
Un borangic de neaUn borangic de neaUn borangic de neaUn borangic de nea    
 
Natura, toat] firea, suspin] \i dore\te 
S] vad] 'mplinirea sl]vitei S]rb]tori, 
Cur`nd robia lung], amarul, se sf`r\e\te 
C]ci vine Domnul slavei pe nori str]lucitori. 
 
Da, va veni \i Ziua c`nd ve\teda natur], 
De la atomi minusculi, la-ntinse galaxii, 
Vor fi p]rta\e toate, cum scrie 'n Scriptur], 
La libertatea slavei \i-a noii ve\nicii. 
 
De parc-ar fi o prob], natura cea sfioas] 
A luat o hain] alb], un borangic de nea; 
|i-a prins 'n p]r frumoas], voalul de mireas], 
E preg]tit], Doamne, 'n a\teptarea Ta. 
 
Iar noi, s] nu fim oare? S] nu fim \i noi gata, 
"n haina cur][iei \i-a dorului curat? 
Biserica Te-a\teapt] \i strig] %Maranata^! 
"n hainele iubirii \i noi ne-am 'mbr]cat. 
 
La En-Ghedi, Isuse, a-nmugurit smochinul, 
Tr]im deja fiorul luminilor din zori; 
"n veghea a\tept]rii auzi-ne suspinul, 
|i ruga, %Vino, Doamne, pe nori str]lucitori !^ (vp) 
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De la Casierie 
 • Ast]zi este ultima zi pentru 
aducerea contribu[iilor prin colect] \i 
a cheltuielilor pentru decont financiar 
(expense reimbursements) pentru 
anul 2013 
 • Pentru decontul contribu[iilor 
pe anul 2013, va rug]m s] nu 
completa[i formele anuale de taxe 
IRS (%income tax return^) p`n] c`nd 
nu primi[i declara[ia contribu[iilor pe 
anul 2013 (pe care o vom efectua 
înainte de 31 Ianuarie 2014) 

Eu fac toate lucrurile noi! 
 
%Cel ce \edea pe scaunul de domnie a zis: 

Iat] Eu fac toate lucrurile noi!^ 
(Apocalipsa 21:5). 

 Suntem la un prag de An Nou. 
Sim[im parc] trecerea anului vechi 2013, 
cu r]suflarea greoaie, obosit], parc] trist]. 
Anul vechi intr] 'n cronica istoriei, se 
a\eaz] smerit pe paginile albumelor, \i 
'ncerc]m s] prindem ceva frumos din 
filmul lui, \i s] nu mai privim la ce a fost 
ur`t. Am pus c`ndva 'ntr-un vers 
zic]toarea noastr] rom`neasc], %|i cum 
spunem c`teodat], vorba din b]tr`ni 
l]sat]: Cele rele s] se spele; Cele bune s] 
se-adune! S] se sting] toat] ura; Cum ne-
nva[] \i Scriptura!^ Poate deja am 'nv][at 
multe 'n anul 2013, dar cur`nd va deveni 
ceva vechi. |i textul amintit mai sus 
spune, %Iat] Eu fac toate lucrurile noi!^ E 
versetul speran[ei de care ne at`rn]m \i 
noi viitorul. 
 Cine este acest EU, care face toate 
lucrurile noi? E Fiul lui Dumnezeu, Cel 
ve\nic, Creatorul tuturor lucrurilor, Cel 
care are puterea s] distrug] \i s] aduc] la 
via[], s] 'ntunece c]rarea \i s] lumineze 
zarea, s] ascund] \i s] Se descopere. |i 
'n puterea pe care o are El "\i 'mpline\te 
planul voiei Sale. 
 Toate lucrurile. Nimic nu se poate 
eschiva de la atingerea m`inilor Sale, de 
la for[a 'nnoitoare a hot]r`rii Lui. El nu 
las] nimic neschimbat. El 'nnoie\te toate 
lucrurile. Pe cele rele nu le mai g]sim, pe 
cele bune le face mai frumoase, pe toate le 
face noi-nou[e. Noi \tim s] stric]m, s] 
spargem. El face ceva nou, frumos, o 
capodoper] divin]. 
 Doamne, ajut]-ne \i pe noi s] facem 
parte din universul acesta nou, frumos, pe 
care 'l aduci la fiin[]. Ajut]-ne s] ne 
poc]im, s] ne uit]m la Tine 'n umblarea 
noastr], s] c]ut]m voia Ta, s] iubim 
Cuv`ntul T]u, s] tr]im 'n dragoste, 'n 
smerenie, 'n credin[]. S] ne l]s]m 'nnoi[i 
de harul T]u... 

