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“ În bunătatea Ta, Tu ne asculţi prin
minuni, Dumnezeul mântuirii noastre,
nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale
pământului şi mării!
El întăreşte munţii prin tăria Lui, şi
este încins cu putere.
El potoleşte urletul mărilor, urletul
valurilor lor, şi zarva popoarelor.
Cei ce locuiesc la marginile lumii se
înspăimântă de minunile Tale: Tu umpli de
veselie răsăritul şi apusul îndepărtat.
Tu cercetezi pământul şi-i dai belşug,
îl umpli de bogăţii, şi de râuri
dumnezeieşti, pline cu apă. Tu le dai grâu
pe care iată cum îl faci să rodească:
îi uzi brazdele, îi sfărîmi bulgării, îl
moi cu ploaia, şi-i binecuvântezi răsadul.
Încununezi anul cu bunătăţile Tale, şi
paşii Tăi varsă belşugul.
Câmpiile pustiei Sunt adăpate, şi
dealurile Sunt încinse cu veselie.
Păşunile se acopăr de oi, şi văile se
îmbracă cu grâu: toate strigă de bucurie şi
cântă. “

Psalm 65:5-13
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“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

SĂRBĂTORIŢII LUNII
OCTOMBRIE 2011:

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

Domnul să te binecuvânteze !
Popovici Iulian Dumitru – 7 octombrie
Ţuţuian Rodica – 8 octombrie
Chilnicean Elena – 11 octombrie
Craiovan Maria Ileana – 13 octombrie
Raduţ Viorica – 16 octombrie
Băiaş Ion – 22 octombrie
Cîrpean Gheorghe – 26 octombrie
Văran Sabin – 27 octombrie

Anul III, Nr.7 – OCTOMBRIE 2011
GRATIS

Pastor Andrei S. Bulzan
Încã din copilãrie, suntem învãţaţi sã mulţumim. Fiecare pãrinte se bucurã
sã-şi vadã copilul mulţumitor, plin de apreciere pentru hranã, îmbrãcãminte,
cadouri... şi aceastã atitudine a inimii este de apreciat la orice vârstã, nu doar în
tinerete. Cu toate acestea, pe cum ne maturizãm, este important sã întelegem tot
mai mult ce stã în spatele unui „mulţumesc frumos!” Iatã doar câteva afirmaţii şi
mai apoi câteva întrebãri aplicative inspirate din Scripturã.

VERSETUL LUNII
OCTOMBRIE 2011
“Mulţămiţi lui Dumnezeu pentru
toate lucrurile; căci aceasta este
voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus,
cu privire la voi.”
Psalm 65:11

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

Buletin inFormativA
Ziua Mulţumirii

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

Picătura de înţelepciune

1. A fi mulţumitor nu depinde de cât de multe lucruri ai, ci este o atitudine a
inimii. Astfel, mulţumirea poate avea o cauzã exterioarã, dar întotdeauna va avea şi o
cauzã interioarã. Proverbe 15:15 „Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu
inima mulţumitã are un ospãţ necurmat.”Te invit sã îţi examinezi propria inimã şi
sã te întrebi dacã eşti o persoanã mulţumitoare. Ai câştigat acea perspectivã corectã
asupra vieţii în care sã crezi cã „o moştenire plãcutã ţi-a cãzut la sorţ” (Psalmul 16:6)
Crezi cã Dumnezeu este Cel ce stãpâneşte peste circumstanţele tale şi cã planul Lui
pentru viaţa ta este unul bun? Crezi cã Tatãl tãu din ceruri îţi dã daruri bune prin care
sã te desãvârşeascã?
2. În Luca 17:11-19 se prezintã o naraţiune interesantã a vindecãrii a zece
leproşi. Este o naraţiune despre credinţã, puterea lui Dumnezeu, împlinirea fiecãrei
pãrţi din Legea datã de Însuşi Dumnezeu, dar mai ales despre mulţumire. Doar unul
dintre cei zece leproşi vindecati se întoarce la Domnul Isus sã mulţumeascã şi sã Îi
aducã lauda cuvenitã. Ştiu cã este la îndemânã sã-i criticãm pe cei nouã leproşi
nemulţumitori dar astãzi îţi propun altceva, sã realizezi alãturi de mine cã de multe
ori (poate chiar proporţia de 9 din 10 este sugestivã) uitãm sã mulţumim lui
Dumnezeu pentru ceea ce primim. La fel ca acei leproşi vindecaţi, ne continuãm
drumul, poate chiar împlinim instrucţiunile date de Domnul, dar uitãm sã mulţumim
pentru vindecare. Te invit din nou sã îţi examinezi viaţa şi sã te întrebi dacã nu
cumva ai uitat sã mulţumeşti Domnului care te vindecã, te susţine cu viaţa izvorâtã
din El, îţi dã resursele necesare maturizãrii tale. Tu îţi cunoşti cererile şi rãspunsurile
primite. Ai uitat să mulţumeşti ?
3. Am mai vãzut în Scripturã o atitudine care alungã mulţumirea din inimã:
atitudinea celui care crede cã i se cuvine un anumit dar. Astfel, în Luca 7:36-50 ne
este prezentat un episod din viaţa Domnului Isus în care stã la masã în casa unui
Fariseu în timp ce o femeie pãcãtoasã Îi spalã picioarele cu lacrimi, Îi şterge
picioarele cu pãrul ei, Îi sãrutã picioarele şi le unge cu mir.
(continuare pe pagina următoare)
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FERICIRILE

