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DIVERSE

Moldova Nouă
Un fulg de nea...
Un fulg de nea e-o pildă şi-o minune
Povestea apei strânsă din genune,
Povestea ce-o trăieşte fiecare,
În transformări de har uluitoare.
...Un sloi de gheaţă prinde-o rază caldă
Şi sufletul în lacrimi i se scaldă,
Se schimbă într-un clocot de cazane,
Din sloi, un râu, un fluviu şi oceane.
...Atunci, din lacrimile pocăinţei,
A frământărilor şi-a umilinţei,
Se-ntâmplă altă mare transformare :
Vaporii apei se ridică-n soare !
...Aşa ne scoate Domnul din păcate,
Din valurile mării înspumate,
Din râuri, lacuri şi din stropi de rouă,
Ne schimbă în Cristos la viaţă nouă.
...Şi-apoi ne strânge sus într-o mulţime,
În norul luminos din înălţime ;
Ca într-o zi la glasul vocii Sale,
Să ne dea haina albă de cristale.
...Sunt semne de ninsoare minunată.
E-aproape Ziua Domnului când, iată,
Vom coborî din nor ca-ntr-o paradă,
În jurul Lui, ca fulgii de zăpadă !
Valentin Popovici
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“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

SĂRBĂTORIŢII LUNII
DECEMBRIE 2011:

dumnezeului său, noi vom umbla în Numele
Domnului, Dumnezeului nostru, totdeauna şi în veci
de veci!”
- Mica 4:5

Domnul să te binecuvânteze !
Popescu Ion – 1 decembrie
Velcean Maria – 2 decembrie
Floroiu Camelia – 4 decembrie
Popescu Georgeta – 17 decembrie
Ţuţuian Mircea Dumitru – 18 decembrie
Pătlăgescu Amalia Cristina – 23 decembrie
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Buletin inFormativA
Bucurie în sărbătoare
Maria Albu

“De trei ori pe an să prăznuieşti sărbători în cinstea Mea.” – Exod 23:14
“Și să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău....” - Deuteronom 16:11

VERSETUL LUNII
DECEMBRIE 2011
“Vestiţi un post, chemaţi o adunare
de sărbătoare; strângeţi pe bătrâni,
pe toţi locuitorii ţării, în Casa
Domnului, Dumnezeului vostru, şi
strigaţi către Domnul.”
Ioel 1:14

NOUTĂŢI
- la secţiunea ISTORIC a site-ului bisericii
noastre poate fi citit manuscrisul
volumului 2 din “Istoria Bisericii Baptiste
din Moldova Nouă”, volum scris in anul
1954 de pastorul de atunci al bisericii
noastre - fr. Nicolae Munteanu
- au apărut pe site-ul bisericii noastre
fotografii de la deschiderea primei grădiniţe
baptiste din Clisura Dunării
- Noul site al bisericii noastre se găseşte la
adresa: www.maranata1.ro
- Transmisia LIVE se poate urmări şi de pe
pagina de Facebook a bisericii

Biserica Crestina Baptista Nr.1 “Maranata”
325500 Moldova Noua, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 25, Caras Severin

Picătura de înţelepciune

Cred că fiecare dintre noi, fie copil, fie tânăr, fie adult, fie
bătrân așteaptă cu nerăbdare sărbătorile. Așteptăm sărbătorile de
iarnă și în mod special noi românii sărbătoarea nașterii Domnului.
Fie că suntem bogați, fie că suntem săraci, fie că suntem
intelectuali sau suntem fără școală, fie că suntem sănătoși, fie că
suntem bolnavi pronunțăm cu toții, parcă vibrând, cuvântul
sărbătoare, așteptându-ne ca totul să fie altfel de sărbători și, în
special așteptăm să avem parte de bucurie. Și bucuriile de sărbători
sunt în general multiple. Unele constau chiar în existența sărbătorilor,
iar altelte sunt provocate de noi, le putem iniția organizând diferite
evenimente care să lase în sufletul nostru urme de bucurie. Încă din
vechime, de la instituirea sărbătorilor, Dumnezeu a dorit ca noi să ne
bucurăm în sărbătoare. Iar nașterea lui Isus Cristos a fost rânduită de
Dumnezeu să fie ”o mare bucurie pentru tot poporul” – Luca 2:10.
Bucuria acestei sărăbători este că am fost, suntem și vom fi
tare mult iubiți de Dumnezeu, atât de mult încât Însuși Dumnezeu s-a
făcut om asemenea nouă. Octavian Paler spunea: ”iubești pe cineva
când ai ajuns să-i dai ceea ce ai mai bun și hotărăști să i te dai pe
tine însuți.” Dumnezeu a făcut-o iar aceasta este unica bucurie
eficientă și valabilă: atât pentru cei săraci cât și pentru cei bogați,
pentru cei bolnavi și pentru cei sănătoși, pentru cei tineri și pentru cei
bătrâni.
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE

FERICIRILE

(urmare pagina anterioară)

-

pastor Sabin Varan

(urmare pagina anterioară)

