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Ceea ce noi numim adversitate,
Dumnezeu o numeşte oportunitate.
(anonim)

Comuniunea cu Hristos este Secretul
capacităţii de a fructifica ocazii.
(anonim)

Este mai bine să fii pregatit pentru o
ocazie pe care nu o vei avea decât să ai
o ocazie şi să nu fii pregătit. (anonim)

În mijlocul dificultăţii zace
oportunitatea. ( Albert Einstein)
Eşecul este numai oportunitatea de-a
porni din nou...mai inteligent. (Henry
Ford)
În fiecare zi oportunităţile vin spre noi
sau trec pe lângă noi. În primul rând
trebuie să le percepem, după care
trebuie să acţionam plini de credinţă
asupra lor. ( Daniel Cocar)
Tehnoredactare:
Valentin David
______________________________
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Moldova Nouă

SĂRBĂTORIŢII LUNII
IANUARIE 2012:

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

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

Domnul să te binecuvânteze !
Izvernar Maria - ianuarie
Bengescu Ion - ianuarie
Boboescu Ana – ianuarie
Ţuţuian Teofil – ianuarie
Damian Ilie – ianuarie
Nistoran Ramona – 1 ianuarie
Ţuţuian Gheorghe – 2 ianuarie
Craiovan Ion – 3 ianuarie
Popovici Ionela – 6 ianuarie
Crenicean Ana – 9 ianuarie
Balea Constantin – 11 ianuarie
Şubert Francisc – 14 ianuarie
Albu Gheorghe – 16 ianuarie
Ţuţuian Elisabeta – 17 ianuarie
Turcin Lenca – 20 ianuarie
Borcean Gheorghiu Ştefan – 26 ianuarie
Marcu Maria – 27 ianuarie
Chilnicean Constantin – 31 ianuarie

VERSETUL LUNII
IANUARIE 2012
“Iată ce vesteşte Domnul până la
marginile pământului: „Spuneţi
fiicei Sionului: „Iată, mântuitorul
tău vine; iată, plata este cu El, şi
răsplătirile merg înaintea Lui.”
Isaia 62: 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 inFormativ
Anul III, Nr.10 – IANUARIE 2012
GRATIS

