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5 Ianuarie 2014
La Mul[i Ani Binecuv`nta[i de Dumnezeu !

Urare la 'nceput de an
Dragii mei, s] ne dea Domnul, tuturora zile bune,
Anul Nou de 'ndurare, s] ne fie %an-minune^ !
S]-|i reverse Bunul Tat] harul S]u cu bog][ie,
"n Lumina Lui cereasc] mo\tenirea s] ne fie.
S] avem p`ine pe mas], hran] bun] \i gustoas],
|i vorbirea tot cu sare \i cu har s] fie dreas];
S] ne dea putere Domnul s] lucr]m cu h]rnicie,
Nu numai pentru ce trece, dar \i pentru ve\nicie.
S] ne bucur]m de roade, de recolte-mbel\ugate,
Dar \i roadele iubirii s] nu fie neglijate;
S-avem m`inile curate 'n lucr]ri de meserie,
Dar \i la 'nchin]ciune, tot curate s] ne fie.
Luptele din anu-acesta s] nu fie-n for[a firii,
Ci s] fie 'n puterea Dumnezeului o\tirii;
S-avem coiful m`ntuirii, c`nd du\manul ne atac],
Sabia Duhului Slavei s] nu rugineasc]-n teac].
Nu descul[i 'n lupta vie[ii, nici cu cizmele cu [inte, —
R`vna sfintei Evanghelii, s] ne fie-nc]l[]minte!
S] umbl]m pe Calea crucii, la Hristos av`nd privirea,
"n senin]tatea p]cii s] ne fie m`ntuirea.
Dragostea s] fie gata orice jertf] s]-mplineasc],
|i Credin[a s] tot creasc], pe cel r]u s]-l biruiasc]!
Iar N]dejdea s] ne-o punem 'n Hristos M`ntuitorul,
Care [ine-n m`na dreapt], Anul Nou \i viitorul! (vp)

Un nou n]scut
"n prima zi din anul nou 2014 am
avut la amvonul bisericii un trandafir

Alege[i calea vie[ii 'n 2014
Printre ultimele cuvinte adresate
de Moise poporului Israel a fost \i
acesta: %Alege!^ Domnul Dumnezeu
d]duse deja porunca: %"[i poruncesc
azi s] iube\ti pe Domnul Dumnezeul
t]u, s] umbli pe c]ile Lui \i s] p]ze\ti
poruncile Lui!^ (Deutr. 30:16). Dar
Israel trebuia s] aleag]: s] asculte
sau nu de cuvintele Domnului?
Moise a provocat poporul s] ia o
hot]r`re: %Alege via[a, ca s] tr]ie\ti,
tu \i s]m`n[a ta, iubind pe Domnul,
Dumnezeul t]u, ascult`nd de glasul
Lui, \i lipindu-te de El: c]ci de aceasta
at`rn] via[a ta \i lungimea zilelor tale,
\i numai a\a vei putea locui în [ara pe
care a jurat Domnul c] o va da
p]rin[ilor t]i, lui Avraam, Isaac \i
Iacov” (Deutr. 30:19-20).
Anul Nou 2014 s] fie \i pentru noi
anul 'n care s] alegem via[a, s]
alegem calea Domnului, s] alegem pe
Domnul Isus ca P]stor al nostru, s]
alegem s] vrem s] cunoa\tem mai
mult voia Sa, s]-L iubim mai mult,
s]-L slujim cu ardoare, s]-L
m]rturisim cu jertf], s]-L prosl]vim
din inim].

ro\u, semn c] s-a n]scut un b]iat
'ntr-o familie a noastr]. Louisa, so[ia
lui Daniel Brad, fiul sorei Iulia Brad,
\i nepot al familiilor Brad de la noi, a
n]scut un b]iat cu numele Raymond
Peter Brad. Copila\ul poart] numele
bunicilor s]i, Raymond din partea
mamei, \i Petru din partea tat]lui.
Felicit]m de departe familia 'ntreag]
\i pe bunica Iulia, dorind ca darul
acesta s] fie pre[uit 'nc] odat] ca un
semn al dragostei pe care Dumnezeu
o poart] pentru cei ce-L iubesc \i
a\teapt] r]spunsul cu r]bdare.

