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Andrei Moscopol, Diacon, Secretar, 416.457.8768

Beny Szücs, Diacon, 647.719.3401

Costel Hapurne, Casier, 647.686.4906

E-mail: logostoronto@gmail.com 606 JANE STREET, TORONTO, ON, M6S 4A6

Căci Domnul este Duhul;
şi unde este Duhul Domnului,

acolo este slobozenia.
 2 Cor 3:17



DUMINICĂ:

Rugăciune: Andrei Moscopol
Predică: Ioan Bâle

Rugăciune: Beny Szücs
Predică: Joseph Frank

Rugăciune: Valentin Tupan
Predică: Andrei Moscopol 

Rugăciune: Ioan Bâle
Predică: Beny Szücs 

Rugăciune: Valentin Tupan
Predică: Joseph Frank 

„Şi prin aceasta vor cunoaşte toţi ca sunteţi ucenicii Mei,
dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii” (Ioan 13:35)

O anule ce duci cu tine
Atătea lacrimi şi dureri,
Şi bucurii şi stări de bine
Şi întristări şi măngăieri.

O anule plin de-amintirea
Atător sfinte biruinţi,
Tu duci cu tine şi uitarea
Atâtor grele suferinţi.

A harului învățătură
S-o împlinim cu duh ceresc,
Să ne ferim de tot ce-i ură
De tot ce este omenesc.

Cu tine duci şi amintirea
Atător fraţi ce ne-au trădat,
Ce nu mai au în ei iubirea
Şi fără milă ne-au prădat.

Azi de pe ultima ta treaptă
Cu duhul sfănt ce-i între noi,
Rămăn pe-o cale şi mai dreaptă
Şi mai uniți pentru război.

Întorşi cu spatele la tine
Păşim voioşi spre Noul An,
Cu gând de-a face numai bine
De-a nu ne teme de duşman.

Înmormăntat pe totdeauna
Tu vei ramăne pentru noi,
Ne bucurăm c-avem cununa
Şi n-am căzut jos în noroi.

Acesta a fost anul care
O clipă a ţinut, s-a dus,
Tu Noul An să fii în stare
Să ne păstrezi pentru Isus.

Cu prima zi de rugăciune
Cu primul pas pe drumul Tău,
Tu să ne da-i înţelepciune
Să ne ferim de tot ce-i rău.

Apoi în dragoste frăţească
Ajută-ne să fim uniţi,
Păsind spre patria cerească
În orice greu, nedespărţiţi.

Să n-ascultăm de nici o șoaptă
Ce nu vine de la Isus,
Să fim pe-aceaşi cale dreaptă
Ce duce înspre ceruri sus.

Să ne iertăm cu bucurie
Să ne iubim cu foc ceresc,
Să nu ne-abatem prin pustie
Cu toţi cei care nu iubesc.

Aceasta este hotărârea
Ce ne-o luăm cu toţi acum,
Ca să rămănem în lucrare
De dragoste pe-al crucii drum.

Să ducem tuturor veşti bune
Şi vestea păcii pe pământ,
S-avem de sus inţelepciune
Şi adevărul viu și sfănt.

Nou An cu nouă pocăință
Cu gânduri noi numai de sus,
Statornicie în credință
În tot ce ne-a-invățat Isus.

Cu milă pentru orice suflet
Oricât ar fi de păcătos,
Să fim cu hotărâre-n umblet
În tot ce e de la Hristos.

Oriunde Domnul ne va duce
În timpul tău, Noule An,
Vrem să ramânem lângă cruce
Să ne ferim de cel viclean.

Oricând la marea datorie
Şi pe răniţi ai vindeca,
Vom duce steagul prin pustie
Oricât de greu am îndura.

Spre un sfărșit de biruinţă
Cu primul pas pornim acum,
Oricăt de mare suferinţă
Am întâlni pe-al nostru drum.

Iar dacă Anul Nou ne-aduce
Chemarea pentru-a merge sus,
Ne vom păstra întreaga cruce
Aşa cum ne-a-nvățat Isus.

Uniţi în duh şi-nvățătură
În tot cei bun, curat și sfânt,
Ne vom feri de tot cei ură
Şi de minciuna pe pământ.
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