Oportunitatea unui nou început
Giulia Albu

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

Picătura de înţelepciune

În mod categoric orice început poate fi promiţător şi dătător de speranţă:
începutul unei noi zile, începutul unei noi săptămâni, începutul unei noi cariere, dar
nu în ultimul rând, începutul în credinţă, pentru că nici un început din viaţă, oricât de
mari orizonturi ar deschide, nu poate fi egalat cu începutul împreună cu …
Dumnezeu. Tocmai din acest motiv este necesar să şti să începi orice cu Dumnezeu,
este necesar să începi să-L urmezi prin credinţă pe Domnul Isus având oportunitatea
unui nou an, oportunitate oferită de Dumnezeu ” gratis ”, necesară oricui, pentru a-L
urma, devenind urmaşii Domnului Isus: ” Nu erau aleşi pentru ceea ce erau, ci pentru
ceea ce aveau să devină.”
Toţi oamenii dispun de oportunitatea unui nou început în credinţă (Evrei
11:1→ Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică
încredinţare despre lucrurile cari nu se văd ). Ştim că majoritatea oamenilor au auzit
deseori expresii ca: ”multumesc lui Dumnezeu pentru că anul a luat sfârşit ”, oamenii
având multe greutăţi de înfruntat pe parcursul anului. Dintr-un oarecare motiv, mulţi
oameni muncesc şi trăiesc pentru sfârşitul de an, ca la sfârşitul anului să aibă din plin
tot ceea ce-şi doresc. Este ca şi când problemele şi responsabilităţile lor ar dispărea,
negândindu-se că anul care urmează le poate aduce mai multe bucurii sau necazuri,
probleme pe care, prin credinţa în Dumnezeu şi cu ajutorul Lui le pot rezolva. Pentru
ei vreau să strig: ” Slavă Domnului că există un nou început.”
La cumpăna dintre ani oamenii sunt obişnuiţi să-şi pună dorinţe cu privire la anul
următor, soluţii la problemele lor, fără să se gândească că Dumnezeu este soluţia
tuturor frământărilor lor. Consider că este bine, ca oamenii la cumpăna dintre ani, să
se gândească la Domnul Isus şi să-şi pună toată încrederea, toate speranţele lor în
mâna Domnului şi odată cu începerea anului să-şi mărească credinţa lor în
Dumnezeu, să fie încrezători că oportunitatea lui Dumnezeu de a-l urma prin credinţă
este cea mai satisfăcătoare dorinţă pe care omul o poate avea la trecerea unui an şi
începutul anului următor.
În primele zile ale anului avem oportunitatea unui nou început care poate
deveni un nou început în credinţă. Pentru că Dumnezeu ne oferă ” totul ” pentru o
vreme, El o să ne ceară socoteală cu privire la ceea ce ne-a oferit. De aceea
Dumnezeu oferă mântuire tuturor oamenilor în mod egal (Coloseni 4:5→ Purtaţi-vă
cu înţelepciune faţă de cei de afară; răscumpăraţi vremea).
(continuare pe pagina următoare)
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(urmare pagina anterioară)
Greşelile anului trecut pot fi corectate în acest an. Necazurile anului trecut pot deveni
bucuriile anului acesta. În prima zi a anului este singura ocazie când putem spune, fiecare dintre noi:
” până acum, în acest an nu am facut nici o greşeală ”. Este o zi când putem scrie pe o foaie albă de
hârtie tot ceea ce putem realiza în întregul an. Odată cu începutul unui nou an, fiecare dintre noi
trebuie să ne gândim ce vom face pentru Domnul în anul respectiv.
Mă rog Domnului ca fiecare dintre noi să tratam cu cea mai mare responsabilitate
mantuirea oferită acum, odată cu începerea anului 2012, an în care să ne apropiem mai mult de
Dumnezeu ( Apocalipsa 7:17→Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul
lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii, şi Dumneyeu va şterge orice lacrimă din ochii lor ).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUB BINECUVÂNTARE ȘI ÎN ASCULTARE ÎN NOUL AN – 2012
pastor Sabin Văran
” Eu zice Domnul te voi învăța și-ți voi arăta cale pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea
îndreptată asupra ta.” - Psalmul 32:8

Iată-ne ajunși prin harul protector al lui Dumnezeu și în anul 2012. Mi-aduc aminte încă
de copil de entuziasmul și bucuria cu care intram în noul an, dar mai ales de repeziciunea cu care
deja stabileam obiective și planuri specifice pentru anul ce urma să vină. Toți ne facem planuri, toți
ne stabilim obiective și ne dorim cu ardoare să le împlinim și să ne bucurăm de rezultatele lor în
anul pe care Dumnezeu ni-l va da. Facem planuri în afacerile noastre, obiective împreună cu familia
sau care privesc viața de familie, în domeniul profesional, în slujirea bisericească și chiar în relație
cu Dumnezeu. Ne propunem și ne dorim să fim mai credincioși, să citim mai mult Scriptura, să ne
rugăm, să dăruim mai mult din banii noștrii pentru Dumnezeu și să ne investim mai mult pe noi
înșine în lucrul Domnului. Facem planuri și luăm hotărâri. Toate acestea sunt deosebit de bune și
necesare în desfășurarea vieții în voia lui Dumnezeu pe pământul acesta. Cel mai neplăcut sentiment
este acela al eșecului, când la sfârșitul anului ne dăm seama că am falimentat că nu ne-am ținut
promisiunile și că am eșuat în ceea ce ne-am propus cu atâta entuziasm și dorință la începutul
anului.
În anul acesta fie că vom face promisiuni lui Dumnezeu și planuri pentru viața noastră fie
că dezamăgiți vom încerca să împlinim cele deja făcute pâna acum să ne lăsăm încurajați de mesajul
lui Dumnezeu prin care suntem chemați să înțelegem câteva adevăruri care ne vor garanta o viață
sub binecuvântarea lui Dumnezeu și sub călăuzirea Lui și în anul 2012.