-

pastor Sabin Varan

(urmare pagina anterioară)

(urmare pagina anterioară)

Fariseul nu realiza harul ce i se fãcea, i se pãrea normal sã-L trateze pe Domnul Isus ca pe
oricare altul (sau chiar mult mai prejos decât ar fi tratat un oaspete de mare rang). Cel care
pretinde, cel cãruia i se pare normal sã primeascã un dar aparte, cel care a uitat emoţia primirii
cadoului, acel om şi-a pierdut inima mulţumitoare. Existã vreun domeniu aparte în care simţi cã
Dumnezeu te avertizeazã fiindcã te-ai obişnuit cu darul, poate chiar ai ajuns sã îl pretinzi ?
4. Lipsa recunoştinţei este una dintre trãsãturile deosebit de respingãtoare întâlnite între
oameni. Asta fiindcã existã o apropiere care se poate produce între cel ce dã un dar şi cel ce
primeşte cu recunoştinţã acel dar. Dacã existã multumire, se întãreşte relaţia. Dacã nu existã
mulţumire, rana produsã aduce înstrãinare între cei doi. Recunoştinta zideşte relaţiile! În 1Samuel
1:2 ni se prezintã durerea Anei, rugãciunea ei, şi rãspunsul binecuvântat pe care-l primeşte. Dar
naraţiunea nu se opreşte aici ci ne aratã exuberanţa mulţumirii Anei şi felul în care ea întoarce darul
în slujba Celui ce l-a dat. Astfel ni se prezintã o relaţie care a crescut mult prin intermediul unui dar
şi al recunoştinţei celei ce l-a primit. În alte situaţii, datoritã lipsei de mulţumire, sau din cauza
mândriei celui ajutat (şi uneori din cauza mândriei celui ce ajutã cu interes) relaţia se rãceşte şi se
frânge. Gândeşte-te dacã nu cumva ai putea sã te apropii de cel ce te-a ajutat. Întreabã-te dacã nu ai
putea, din recunoştinţã sã ajuţi şi tu cu ceea ce ai la dispoziţie. Nu risipi potenţialul acesta de
creştere în relaţie.
Dragã frate şi sorã, recunoştinta este o atitudine sãnãtoasã pentru sufletele noastre. O
atitudine care ne poate apropia. O atitudine care aduce cinste lui Dumnezeu. O atitudine care
izvorãşte din inimã. De aceea, pãzeşte-ţi inima! Nu o lãsa sã se rãceascã, sã devinã mândrã, sã
pretindã de la alţii. Gândeşte mai bine cui sã mulţumeşti, cum sã mulţumeşti, şi ce sã faci ca sã aduci
bucurie altora. Începe chiar acum prin a te ruga pentru cei ce te-au ajutat şi pentru cei pe care vrei sã
îi ajuţi. Domnul care vede în ascuns va fi onorat şi va şi rãsplãti la momentul potrivit.

