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Ziua Unirii
1859 - 2016
La 5 ianuarie 1859 Alexandru Ioan Cuza
fusese ales cu unanimitate de voturi ca
domnitor al Moldovei. În drum spre
Constantinopol, unde aveau să comunice
rezultatele Porții, delegația română s-a oprit
la București și a influențat Adunarea Electivă a Valahiei, astfel că la 24 ianuarie
Cuza a fost ales și domn al Țării Românești, înfăptuindu-se unirea principatelor
române. Conferința Internațională de la Paris urma să recunoască în aprilie
dubla alegere, și astfel, indiferent de ce ziceau străinii și politicienii vremii,
românii au înfăptuit un vis milenar, unirea.
La granița dintre Moldova și Țara Românească, drumul principal și vama de
trecere era prin orașul Focșani, pe la podul peste râul Milcov. În Focșani, de o
parte a Milcovului erau moldovenii și de alta valahii. În vizita triumfală a lui
Cuza la Focșani, s-a oprit la vamă. Acolo era un arc de triumf făcut din flori, și
acolo a chemat pe cei doi soldați de pază, unul din partea Moldovei, și celălalt
din partea Țării Românești, i-a pus să se îmbrățișeze, le-a spus că sunt de-acum
frați pentru totdeauna, și i-a trimis la cazarmă, cu ordinul ca niciodată să nu mai
fie graniță între români.
Versurile lui Alecsandri din cunoscuta Hora Unirii au un tâlc istoric real,
adevărat: „Vin’ la Milcov cu grăbire, Să-l secăm dintr-o sorbire, Ca să treacă drumul mare,
Peste-a noastre vechi hotare.” La fel, cuvintele din strofa dinainte, „Amândoi avem un
nume, Amândoi o soartă-n lume, Eu ți-s frate, tu mi-ești frate, În noi doi un suflet bate!”
Frumoasă și dulce e frăția de neam care ne leagă. Dar și mai dulce, mai duioasă
și trainică, e frăția de credință pe care am primit-o în sângele Domnului Isus,
Mântuitorul nostru drag, fiind cetățeni ai Patriei cerești.

În săptămâna trecută ne-am
bucurat să spunem Bun Venit la noi mai
multor musafiri, printre care: prietena
Alexandra, venită împreună cu s.
Dorina Bejan; Emilie și Raul Hegyeș
(din California); Benjamin Pop (din
Houston) și Brittany Stan (din
Nashville); Samuel Băjenaru din
Constanța; Luminița și Valentin Negoi
(mutați aici de la Buftea-București).
Chitanțele pentru donații: Fratele
casier al bisericii, Dan Bulboacă, are la
dispoziția fiecăruia chitanțele cu totalul
donațiilor făcute în anul 2015, ca
documente pentru scutire de taxe. Mulți
le-ați primit deja electronic prin e-mail,
și dacă nu le-ați primit, le puteți avea în
formă tipărită de la fratele Bulboacă sau
de pe masa de la intrarea în biserică.
Plicurile sunt aranjate în ordine
alfabetică. Chitanțele care nu vor fi
ridicate astăzi, vor fi trimise prin poștă
în ultima săptămână din ianuarie. În
același gând, vă mulțumim în Numele
Domnului pentru felul cum ați sprijinit
lucrarea bisericii în anul trecut,
depășind așteptările în dărnicie și râvnă
pentru Casa Domnului.

cetățean american de origină iraniană)
creștin și că avea în plan acum trei ani
să înființeze în Iran un orfelinat creștin.
În prima fază a întoarcerii deținuților
acasă în Statele Unite, ei stau pentru
adaptare, tranziție la libertate, și
asistență medicală într-un spital militar
american din Landstuhl, Germania,
unde a fost vizitat de congresmanul
Robert Pittenger (republican, de N.
Carolina), care a declarat: „Deși în cea
mai mare parte a detenției pastorului Abedini,
a fost ținut în izolare, foame și interogări cu
abuzuri fizice, emoționale și psihice, cred că
atoritățile iraniene
aveau de gând să-l
elibereze fiindcă în ultimele șase luni s-au
purtat mai frumos cu el și i-au dat hrană
adecvată ca să nu fie slab la eliberare.
Pastorul Abedini e foarte aproape de Domnul;
am stat împreună o oră și jumătate în părtășie
și rugăciune.” Despre planurile de viitor,
pastorul Abedini spune doar că
prioritatea pentru el în prezent este
legătura în familie cu soția Naghmeh și
copiii care au acum 9 și 7 ani.”

După un scrutin de opinie făcut de
American Bible Society, în legătură cu
„orașele și statele americane cele mai
legate de Biblie” în lista primelor zece
sunt orașe din partea de sud a țării,
cunoscute ca „centura biblică”, și sunt:
1. Chattanooga, Tennessee;
Dăm slavă Domnului că în cadrul
2. Birmingham, Alabama;
schimbului de deținuți între SUA și
3. Lynchburg, Virginia;
Iran, printre cei eliberați în săptămâna
4. Shreveport, Louisiana;
5. Tri-Cities, Tennessee
6. Charlotte, Carolina de Nord;
7. Little Rock, Arkansas;
8. Knoxville, Tennessee;
9. Greenville NC;
10. Lexington, Kentucky.
Principiile de clasificare au fost citirea
Bibliei, credința în puterea Cuvântului
lui Dumnezeu de a transforma viețile
oamenilor, frecvența la Biserică și
motivația de a asculta predici centrate
în Cuvântul lui Dumnezeu.
trecută a fost și predicatorul Saeed
În Anglia, guvernul englez a
Abedini, pentru care ne-am rugat de
propus
eliminarea claselor de religie
mult timp, și care era în stare de arest în
Iran pentru motivul că era (deși din școlile publice, în urma atacurilor

