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Doamne-ndură-Te de noi...
Anul Nou ne stă ‘nainte, ca o carte nedeschisă:
Oare câte noi surprize vom avea după culisă?
Câte noi loviri ne-așteaptă, câte lupte și nevoi?
N-am mai fost pe drumu-acesta: Doamne-ndură-Te de noi!
A ieșit în lume iadul cu desfrâu și răutate,
Curge azi fărădelegea și potopul de păcate,
Ura și fățărnicia, cu minciuna s-au unit...
Doamne, noi vrem să rămânem sfinți ai Tăi pân' la sfârșit!
Drama ultimei răscoale și-a deschis deja cortina,
Diavolul turbează-n lume, își ascute ghilotina,
Haita lupilor aleargă după turma Ta de oi;
Dumnezeu e Stânca noastră. Doamne-ndură-Te de noi!
Într-o vreme ca aceasta, ne-ai ales pentru credință,
Ne-ai dat armele luminii, pentru sfânta biruință.
Duhul slavei și-al unirii ne adună-n jurul Tău,
Dă-ne harul pocăinței, și ne scapă de cel rău.
Când balaurul cel mare, fiara cea cu zece coarne,
Amăgește lumea-ntreagă, vrând credința s-o răstoarne,
Stricăciunea e la culme, într-o lume de război…
Dumnezeu e Pacea noastră! Doamne-ndură-Te de noi!
Îngerii Tăi de lumină, să ne fie pază bună,
Într-o lume de păcate, de măcel și de minciună,
Noi ne-ncredem doar în Tine, ridicăm drapelul sus
Tu ai veșnic biruința, Preaiubitule Isus,
Chiar dacă icoana fiarei vântură amărăciune,
Anul Nou să fie anul de credință și misiune!
O, ajută-ne, Isuse, să nu dăm nicicând ‘napoi,
Vino ca să-Ți iei Mireasa! Doamne-ndură-Te de noi! (vp)

Cornelia a fost în duminica trecută
internată de urgență, și a stat în
tratament medical câteva zile din
vVineri, 15 ianuarie, a sosit în vizită cauza unei crize acute de ulcer
din Constanța fratele Daniel Samuel d u o d e n a l . N e r u g ă m p e n t r u
Băjenaru, nepot al fratelui Marinică însănătoșirea ei grabnică.
Dumitrașcu, și îl salutăm cu drag în
mijlocul nostru.
Bolnavii noștri
vVineri, 8 ianuarie, a avut loc Timpul de iarnă cu temperatura
primul studiu biblic pentru perechile de extrem de scăzută a adus și răceală,
tineri căsătoriți și pentru necăsătoriți, gripă și tuse la mulți. Avem în
studii care vor avea loc la fiecare două rugăciune pe toți cei bolnavi.
vSora Maria Tăședan a fost
săptămâni, fiind conduse în mod
intercalat de frații Sorinel Cimpoeș și mutată temporar de la spital la casa de
Andre Ordeanu, iar Sylvan Popovici reabilitare și terapie „Central Baptist
având misiunea de coordonare a Village” de la adresa 4747 N. Canfield
acestor întâlniri de vineri seara. Avenue, Norridge, IL 60706.
vSora Maria Deac s-a mutat
Următoarea adunare de studiu biblic va
fi vinerea viitoare, 22 ianuarie, din pentru tratament la „Westmoreland
Nursing Center”, 660 N.
Epistola către Flilipeni, capitolul 2.
Westmoreland Road, Lake Forest
v M u l ț u m i m s o r e i C o r n e l i a 60045 (pavilionul de terapie legat de
Dumitrașcu pentru gestul frumos de a fi Lake Forest Hospital), la camera 103.
vSora Lidia Mic a fost internată
pregătit în duminica trecută
pachete cu prăjituri pentru duminica trecută noaptea din cauza
toți cei de vârsta peste 60 de unei crize de pneumonie cu mari
ani din biserică. Totodată am dureri. Se află în tratament la Swedish
avut o întristare în faptul că sora Hospital.
Luni și marți, 11 și
12 ianuarie, am
avut serviciile de
priveghi și
înmormântare la
despărțirea de
fratele Petre
Ursălaș. Deși a fost
un frig cumplit și
cu viscol de zăpadă, ne-am strâns în
jurul familiei pentru a le da mângăiere
din Cuvântul Domnului și L-am
proslăvit pe DomnulDumnezeu. În
numele dragostei Domnului Isus
exprimăm condoleanțe familiei și ne
rugăm ca mângăierea Duhului Sfânt să
fie cu soția Georgeta, fiica Eliza și
ginerele Ionuț, cât și cu ceilalți înrudiți
prin familia sorei de corp Cornelia și a
fratelui de corp Cornel, din România.
„Îmi vei arăta cărarea vieții; înaintea
Feței Tale sunt bucurii nespuse, și
desfătări veșnice în dreapta
Ta!” (Psalmul 16:11)

Proiecte de Viitor
tPentru duminica de 14 februarie,
se pregătește un program special al
copiilor din biserică la serviciul de
după masă, când copiii vor să ne facă o
surpriză frumoasă cu un program de
cântări, poezii, și în plus cu o scenetă
biblică numită „Șapte Uși”, pe care o
învață acum de zor.
tTot în legătură cu activitatea
copiilor, avem în plan să începem la
noi cursuri de AWANA în fiecare
miercuri seara sau vineri seara. Iar
săsptămâna de VBS la vară ne gândim
să fie între 25 la 29 iulie.
tSă avem în rugăciune pe tinerii
din fanfara „Soli Deo Gloria[ care în
vara aceasta vor fi în turneu în Europa,
adică în Italia și Austria, între 19 iunie
și 3 iulie, un turneu mai greu decât în
alți ani, mai costisitor și mai periculos.
Domnul însă le va da izbândă, și
pretutindeni unde vor merge, ne
rugăm ca frățietatea să fie înviorată și

