Vei știi, Doamne…

La Mulți Ani !

Vei știi, Doamne, că pe-aicea, suntem într-o pregătire,
La-nceput de An cu toții, pentru sfânta Ta Venire;
Ne gătim de sărbătoare, hainele ni le-am spălat,
Și veghem în rugăciune, cu un cuget nou, curat.
E atâta har în toate, câte Duhul ni le-mparte,
Bucurie în cântare, mângăieri din Sfânta Carte,
Și simțim o adiere îngerească-n Casa Ta,
De parcă în adunare chiar pe Tine Te-am vedea.
Mulțumesc că rugăciunea mi-o asculți cu sârguință,
Și Îți spun, nu că n-ai, Doamne, de acestea cunoștință…
Dar mai știu că-așa Îți place, când umblăm noi amândoi,
Să-Ți mai spun ce am pe suflet, întâmplări de pe la noi.
Iosif și Marin sunt meșteri, calmi, și multe nu discută,
Dar îndată sar ca leii, și pe alții îi ajută;
În schimb Manda și Smaranda, ziua-ntreagă tot vorbesc,
Însă știi cu câtă grijă pe bolnavi îi îngrijesc.
Dora, cea cu dor de Tine, ne-a făcut surpriză mare
Când familia întreagă a adus-o adunare;
Și Mihai, de când cu boala, stă la pat în rugăciuni,
Dar se roagă pentru alții care suferă-n furtuni.
Toți avem dorințe multe, Ți le spunem în tăcere,
Nici acum nu le spun tare, că-s cuvinte cu durere;
Cum vrei Tu, Isuse Doamne, că ne dai, că nu ne dai,
Duhul Tău oricum ne poartă pe cărarea către Rai.
Multe din câte se-ntâmplă mintea mea nu le-nțelege,
Și îți spun nedumerirea, însă știu că Tu ești Rege;
Și mă rog cu-nfierbântare, chiar dacă mă înspăimânt,
Nu-Ți părăsi moștenirea! Vino, Doamne, mai curând! (vp)

Binecuvântat să fie Numele Domnului !

3 Ianuarie 2016

avem înaintea ochilor noștri răstignirea
și învierea Domnului în pâinea și vinul
de la Cină, legământul cel nou al
răscumpărării noastre. Nu vrem să
De marți până joi, vom avea
pornim la drum fără El. Vrem să
seri de rugăciune între 7:00 și 8:00.
mergem pe cărarea Anului nou cu
Vineri, 8 ianuarie, de la
binecuvântarea Lui, în puterea
7:00 seara, un nou studiu biblic
Duhului Său, sub călăuzirea toiagului
cu tineretul: Epistola către Filipeni.
Său de cârmuire. Spunem și noi
cuvintele din rugăciunea lui Moise,
robul Domnului: „Dacă nu mergi Tu
Însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de
aici...^ (Exod 33:15). Și Dumnezeu să
ne ajute ca în fiecare zi din anul acesta
La Mulți Ani! Slăvit să fie Domnul să fim conduși de El, pe căile alese de
pentru că ne-a ajutat să trecem în El, păziți de El și sub binecuvântarea
săptămâna trecută peste pragul Anului mâinilor Lui sfinte.
Nou 2016. Sărbătorim astăzi în prima
duminică din anul în care am intrat,
Am avut între noi ca musafiri cu
Prezența Domnului Isus în mijlocul
nostru, și dorim să cinstim Numele Lui ocazia sărbătorilor Anului Nou:
- familia Gavriliuc din Atlanta;
la masa Cinei. E minunat că la un nou
- Beni Siniteanu;
început de drum, când ni se deschide în
- familia Temneanu;
față un nou peisaj, o nouă perspectivă,

Programul săptămânii
viitoare

De la fratele Zafiris
Vă mulțumim în Numele Domnului pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi,
pentru toate rugăciunile ce le-ați înălțat pentru noi și pentru sprijinul financiar
de care ne-am bucurat și de care avem nevoie și în continuare.
Sunt multe provocări care ne stau înainte în anul în care am intrat cu
ajutorul Domnului, de aceea vă rugam să continuați lupta alături de noi și să
ne susțineți în rugăciune.
Am intrat într-un parteneriat cu o biserică din Bacău ce doreste plantarea
unei noi biserici în Iași. De Crăciun am avut prima întâlnire publică la Teatrul
Luceafarul din Iași și ne-am bucurat să putem fi la dispoziția lui Dumnezeu în
această nouă direcție de lucrare. Dorim ca familie, să putem să-L slujim pe
Domnul cu darurile noastre oriunde dorește Domnul să ne folosească, în
proiectul de misiune în care suntem implicați de 18 ani, și în același timp în
partea de misiune sportivă, în acțiunile sociale (vă trimitem câteva imagini
unde am fost cu ajutoare într-un sat foarte sărac de lângă Iași).
Vă dorim un an binecuvântat cu multă putere, pace și dragoste de Sus, din
Tatăl ceresc. Cu drag in El, Daniel și Dina Zafiris, și copiii

