eve Program
25 Dec. Christmas Service 

t La sărbătoarea de Thanksgiving, 
joi 28 nov., serviciul de închinăciune 
va începe la 11:00 dimineața, dar de la 
10:00, adică o oră mai devreme, 
surorile vor avea pregătită o gustare în 
holul bisericii, cu ceai, cafea și 
prăjituri. (În miercurea dinainte, 27 
noiembrie, nu vom avea serviciu de 
închinăciune)

t Masa sărbătorească de Crăciun o 
vom avea sâmbătă 14 decembrie, de la 
ora 4:00 după amiază.

t În duminica de 15 decembrie, 
copiii vor merge cu colinda de la 1:00 
la 5:00 pm, între serviciile divine.



„Să ne uităm țintă 
la Căpetenia și 

Desăvârșirea 
credinței noastre, 

adică la Isus, care 
pentru bucuria care-I era pusă înainte 

a suferit crucea, a disprețuit rușinea, și 
șade la dreapta scaunului de domnie al 

lui Dumnezeu” (Evrei 12:2)
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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?

r La vârsta de 81 de ani, Benjamin 
Franklin a vorbit în fața Convenției 
Constituționale în Philadelphia la anul 1787, 
astfel: „Am trăit o viață lungă, și cu cât 
trăiesc mai mult îmi dau seama de acest 
adevăr, că Dumnezeu are în mâinile Sale 
destinele popoarelor. Și dacă o vrabie cade și 
El o vede, s-ar putea oare să se ridice un 
imperiu fără ca El să știe? Iar Sânta Carte ne 
asigură următoarele: Dacă nu zidește 
Domnul o casă, degeaba lcrează cei ce o 
zidesc. Sunt ferm convins că fără ajutorul lui 
Dumnezeu, lucrarea noastră și succesele 
noastre politice nu se vor ridica mai presus 
de lucrarea celor care au construit turnul 
Babel.”

r Duminica trecută fratele 
și sora Gigi și Viorica Zaiuca au 
împlinit 40 de ani de căsătorie. 
Cu aceeași ocazie de bucurie s-a 
sărbătorit și ziua de naștere a 
sorei Rodica Sporea. Sunteți 
iubiți, sunteți în inima noastră! 

r Din activitățile tinerilor
- În fiecare vineri seara de la 

7:00 studiu biblic
- Au început d in nou 

m e c i u r i l e d e v o l l e y ș i 
an t r enamen tu l spor t iv a l 
tinerilor noștri, în fiecare 
sâmbătă seara între 7:00 - 9:00 
pm. Amănunte și adresa sălii 
sportive, la Marc și Cristina 
Popovici.

Să nu uităm…
…..
Să nu uităm că viața noastră
E contopită în Hristos,
Și El ne-a scos cu mână tare
Din veacu-acesta păcătos.

Noi nu trăim pentru o plată
În bani cu scoarțe de rugini,
Ci noi avem o moștenire
În Țara veșnicei Lumini.

Să nu uităm că-n vase slabe,
Așa cum suntem, din pământ,
A pus în noi chiar Domnul slavei,
Comoara Cerului Său sfânt.

Oricât de grea e lupta vieții,
Și drumul cât de-anevoios,
Noi vom ajunge la cunună,
Prin harul lui Isus Hristos.

Să nu uităm că niciodată
El, singuri, nu ne-a părăsit.
E lângă noi cu-ntreaga oaste:
Dușmanul nu ne-a biruit.

Va trece cerul și pământul,
Dar va rămâne-al Său Cuvânt,
Cu noi e Dumnezeu Preasfântul,
Suntem uniți în legământ!  (vp)

Bunătatea Ta…

Bunătatea Ta, Părinte,
Las-o peste noi din plin,
Ca să luăm mereu aminte
La sublimele-Ți cuvinte,
Și să-avem un dor fierbinte
După harul Tău divin.

Lasă peste noi sclipirea
Din luminile cerești
Să ne-aducă strălucirea,
Și speranța, fericirea,
Limpezindu-ne privirea
Ca să știm Ce Mare Ești.

Lasă harul Tău, Isuse,
Să coboare peste noi,
Peste suflete supuse,
Peste visele distruse…
Și-ndurările-Ți nespuse
Să ne scoată din nevoi.

…Și când visul se destramă,
Doamne, la noi să cobori,
Să ne dai comori de seamă,
Să pornim făr’ nici o teamă
Când iubirea Ta ne cheamă,
Sus în Țara fără nori. (vp)

Nu râdeți de visurile date de 
Domnul

Geneza, Cartea începuturilor, este 
totodată și Cartea viselor. Tânărul Iosif 
a visat și visurile lui s-au împlinit după 
mulți, mulți ani. Patriarhul Iacov a 
avut visul la Betel, scara rezemată de 
pământ și cu vârful care ajungea până 
la cer, și visul acela l-a urmărit toată 
viața ca o lumină din partea lui 
Dumnezeu. Faraon a visat visul cu 
șapte vaci frumoase și grase, și apoi cu 
alt vis cu șapte vaci urâte și slabe. 
Dumnezeu îi descoperea ceva din 
viitor. În temnița unde era Iosif, 
paharnicul a visat un vis, și pitarul de 
la palat a visat și el alt vis.

Iov spunea că Dumnezeu vorbește 
când într-un fel, când într-altul, dar 
omul nu ia seama. El vorbește prin 
visuri, prin vedenii de noapte, când 
oamenii sunt cufundați într-un somn 
adânc, când dorm în patul lor. (Iov 
33:14-15).

Un lucru frumos în legătură cu 
Iosif în Egipt, după ce a fost vândut de 
frații lui ca rob, după ce a stat la 
închisoare, și după ce a ajuns 
viceregele Egiptului, au venit frații lui 
la el. Ei nu l-au cunoscut, dar Iosif i-a 
recunoscut imediat. E scris un 
amănunt la Geneza 42:9, „Iosif și-a 
adus aminte de visurile, pe cari le 
visase cu privire la ei.” Ce frumos! 
Iosif nu și-a adus aminte de răutatea 
lor, ci de visul pe care Dumnezeu îl 
împlinea în viața lui.

Să ne asemănăm lui Iosif: Mai 
bine să ne aducem aminte de visurile 
frumoase din partea Domnului, decât 
de răutatea oamenilor. 