Musafir din Rom`nia
"n prima zi a Anului Nou am fost
vizita[i de fratele Ciprian Stancu,

p]stor la Slatina-Timi\, 'n vizit] 'n
America. Fratele Timotei Stancu din
Arizona, fiind \ofer pe comion de
curs] lung], a venit din Arizona la
Chicago cu o 'nc]rc]tur] \i astfe,
trec`nd prin viscolul cumplit care s-a
ab]tut peste mijlocul []rii, a ajuns la
noi \i fratele Ciprian, care a venit la
adunare cu doi unchi ai s]i, Timotei
Stancu \i Luca Dragomir. A fost un
har scump s] fim 'mpreun].

Spicuiri din Baptist Press 2013
Œ Terorism islamic 'n Nigeria. Peste 650
de cre\tini au fost masacra[i de zece ani 'n
Nigeria. Departamentul de Stat american
a descoperit c] numele oragniza[iilor care
terorizeaz] comunit][ile de cre\tini se
numesc Boko Haram \i Ansaru, diferite
nume pentru acelea\i grup]ri vr]jma\e
Evangheliei.
Œ "n toamna aceasta Arabia Saudit] a fost
admis] 'n comisia ONU pentru drepturile
omului, de\i regatul Arabiei Saudite
'ncalc] fragrant drepturile cre\tinilor din
[ar], 'n acela\i timp f]c`nd comer[ intens
cu []rile apusene.
Œ "n Egipt extremi\ti islamici criminali
procedeaz]
la amenin[]ri fa[] de
comercian[ii cre\tini pentru a stoarce bani
pentru activit][ile \i manifesta[iile politice
ale ne fast ei soc iet] [ii %Muslim
Brotherhood^. Un expert politic din Egipt
a spus: %Dac] cineva ucide un cre\tin 'n
Egipt, nu p][e\te nimic.^ Legea e f]r]
putere \i 'n [ar] domne\te anarhia.

o scrisoare de la o credincioas] care scrie
din mijlocul p`rjolului de jaf. Scrie sub
numele Hanna din Damasc: %Ca mam] \i
ca so[ie a\ vrea s] plec]m de aici, fiindc]
'mi iubesc so[ul \i copiii; dar ca m`ntuit] \i
credincioas] a Domnului Isus, vreau s]
st]m aici, fiindc] avem de f]cut o m]rturie
pentru Numele Domnului.
Œ Bapti\tii din Kazahstan sunt supu\i la
persecu[ii, perchezi[ii, deport]ri \i amende
costisitoare.
Autorit][ile
controleaz]
serviciile de
'nchinare. "n
ultima lun], un
pastor baptist a fost amendat \i i s-a
revocat autoriza[ia de predicator fiindc] a
[inut adun]ri pe care nu le-a anun[at
autorit][ilor.
Œ Eric Foley a fost printre pu[inii
americani care a putut s] viziteze biserica
subteran] din Corea de Nord. "ntr-un
reportaj f]cut presei baptiste din America,
Foley, f]r] s] dea am]nunte, a spus : %Cu
toate greut][ile enorme prin care trec, s] nui pl`nge[i pe ei. Au o credin[] tare, au
rug]ciuni aprinse, sunt uni[i ca o familie.^
Œ Saeed Abedini, p]storul
baptist
iranian american
arestat 'n Iran \i condamnat la
opt ani 'nchisoare pentru vina
de a fi cre\tin convertit de la
islam \i pentru c] a revenit 'n
Iran s] organizeze un orfelinat,
a fost transferat 'n cea mai temut]
'nchisoare din Iran, \i via[a sa este 'n
pericol.