musulmane din ultima vreme. Steve
Double, membru în Parlament, a ținut
o cuvântare împotriva acestor restricții,
pledând pentru o educație creștină în
păstrarea caracterului tradițional
creștin al țării. Una din frazele sale
celebre este următoarea: „Unde sunt
învățătorii de școală duminicală care să
incite pe tineri la terosrism și crime?
Unde sunt creștinii care să îi recruteze
pe tineri în organizații teroriste
criminale? Așa ceva nu există! Declar
că nu există nici un motiv să punem
restricții asupra claselor de învățătură
biblică sau de activități bisericești…”
Aflându-se în campania electorală
din Iowa, Marco Rubio, a fost întrebat
din audiență în legătură cu ce fel de
influență are religia în politica de azi?
Rubio a dat un răspuns, nu în legătură
cu religia sa, ci în legătură cu credința
sa. „Nu pot forța pe nimeni să fie
creștin. A fi creștin e un privilegiu care
se capătă gratuit. Noi credem că
mântuirea este un dar, primit fără
plată, un dar care trebuie acceptat din
voință liberă de fiecare persoană.”

populația lumii, miliarde de oameni îl
respectă pe Avraam ca patriarh al
credinței lor. Nimeni nu-l venerează pe
Lot. Am găsit pe mulți cu numele
Avram, dar pe nimeni să fie chemat
Lot.” Waren Wiersby spune pe bună
dreptate: „Răsplata cea mai mare a
unei vieți de credință nu este ce capeți
în urma ei, ci, în cele din urmă, ce
devii, ce ajungi să fii!” Iar psalmistul
David scria: „Primește cu bunăvoință
cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele,
Doamne, Stânca mea și Izbăvitor ul
meu” (Psalmul 19:14).
Șase din cele 29 de persoane ucise
săptămâna trecută în atacul islamist din
Burkina Faso, erau voluntari creștini în
activități de ajutor umanitar în Africa,
iar un altul era misionar american,
Mike Riddering, care a condus din
2011 împreună cu soția sa un orfelinat
și o casă de refugiu pentru femeile din
Africa. Patru dintre cei uciși erau din
aceeași familie de canadieni, care s-au
dus acolo în concediul de Crăciun ca să
dea ajutor în școli și orfelinate, și și-au
prelungit șederea ca să fie de ajutor.

„Denison Forum” a publicat un
raport medical făcut în ur ma
examinării a peste 200.000 de pacienți
la vârsta de 45 de ani în sus, în care se
dau șase factori ai longvității: fumatul,
folosirea alcoolului, dieta zilnică,
inactivitatea fizică, modul sedentar de
viață, și somnul. Cu cât scorul e mai
scăzut la aceste probe, șansa de a avea
o viață mai lungă e mai mare. Ca un
adaus la aceste concluzii e și un
adendum: caracterul e legat de
longevitate. Caracterul unui
Orchestra
om elimină stresul și
neliniștea, for mând o
atmosferă de muțumire și
pace. Întrucât „Denison Forum
pentr u Adevăr și Cultură”
cunoaște principiile biblice,
articolul continuă cu un
exemplu din Biblie: Avraam a
mijlocit pentru Lot care trăia
în Sodoma. Deși era un oraș
păcătos, Lot a ales să trăiască
acolo. „Azi peste jumătate din

„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)

Sora Alla Dinu urmează să conducă
activitățile școlii de limba română în
— seara —
programul explorator de trei luni, având
cursurile în fiecare vineri seara de la Cântări Comune:
7:00-8:30. Ne rugăm ca această inițiativă să
„Cu Isus în lumea asta”
aibă succes în a da copiilor noștri o mai bună
„Voia Ta nu voia mea”
înțelegere și folosință a limbii române.
Rugăciune
Cântare Comună:
Împreună cu familia George și
„Dar eu nu mă tem”
Laura Ardelean, trăim bucuria Fanfara –
visurile împlinite, a binecuvântărilor
„Echoes from the Garden of Eden”
de lumină pe care
Poezie – Mia Costin
Dumnezeu le
Cantare Comună:
revarsă din plin
„Sunt un pribeag”
peste noi, ca să ne
Cvintet – familia Cimpoes:
arate grija,
„Așa-ntr-o liniște și-un har”
ocrotirea și
Psalm 103, 107– Sylvan Popovici,
dragostea Lui.
„Bunătatea Domnului”
Ieri,
23
ianuarie, a avut
Solo - Melania Popovici:
loc
într-o
„Iubirea Lui e mult prea mare…”
atmosferă de sărbătoare și de laudă Fanfara –
Domnului Isus, logodna tinerilor
„God is so Good”
Robert Ardelean de la noi și Deana Anunțuri și Colecta
Zivku, din Detroit, de la Prima
Biserică Baptistă din Troy, păstorită Cântare Comună:
„Ce mare ești Tu”
de fratele Sorin Covaci. Dorim
Predica
tinerilor, și familiilor Ardelean și
Zivku, împlinirea visurilor din partea Încheiere și Benedicție
Domnului, cu dăruirea păcii ca un
Cântările sunt conduse de Josh Popovici
râu și a fericirii ca valurile mării
(Isaia 48:18).
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Program duminical la radio: WEEF 1430 AM, 8:30AM-9:00AM
Internet: http://betelchurch.org