Cu siguranță că unii dintre noi putem produce și alte motive de bucurie,
(nouă său altora) în aceste sărbători:
- dăruind (s-o facem în special pentru cei în nevoi)
- colindând (să cântăm despre Domnul Isus în special celor bolnavi, singuri sau
triști)
- mergând la biserică (să nu uităm să-i chemăm și pe alții cu noi)
- petrecând timp cu familia, vecinii, prietenii sau colegii (să nu uităm să povestim
adevărata istorie a nașterii lui Domnului Isus Cristos)
- odihnindu-ne (putem adormi rugându-ne)
Sărbătorile vin și trec dar mă rog ca bucuria lor să ne rămână.
”Bucuria este rugăciune. Bucuria este tărie. Bucuria este o plasă cu care prinzi
suflete.” (Maica Tereza)
Bucură-te înaintea Domnului Dumnezeului tău de aceste sărbători !!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FERICIRILE - pastor Sabin Văran
Isus Cristos – Dumnezeul Întrupat – soluția lui Dumnezeu pentru fericirea adevărată
“ Ferice de omul care m-ascultă, căci cel ce mă găsește,
găsește viața și capătă bunăvoința Domnului” - Proverbe 9:34, 35
Marele înțelept Solomon vorbește despre înțelepciunea pe care trebuie să o caute oamenii
și care vine de la Dumnezeu. Această înțelepciune nu este ceva ambiguu, ceva abstract ci din
argumentarea lui Solomon prin descrierea acesteia ne putem da seama că este vorba despre o
persoană, și-anume despre Domnul Isus Cristos. Cine Îl cunoaște pe El și Îl are pe El în viață ca
Stăpân va fi inundat de înțeleciunea divină prin Cel care locuiește în inima omului primitor, deschis
pentru Dumnezeu. Omul care ascultă de Isus Cristos și își subordonează întreaga viață călăuzirii
oferite de Dumnezeu în dependență totală de El va fi fericit, găsește viața și capătă bunăvoința
Domnului.
Sărbătoarea nașterii Domnului Isus aduce mult entuziasm și bucurie în viața oamenilor.
Este deosebit de important să înțelegem că bucuria dată de tiparul obișnuit al sărbătorii este una
vremelnică și se pierde foarte ușor, pe când persoana Domnului Isus – Fiul lui Dumnezeu cel
Întrupat asigură fericirea deplină și veșnică. În seria de meditații cu privire la predica Domnului Isus
rostită pe munte înaintea poporului care-l asculta cu nesaț am privit fericirea nu ca pe o condiție
emoțională influențată de tot ce ni se întâmplă bine, pentru că asta ar însemna să fim nefericiți
aproape toată viața, ci pe un dar primit odată cu acceptarea Domnului Isus Cristos în viața noastră ca
mântuitor și Stăpân.
(continuare pagina următoare)

Momentele în care ne simțim fericiți sunt muuuuult mai puține decât cele în care
întristarea ne brăzdează obrazul. Nașterea Domnului Isus tocmai despre aceasta vorbește
Isus Cristos a venit să ne aducă adevărata fericire. Fără El suntem condamnați la
suferință și chin pentru veșnicie – prin El Dumnezeu ne-a redat adevărata posibilitate de-a fi
fericiți. Așa dar nu moș Crăciun ne face fericiți, nu frumusețea ce emană din pregătirile și
frumusețea anotimpului de vis pregătit de Dumnezeu, nici disponibilitatea, amabilitatea sau
cadourile celor de lângă noi. Acestea ne sunt de folos, le căutăm dar nu ne asigură adevărata
fericire. Ce ne poate face fericiți cu adevărat este prezența Domnului Isus Cristos în viața
noastră. El în inimele noastre prin credință poate face din noi oameni cu adevărat fericiți. Cei
care pornesc cu bucurie în sărbătoare, acea stare euforică de bine, de satisfacție plină de emoție
se transformă după ce totul trece în agonie, în suferință, dar cel mai tragic în păcat și în
neascultare.
De aceea, vrei să fii un om fericit? Anul acesta privește sărbătoarea nașterii Domnului Isus
Cristos ca pe o posibilitate pe care Dumnezeu ți-a dăruit-o de-a intra în posesia celui mai mare
dar – adevărata fericire – de fapt totul se rezumă la o persoană fără de care nu vei avea parte de
împlinire – Isus Cristos. El nu este doar o persoană istorică și sărbătoarea nașterrii Lui nu ne
confirmă doar că El într-adevăr a existat ci trebuie să ne aducă în uimire și smerenie –
Dumnezeul adevărat s-a întrupat pentru noi, în planurile lui El ne-a avut în vedere pe noi – ca
mai apoi să ne ofere prin credință posibilitatea să-L primim în inimile noastre și să devenim
oameni cu adevărați fericiți. Ascultarea de El și prăbușirea înaintea lui în genunchi pentru a ne
putea inunda inimile de prezența Lui, de bucuria Lui, de înțeleciunea Lui, de viața care curge
din El spre noi ne vor aduce adevărata fericire. Tot ce este fără Isus Cristos este doar o amăgire
deșartă care în final ne va aduce doar amărăciune și regret. Cristos s-a născut, și asta pentru că
nu puteam fi altfel fericiți.
Fericiți-lor de-acum, voi toți cei ce-L veți purta pe Cristos în inimă, să vă
umpleți de El prin Cuvântul veșnic, să abunde în voi viața Lui și să vă fie întotdeauna din
belșug arătată bunăvoința Lui.

SA NE RUGAM PENTRU:










Resursele care ni le pune Dumnezeu la dispoziţie
Bolnavii bisericii: - Ţuţuian Teofil- Popescu Ana- Iancu Ion- Iancu Florica- Craiovan
Petru - Şubert Francisc, Şerbănescu Elena
Slujitorii bisericii
În fiecare zi de vineri, biserica este chemată la o zi de jertfă prin post si rugăciune
Grupele de rugăciune constituite în cartierul Baron care se întâlnesc pentru
rugăciune in fiecare miercuri de la ora 13.00 şi joi de la ora 16.00
Toţi copiii bisericii
Mărturia membrilor bisericii noastre în oraşul Moldova Nouă
Copiii Gradiniţei baptiste din cadrul bisericii noastre si pentru familiile lor
Pentru cei care au fost odată membrii ai biseicii noastre iar acum s-au depărtat
de la credinţă