Prima realitate este exprimată în termenii unei vieţi trăite cu veselie şi bucurie. Ceea ce
afirmă Domnul Isus este că omul lui Dumnezeu, creştinul adevărat trebuie să fie vesel şi să se
bucure. Toţi suntem de acord că aşa ar trebui să fie. Însă Domnul Isus subliniază contextul în
care trebuie să se manifeste această bucurie – în prigoniri, când eşti batjocorit şi când oamenii te
vorbesc de rău spunând lucruri rele şi neadevărate despre tine. Delimitarea este foarte clară. Nu
când te felicită oamenii, ci când credinţa ta este pusă la încercare prin suferinţă şi ocară pentru
Cristos.
Greu de acceptat un asemenea mesaj. Greu a fost atunci, greu este şi acum. Cine poate
accepta cu bucurie o batjocură pentru Cristos, o vorbă spusă şi care doare, o privire care
marginalizează. Şi totuşi chemarea este aceasta. Iacov în epistola sa subliniază că omul născut
din nou trebuie să treacă prin necazuri cu bucurie (Iacov 1:2).
Este procesul prin care Dumnezeu ne duce la desăvârşire. Această realitatea însă este
posibilă doar prin înţelegerea celui de-al doilea adevăr verbalizat de către Domnul Isus. Vine
ziua unei răsplătiri în ceruri. Ioan zugrăvind cetatea nouă, Noul Ierusalim descoperit afirmă că
acolo nu va mai fi lacrimă nici suspin şi nici suferinţă. Acolo lacrimile şi suferinţele vor fi
răsplătite

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FERICIRILE

- pastor Sabin Varan

Răsplătirea – o realitate prin care Dumnezeu ne asigură adevărata
fericire

Aşadar aşteptarea este importantă. Cei credincioşi trăiesc aici pe pământ cu bucuria în
inimă că au cinstea nu doar să creadă ci şi să sufere pentru Domnul Isus. Ei aşteaptă ziua cea
mare a răsplătirii. Cerul se deschide să primească pe cei care l-au slujit pe Domnul Isus. Drept
urmare suferinţa pentru Cristos, prigoana sau necazurile nu ar trebuie să ne deprime ci prin ele să
putem înţelege că apropierea de Dumnezeu şi cinstirea lui printr-o viaţă predată chiar şi în
suferinţă va va reverbera în lumea finită în care trăim dar va răsuna în veşnicia – în care
Dumnezeu împreună cu Domnul Isus ne aşteaptă pentru răsplătire.
Se merită să suferi azi pentru Cristos, să o faci cu bucurie şi veselie şi să aştepţi cu nădejde şi
nerăbdare vremea răsplătirilor cereşti. În ceruri, înspre-acolo se îndreaptă oamenii care-l slujesc
pe Domnul Isus, oamenii cu adevăraţi fericiţi.

„ Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă căci răsplata voastră este mare în ceruri” – Matei 5:12
Partea aceasta de început a predicii Domnului Isus se încheie cu enunţarea unei promisiuni
pentru toţi cei ce sunt gata să-L urmeze cu credincioşie. Este o răsplată mare păstrată în ceruri pentru
cei care suferă pentru Domnul Isus. Audienţa Domnului Isus atunci, cât şi noi acum suntem chemaţi
să ne bucurăm şi să ne veselim. Care este adevăratul motiv al bucuriei? După un mesaj care
şochează şi prin care este de neânţeles felul în care Domnul Isus conjugă fericirea, cei prezenţi sunt
din nou surprinşi de adevărurile Domnului Isus. Ceea ce spune Domnul Isus este că nu doar cei ce
suferă pentru numele Lui sau pentru că fac dreptatea vor fi fericiţi, ci toţi aceştia vor fi pe deasupra
şi răsplătiţi. Ca de altfel în toată predica sa Domnul Isus urmăreşte reacţia oamenilor la adevărurile
specifice, deosebite şi diferite ale Împărăţiei lui Dumnezeu. Reacţia poate fi evidentă. Surprindere,
curiozitate şi perplexitate. Toate aşteptările celor care ascultau acolo, îndeosebi a ucenicilor au fost
puse la încercare. Nu aceasta era perspectiva lor cu privire la noul învăţător ce devenea tot mai
recunoscut în persoana lui Mesia, cel aşteptat de ei. Dar cu toate acestea iată că Domnul Isus aduce
în mijlocul lor mesjul despre o fericire care se capătă prin ucenicie şi prin credincioşia faţă de
Învăţătorul – Domnul Isus. Cu toate aceste Domnul Isus este foarte clar vorbind despre două realităţi
deosebit de importante în viaţa creştinului adevărat. Acestea duc la fericirea adevărată şi în lumina
lor fericirea adevărată poate fi descoperită.
(continuare pagina următoare)
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Resursele care ni le pune Dumnezeu la dispoziţie
Bolnavii bisericii: - Ţuţuian Teofil- Popescu Ana- Iancu Ion- Iancu Florica- Craiovan
Petru - Şubert Francisc, Şerbănescu
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

