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La Mulți Ani de Bucurie și Lumină !
Vom Lăuda pe Domnul !

Domnul este Stânca și Ajutorul nostru
Moise amintea poporului Israel că Dumnezeu este Stânca: „El este
Stânca; lucrările Lui sunt desăvârșite, Căci toate căile Lui sunt drepte; El este
un Dumnezeu credincios și fără nedreptate, El este drept și curat” (Deut. 32.4).
De aici, psalmii lui Israel Îl declară pe Dumnezeu „Stânca” poporului Său.
„Domnul este tăria poporului Său, El este stânca izbăvitoare a unsului
Său.” (Ps. 28:8). Regele David repeta mereu în cântările lui faptul că temelia
tare a vieții lui era „Stânca,” adică Domnul: „Da, El este Stânca și Ajutorul meu,
Turnul meu de scăpare; nicidecum nu mă voi clătina” (Ps. 62:2 și 6).
Proorocul Isaia spune din partea lui Dumnezeu: „Iată, pun ca temelie în
Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului
clădirii, temelie puternică...” (Isaia 28:16). Apostolul Pavel afirmă că în
înțelesul deplin al lucrurilor, Israel a băut în pustie apă din Stânca
duhovnicească, și aceasta îl întruchipa pe Domnul Isus: „... Ei beau dintr-o
stâncă duhovnicească ce venea după ei; și stânca era Hristos! ” (I Cor. 10:4). Iar
apostolul Petru ne îndeamnă să ne apropiem de Domnul Isus, piatra vie, lepădată
de oameni, dar „aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu” (I Petru 2:4).

Vă facem tuturora urarea de Anul Nou,
o urare de sănătate, fericire, har și
bucurie, cu împlinirea dorințelor în
bunătatea și harul lui Dumnezeu. Să
fie Anul Nou 2020 un an de îndurare al
Domnului, un an în care să simțim mai
mult dragostea și bunătatea Lui, să fim
mai aproape unii de alții, să ne
umplem cu dragostea Lui, și să fim
buni mărturisitori ai Evangheliei
Domnului Isus Hristos.
Din ultimele săptămâni amintim
câteva din bucuriile pe care le-am trăit
în Casa Domnului și amintim pe câțiva
din cei care ne-au vizitat de sărbători.:
wVizita fratelui și sorei Costel și
Mia Oglice împreună cu fiica Eunice.
wVizita familiilor din Houston,
TX: Dora și David Bolin cu fiica lor
Emma; Benjamin și Emily Pop; Josh
Pop; și părinții lor, Iosif și Geta Pop
(toată familia sorei Meia Ordeanu).
wVizita familiei Mario și Rahela
Lăzureanu, din Florida, cu cele cinci
fiice ale lor, împreună cu Joseph Nistor
și mama Tabita Nistor.
wVizita fratelui și sorei Dumitrașcu
Marinică și Cornelia din Akron, Ohio.
Alți musafiri:
wCălin Lup, profesor de muzică,
percuție (la fanfară).
wDan și Viorica Mitroi, din
Wisconsin;
wTiberiu Truța, din Washington,
DC.
wIoan și Mariana Cada cu cei doi
copii, în seara de Ajun.
w Gaby și Suzie Georgescu.
De sărbători, la fiecare adunare a
fost o frumoasă serbare! Fanfara a
cântat o suită de cântări în seara de