întărită în credință.
tCursuri de limba română. Dintr-o
inițiativă frumoasă a câtorva familii,
vinerea viitoare, 22 ianuarie, vor
începe cursurile de limba română
pentru copii și tineri, de la orele 7:00
seara. Înscrierile se vor
face începând de astăzi la
s o r a T i n a Po p ov i c i .
Cursurile acestea vor fi
conduse de sora Adina
Lungu de la biserica și
școala „Logos”. De la noi, cei care au
preluat lucrarea sunt Alla Dinu, Sorin
Cimpoeș, Andrei Smahon, Tina
Po p ov i c i , E s t e r a S m a h o n , A n i
Tămășan, și alții care investesc mult
timp și efort în programul de început al
școlii noastre de limba română. Să-i
avem în rugăciune.
tMai este un lucru de care să nu
uităm: Tabăra de vară a familiilor din
biserică, în Munții Stâncoși,
în Colorado, este
programată s-o avem între 7
și 11 august, la campul
creștin prezbiterian
„Highlands”. Lista cu rezervații este
aproape plină. Luați legătura cu fr.
Sorin Cimpoeș.
vMâine, 17 ianuarie, școlarii fiind
liberi de ziua Martin Luther King Jr.,
copiii noștri se adună la Oakton Ice
Arena, 2800 W. Oakton Street, Park
Ridge, IL 60068 (tel. (847) 692-3359.
Activități între 11:00am și 12:50.
Părinții sunt rugați să fie acolo cu
copiii de la 10:45 dimineața.
vSpre aducere aminte: Sâmbăta
viitoare, surorile au de la 10:00
dimineața clasa de „cooking”. Veniți cu
șorțul, boneta și caietul de rețete.
————————————
Din scrisorile primite
Iubiți frați din Chicago,
„Străjerule, cât mai este din noapte?
Străjerule, mai este mult din noapte?”
Străjerul răspunde: „Vine dimineața, și

este tot noapte. Dacă vreți să întrebați,
întrebați; întoarceți-vă și veniți iarăși.”
— Acesta este textul de bază în biserica
noastră din Zatec (Cehia) la trecerea
anilor.
Aș dori tuturor membrilor din Casa
lui Dumnezeu din Chicago: 1. Să fie
străjeri ai Domnului. 2. Să aibă un
răspuns pentru toate întrebările celor ce
caută răspuns. Iar fiilor risipitori din
Chicago, le doresc: 1. Dacă au
întrebări, să întrebe; 2. Să se întoarcă și
să vină la Dumnezeu.
Vă ur măresc cu drag, cu
regularitate. Aș dori un contact cu frații
dirijori de la fanfară, fiindcă aș avea
ceva, un dar frumos, pentru ei.
Salutări întregii biserici.
Dolfi - Cehia.

Ne rugăm pentru:
t Să ne rugăm pentru familia
Bodnariu a căror copii au fost răpiți
samavolnic de statul norvegian. Așa ca
ei mai sunt zeci și sute de familii în
Norvegia și în alte țări. Când oamenii
nu mai cred în Dumnezeu își fac legi
după placul lor, ca să aducă nenorocirea
la adăpostul legilor lor (Psalmul 94:20).
Și cine știe ce planuri mai are satana în
servieta lui? Azi Norvegia, mâine
America, apoi toată lumea…
t Pentru creștinii din țările unde
sunt persecuții crunte, sub mitralierele
islamice sau comuniste. Creștinii din
nordul Sudanului (în Africa) sunt goniți
de autoritățile musulmane în munții
Nuba. Atacurile islamice au atins
săptămâna trecută Indonezia, Pakistanul
și Burkina-Faso (fosta Volta-Superioară).
Arestările, execuțiile de creștini, în
Corea de Nord, Somalia, Irak, Siria,
Afganistan, Iran, Nigeria, sunt
înfricoșătoare (iar președintele Americii
e aplaudat în Congres când spune că
extremismul islamic nu prezintă nici un
pericol). Doamne, ai milă!
t Pentru tinerii și studenții care au
început un nou trimestru de școală după
vacanța mare de iarnă, ca să rămână
alipiți de Domnul și de Cuvântul
adevărului, care le poate da putere să
înfrunte ispitele și provocările din
activitățile zilnice.
t Pentru predicatorii chemați de
Domnul să vestească Evanghelia, ca să
rămână statornici și curați în lucrare,
ținând sus Cuvântul vieții.

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

— după amiază —
Cântări Comune
Rugăciune de invocare
Cântare Comună
Fanfara
Poezie – Alla Dinu
Cântare – Familia Ordeanu
Cântare Comună
Solo – Amber Ilisie
Poezie – Silviu Moșman
Fanfara
Anunțuri și Colecta
Cântare Comună:
Citirea textului și rugăciune
Predică
Încheiere și Benedicție
•(cântările comune sunt conduse
azi de fr. Dani Voica)

m Invidia este ulcerul sufletului (Socrate) m Cât trăiesc, sper! (Cicero) m O libertate fără
limite ucide libertatea (Balzac) m Dreptatea fără forță înseamnă slăbiciune; forța fără dreptate
înseamnă tiranie (Pascal) m Egalitate nu există decât în matematică (Eminescu) m Prefer un
adevăr amar, decât o minciună dulce (Goethe) m Educația schimbă oglinzile în ferestre.
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