2. Lasă-te învățat de Dumnezeu
Pericolul care ne paște pe toți este cel al autosuficienței. Noi cu ceea ce suntem, cu resursele pe care
le avem cu relațiile de care dispunem și cu capacitățile noastre fie ele spirituale, materiale sau chiar
intelectuale să ne considerăm suficienți pentru a sfârși bine și pentru a ne realiza planurile bine
făcute pentru noul an. Plini de noi înșine suntem gata să afirmăm că le știm și le putem face pe
toate.
(continuare pagina următoare)

pastor Sabin Varan

(urmare pagina anterioară)

Ca să fii binecuvântat în noul an recunoaște-ți în smerenie darurile și talente și fii gata să-ți vezi
și limitările, prăbușește-te înaintea lui Dumnezeu și lasă-te învățat de El. Tu nu ești atotștiutor,
Dumnezeul însă în care te încrezi este gata să te susțină și să te învețe. Lasa-ți urechea deschisă
pentru învățătura Lui și pentru călăuzirea Lui. Cu El ca învățător și călăuzitor nu vei greși
drumul niciodată. Nu le ști pe toate, lasă-te învățat de Dumnezeu. Practică citirea Scripturii,
Cuvântul lui Dumnezeu cu regularitate și disciplină prin care Dumnezeu te va călăuzi.

3. Trăiește conștient că umbli sub privirea lui Dumnezeu
Și anul acesta vei ajunge în multe locuri, vei alerga, vei călători, vei munci poate în
diferite locuri de muncă sau poate chiar orașe sau țări. Oriunde-ai fi, orice-ai lucra realizează că
Dumnezeu are privirea îndreptată asupra ta. Întelegerea acestui adevăr te va încuraja când vei
trece prin încercări și dezamăgiri și chiar eșecuri și vei ști că lui Dumnezeu nu-i sunt
necunoscute necazurile și frământările tale. Vei avea la cine să apelezi cu cea mai mare
încredere(Evrei 4:13-16), umbli sub privirile Lui. Dar nu uita că adevărul acesta te
responsabilizează să umbli în curăție, în dreptate și în adevăr. Dumnezeu te vede în oricare
situație te afli. Contează pentru binecuvântarea pe care vrei s-o primești de la El cum trăiești.
Toată activitatea ta de la servici, din familie, de la biserică, din viața privată sau publică se
desfășoară sub ochii Lui. Dacă îți va găsi căile curate Dumnezeu nu va ezita să te umple de
darurile Lui și în anul acesta: să te întărească, în încercări îți va fi sprijin și te va pregăti nu
pentru a împlini planurile tale ci pentru a le împlini în ascultare pe ale Lui pentru slava Sa.
Nu știm ce va fi anul 2012, nici nu trebuie să știm noi vremurile și soroacele. Cel mai
important lucru în anul acesta să ne fie fiecăruie înainte ca o prioritate, să fim găsiți de
Dumnezeu credincioși în lucrul care ni s-a încredințat. Să umblăm încrezători că Dumnezeu va
fi cu noi, gata să fim învățați și sfătuiți de El și conștienți că umblăm întotdeauna sub privirile
curate și pătrunzătoare ale Sale.

SA NE RUGAM PENTRU:

1. Dumnezeu este gata să se implice în mod activ în viața ta
Dumnezeu vorbește, devine personal și în versetul 8 psalmistul lăsându-L pe Dumnezeu
Însuși să se exprime accentuează dorința Lui de a binecuvânta viața oamenilor care sunt gata să se
încreadă în El. Pornește în anul acesta conștient fiind că Dumnezeu nu te abandonează, că El nu este
străin de lumea în care trăiești și de locul în care te afli. Te cunoaște pe nume(Isaia 43:1) și este gata
și anul acesta să te binecuvinteze. Crede adevărul acesta și predă-te lui Dumnezeu, El este gata să Ți
se ofere ca o persoană activă în viața ta.
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Anul care ne stă în faţă
Resursele care ni le pune Dumnezeu la dispoziţie
Bolnavii bisericii: - Ţuţuian Teofil- Popescu Ana- Iancu Ion- Iancu Florica- - Şubert
Francisc, Şubert Maria, 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