Ajun a Crăciunului, iar corul a înălțat
inimile noastre cu cântările din seara
de Crăciun. Tinerii au mers în seara de
Ajun cu colinda până târziu noaptea, și
mulțumim Bunului Tată că n-am avut
anul acesta nici viscol și nici zăbadă ca
să avem probleme cu circulația. Ba
dimpotrivă, cei care ne-au vizitat din
Florida și Texas, unde de obicei e cald
de Crăciun, au fost puțin dezamăgiți
fiindcă se așteptau să fie aici frig și
zăpadă. I-am invitat să vină la noi în
Ianuarie sau Februarie să ne bătem cu
copiii în zăpadă.
Mulțumim surorilor care s-au
ocupat cu pregătirea și instruirea
copiilor pentru frumosul program de
Crăciun, și în mod special felicităm pe
sora Eunice Ilia care a pregătit piesa
copiilor de Crăciun, împreună cu Tina
Popovici, Estera Bulboacă, și alte
surori. Când au fost rugate să mai aibe
copiii încă o dată piesa de Crăciun,
acestea au răspuns (și bine au zis): La
anu’, frate, la anu’ de Crăciun! — Așa
că așteptăm până la anul viitor de
Crăciun, dar știm că deja copiii vor să
se pregătească pentru Paște.
Binecuvântare în ultima duminică
din anul trecut: — Familia Gigi și
Viorica Zaica au avut bucuria să fie la
închinăciune cu fiul lor Emanuel și
nora Victoria care au adus la
binecuvântare fetița lor, Adalyn
Michelle Zaica (a fost și fetița lor cea
dintâi, cu doi ani mai mare, Aubrey
Rose). Cu ocazia aceasta au fost cu noi
și părinții Victoriei, Jenny și Martin
Simpson. O mărturie frumoasă, și un
moment emoționant în viața acestei
familii !

Imagini de la noi de
sărbători
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Din piesa de Crăciun a copiilor:
1. Vestirea îngerului; 2. În Betleem,
la „mătușa cu găleata” (nu era loc pentru
ei); 3. Au ajuns magii cu daruri. 4. O
veste bună de mare bucurie pentru tot
norodul (dirijează s. Eunice Ilia).
Jos. Binecuvântare în familia
Emanuel și Victoria Zaica a fetiței
Adalyn Michelle Zaica.
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Programul pe care l-am ales de citire
zilnică a Bibliei este pregătit tematic de
American Bible Society pentru anul 2020

Ianuarie
Tema pentru luna ianuarie: Cuvinte pline
de viață, pentru ucenicie
M.
J.
V.
S.

1.
2.
3.
4.

Romani 1:1-17
Romani 1:18-32
Romani 2:1-16
Matei 1:1-17

D.
L.
M.
M.
J.
V.
S.

5. Matei 1:18-25
6. Matei 2:1-23 (Boboteaza)
7. Matei 3:1-17
8. Matei 8:1-17
9. Matei 8:18-34
10. Matei 9:1-17
11. Matei 9:18-38

D. 12. Matei 10:1-15
L. 13. Matei 10:16-31
M. 14. Matei 10:32-42
M. 15. Matei 11:1-19
J. 16. Matei 11:20-30
V. 17. Matei 16:1-12
S. 18. Matei 16: 13-28
Rugăciunea pentru unitate
între creștini
D. 19. Matei 17:1-27
L. 20. Matei 20:1-19
M. 21. Matei 20:20-34
M. 22. Fapte 3:1-26
J. 23. Fapte 4:1-22
V. 24. Fapte 4:23-37
S. 25. Fapte 5:1-16
D.
L.
M.
M.
J.
V.

26. Fapte 5:17-42
27. Fapte 6:1-15
28. Fapte 7:1-22
29. Fapte 7:23-43
30. Fapte 7:44—8:3
31. Fapte 8:4-25

„Dumnezeule…
Tu încununezi
anul cu
bunătățile Tale,
și pașii Tăi varsă
belșugul!” (Psalmul 65:11).
Mai lasă, Doamne, îndurarea
Și pacea Ta pe-acest pământ,
Ca mulți să vină la credință,
Să intre-n sfântul legământ.
Mai lasă harul să lucreze,
Să nu ajungă de prisos,
Ci Duhul Sfânt să mai atragă
Pe mulți în Turmă, la Hristos.
Mai lasă, Doamne, să rodească
Smochinul nostru regățean,
Căci l-au bătut mereu tâlharii,
Mai lasă-l, Doamne, înc-un an.
Mai ai răbdare, bun Isuse,
Cu noi, cei fără prea mult rod,
Căci n-am prins încă prea mult pește
În ruptul nostru mic năvod.
Mai ține soarele în zare
Să nu ajungă la apus,
Căci am luptat o zi întreagă,
Și-n Aialon tot n-am ajuns.
Mai vino la Betanii-n lacrimi,
E-a patra zi…, deja-i târziu,
Te așteptăm cu toți, Isuse,
Și ceru-i deja ruginiu.
Mai lasă harul să lucreze
Căci mai avem atâția frați,
Ce nu-s întorși la pocăință,
Și-am vrea să fie toți salvați! (vp)
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