Fericitul Augustin spunea că
privind la viața oamenilor fără
Hristos e ca și cum te-ai uita într-o
curte cu noroi, o ogradă țărănească
în care se văd urmele găinilor, ca o
alergare nebună în toate direcțiile și
fără nici o țintă, o simplă
h a r a b a bu r ă . D a r v i a ț a c e l o r
credincioși este un drum pe care îl
croiește Domnul, și are o țintă.
Apostolul Pavel scria în Filipeni 3:14,
„Alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos
Isus” Aceasta e o viață de biruință, o viață care are la capăt cununa vieții.
Fie pentru noi Anul Nou 2016 un an de binecuvântare și pace, de
prosperitate și avât evanghelic, de creștere în credință și apropiere de
Domnul, un an al iubirii și bucuriei sfinte, un an al pregătirii noastre pentru
întâmpinarea Lui în slavă!
- Andrew Bucur, care fiind în stagiul
militar în Hawaii, a venit în permisie;
- familia Wolf, din vecinii noștri;
- familia Lucian și Antoaneta
Rașinar
Biserica Betel are un
amvon nou (de fapt, până
acum aveam doar un
pupitru în loc de amvon),
s l av ă D o m n u l u i . N e
bucurăm de inițiativa și
dărnicia celor trei familii
care au donat banii pentru cumpărarea
amvonului. Dorim ca aceștia să fie un
imbold pentru alții la dărnicie și jertfă
pentru slava Domnului Isus.

câteva luni, în retragere la căldură, și le
dorim însoțirea Tatălui ceresc. Înainte
de a pleca fratele Mircea a încheiat
lucrările pe care le începuse la subsol, și
noul birou pastoral la etaj. Dorim ca
bunul Dumnezeu să-i răsplătească
râvna pentru casa Domnului.
La Mulți Ani — celor cu numele
Vasile, cu ocazia zile onomastice pe 1
ianuarie, de ziua Sf. Vasile!

Am primit un mesaj: „Pacea
Domnului Isus! Dumnezeu să vă umple
de binecuvântări în anul 2016. Am o
rugăminte la dvs. Dacă Domnul vă
pune pe inimă, puneți pe lista de
rugăciune a Bisericii și un suflet cu
Fratele Mircea și sora Mary Răduț numele Elisabeta ce a suferit un
urmează să plece în Florida pentru accident vascular cerebral.”
Fratele Pamfil și sora Ileana Răduț vor pleca în săptămâna viitoare în
Kenya, Africa de est, să
viziteze orfelinatul unde
lucrează ca voluntari Benny
și Jessica, fiul și nora lor. Să-i
avem în rugăciune, și pe ei în
călătoria pe care o vor face,
și pe tinerii care vor să
lucreze acolo șase luni în
condiții mult diferite de
comfortul american, slujind
în Numele Domnului Isus.

Sora Maria Tăședan, după
operația avută, se află la DuPage
Hospital în convalescență. Să ne
rugăm pentru vindecare și întărire. De
asemenea, să-i amintim în rugăciune și
pe ceilalți bolnavi: Petre Ursălaș, Puiu
Sezonov, Gili și Nuți Gașpar, Lidia
Buhai, Maria Deac, Ana Arcan.

„Întărește-te
și
îmbărbăteazăte. Nu te
înspăimânta și
nu te îngrozi,
căci Domnul, Dumnezeul tău este cu
tine în tot ce vei face.” (Iosua 1:9)

La Început de An Nou
1. Să ne hotărîm să citim zilnic Biblie. (Vom publica
în fiecare lună un program pentru citirea Bibliei întregi
într-un an de zile).
2. Să avem o listă personală cu 10 persoane pentru
care să ne rugăm în fiecare zi.
3. În fiecare lună să facem o mărturie personală cel
puțin unui suflet despre Domnul Isus.
4. Să căutăm cum putem ajuta pe cineva, în orice
privință, de aproape sau de departe.
5. În fiecare lună să trimitem o scrisoare de
încurajare, de îndemn și întărire în credință cel puțin
unei persoane.

Citirea Bibliei în
luna Ianuarie:

1. Geneza 1-2
2. Geneza 3-5
3 Geneza 6-9
4 Geneza 10-11
5 Geneza 12-15
6 Geneza 16-19
7 Geneza 20-22
8 Geneza 23-26
9 Geneza 27-29
10 Geneza 30-32
11 Geneza 33-36
Întrebări din subiecte biblice:
12 Geneza 37-39
13 Geneza 40-42
1). Cum se chema femeia din Roma care a trimis
14 Geneza 43-46
salutări lui Timotei?
15 Geneza 47-50
2). Cum se chema soția unui înalt demnitar
împărătesc care s-a dus la mormântul Domnului ca să-i 16 Iov 1-4
17 Iov 5-7
îmbălsămeze trupul?
18 Iov 8-10
3). Care împărat al Amoriților n-a lăsat pe Israel să
19 Iov 11-13
treacă prin teritoriul împărăției lui?
20 Iov 14-17
4). Cine a avut primul vis menționat în Biblie?
21 Iov 18-20
5). Cine a făcut primul recensămând al poporului
22 Iov 21-24
Israel?
23 Iov 25-27
24 Iov 28-31
Răspuns la întrebările din săptămâna trecută
25 Iov 32-34
1). Nu li s-au umflat picioarele (Deutr. 8:4)
26 Iov 35-37
2). Caleb avea 40 de ani când a fost trimis să iscodească 27 Iov 38-42
28 Exod 1-4
țara Canaanului (Iosua 14:7)
29 Exod 5-7
3). Abdon (Judecători 12:13-14)
30 Exod 8-10
4). Solomon a zidit Templul în șapte ani (I Împ. 6:38).
31 Exod 11-13
5) Rezidirea Templului a durat 46 de ani (Ioan 2:20)
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