Œ Eritrea este [ara prins] 'ntre Etiopia la
sud \i Sudan la nord. Dintre cre\tinii
aresta[i anul trecut 'n Eritrea, o
credincioas] a murit la 'nchisoare de
pneumonie, fiind
l]sat] 'n condi[ii
animalice \i 'n
subnutri[ie, fiindc] la
anchet] a spus c]
niciodat] nu va
Œ Din Siria, editura Baptist Press a primit renun[a la credin[a ei

'n Domnul Isus Hristos. Din ur],
anchetatorii au hot]r`t s] o lase s] moar].
|i ar fi putut u\or s] primeasc] 'ngrijire,
m`ncare \i libertate, renun[`nd la Hristos.
Dar a r]mas statornic] 'n credin[].
Œ Persecu[ia din Vietnam, care are
perioade de relaxare \i
apoi iar]\i de 'n]sprire,
trece acum prin faza de
furie a regimului contra
cre\tinilor. Persecu[ia sa extins \i 'mpotriva
bisericii catolice, sub
pretext c] depinde prea
mult de scrisorile care
vin de la Roma, \i nu de
ordinele comitetului central din Hanoi.
Œ Roger Oldham, vorbind la o conferin[]
pastoral] baptist] a spus: %S-ar putea s]
se 'nt`mple chiar aici \i chiar copiilor
copiilor no\tri, s] ajung] s] simt] ura
'mpotriva credin[ei 'n Hristos din partea
unei societ][i care L-a uitat pe Dumnezeu.
Trebuie s] ne rug]m ca Dumnezeu s]
aduc] o trezire de propor[ii masive care s]
mi\te 'nc] odat] aceast] na[iune. Altfel
pericolul persecu[iilor e real \i aici foarte
cur`nd.^

Nu te teme, c]ci Eu
sunt cu tine; nu te
uita cu îngrijorare,
c]ci Eu sunt
Dumnezeul t]u; Eu te înt]resc, tot Eu '[i
vin 'n ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta
Mea biruitoare ! (Isaia 41:10.

Program de 'nchin]ciune
Cântare comun], Slav], slav], "[i c`nt]m.
Rug]ciune de invocare
Ps. 91 – recitat de Grace, Chris & Jessica
Cor, Tu popor ales de Domnul
Versete de Anul Nou
Cântare comun]: Pe sf`nta vie[ii c]rare
Anun[uri \i Colecta
Text, Ps. 23 cu toata biserica G. Zaica.
Cor, Al meu p]stor e Domnul
Timp de rug]ciune (Vasile T]m]\an)
Cântare comun]: Domnul bate la u\a Ta
Grup fanfar], Mai presus e iubirea
Cvartet Dreptatea \i sângele sfânt
Predica
Cântare comun] Harul ce curge
Cina Solo, Laura Brad
Poezie, Viorica Zaica
C`nt]rile comune,
conduse de Silviu Mo\man
Via[a noastr] este un drum, o
alergare, o c]rare care trece \i prin
v]i de 'nviorare \i prin mun[i de
fr]m`ntare. "n toate 'ns] Dumnezeu
este cu noi. Apostolul Pavel 'i scria
lui Timotei, cunosc`nd c] nu mai
are mult de tr]it, %Mi-am sf`r\it
alergarea...^ Iar la Evrei 12:1 este
'ndemnul: %|i noi, deci, fiindc]
suntem înconjura[i cu un nor a\a de
mare de martori, s] d]m la o parte
orice piedic], \i p]catul care ne
înf]\oar] a\a de lesne, \i s] alerg]m
cu st]ruin[] în alergarea care ne st]
înainte.^ Alerg]torii de la cursele
olimpice au nevoie de antrenament
ca s] alerge bine 'n fa[a spectatorilor
din tribune. La 'nceput de an nou,
s] lu]m hot]r`rea ca anul acesta %s]
alerg]m cu st]ruin[]^ pe calea cea
nou], calea p]cii, calea cea dreapt],
calea adev]rului, calea Domnului.

Pentru copii... de colorat