Programul de 
s]pt]m`na 
viitoare: 
 
Mar[i seara. 
Ajunul Anului Nou 
   •Serviciul divin va 
'ncepe la orele 9:00 PM 
 Cu ajutorul Domnului \i spre 
slava Lui, dorim s] avem o adunare 
de 'nchin]ciune \i mul[umire lui 
Dumnezeu pentru anul 2013. 
 
Miercuri, 1 Ianuarie 2014. 
   •Serviciul divin va 'ncepe la 
orele 4:00 PM. 
 Veni[i s] fim 'mpreun] la 
'nchin]ciune \i consacrare pe bra[ele 
Tat]lui ceresc. El are un plan m]re[ 
cu noi, \i are puterea s]-l duc] la 
'ndeplnire cu fiecare 'n parte. %V-am 
purtat, \i tot vreau s] v] mai port, s] 
v] sprijinesc \i s] v] m`ntuiesc.^ 
(Isaia 46:4). 



 %C]ci un Copil ni s-a n]scut, un Fiu ni s-a dat, \i domnia va fi pe um]rul Lui; Îl 
vor numi: %Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, P]rintele ve\niciilor, Domn al p]cii^. 
(Isaiah 9:6). Proorocul Isaia scria aceste cuvinte parc] deja tr]indu-le, parc] v]z`nd 
deja momentul Na\terii, de\i el tr]ia cu 600 de ani 'nainte de venirea Domnului Isus: 
%Un Fiu ni S-a dat!^ 
 Ce glorie! Fiul lui Dumnezeu de acum e Fiul nostru. E s`nge din s`ngele nostru, e 
dintre noi, ne apar[ine. De acum Fiul lui Dumnezeu se va numi Fiul Omului. 
 A\a a vrut Dumnezeu, s]-|i lege ve\nicia \i slava Lui de necazul \i durerea 
p]m`ntenilor, iar noi s] fim fra[i ai Domnului Isus Hristos! 



%...Toate se vor 
'nvechi ca o hain]; 
le vei face sul ca pe 

o manta, şi vor fi 
schimbate; dar Tu eşti Acelaşi; şi anii 
T]i nu se vor sfârşi” (Evrei 1:11-12). 

Comunic]ri 
 Œ Printre musafirii care ne-au 
vizitat cu ocazia s]rb]torii Na\terii 
M`ntuitorului amintim pe: Costel, 
Mia \i fiica Eunice Oglice; sora 
Dinescu, din Canada, mama sorei Lili 
Mircu; prietenii Vera \i Mari, din 
Montreal, prieteni ai sorei Alla Dinu; 
Tiberiu Tru[a din Virginia; Mircea, 
Daniela \i fiica Catelan Mo[ din 
Arizona; Aurel \i Aurelia Czoka din 
Michigan; Gabriel \i Suzi Georgescu; 
Alex \i Melania Popovici, din 
Denver, Colorado; Nelu \i Dana 
Craioveanu, din Dayton, Ohio. 

Pentru copii... de colorat 

Programul de 'nchin]ciune 
 
C`nt]ri comune 
Rug]ciune de invocare 
Corul Mixt  
Clipe de rug]ciune: Dumitru Podea 
C`ntare comun] 
Colind]torii 
Solo, Sami Negru 
Colind]torii 
Solo, Noelle Bud 
Corul Mixt  
Anun[uri \i colecta 
Duet Ilie \i Felicia Negru 
Cor Mixt 
Solo, Josh Popovici 
Predic] 
C`ntare Comun] \i 'ncheiere 

              C`nt]rile comune, 
conduse de Edy Negru 

%Iat] ce va face r`vna Domnului o\tirilor!^ 
Sl]vit s] fie Domnul! 


