Biserica Baptistă Maranata

DIVERSE
Picătura de înţelepciune
Înţelepciunea dintr-o poezie!

Moldova Nouă

SĂRBĂTORIŢII LUNII
IANUARIE 2014

“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 !
Mi se duc anii…

Mi se duc anii la fel ca şi un sunet
Dar ce-au lăsat în lume al lor răsunet
Am fost preocupat de-a Domnului lucrare?
Sau n-am făcut nimic, trăind în nepăsare?
Mi se duc anii la fel ca şi un sunet
Dar ce înseamnă pentru El al lor răsunet
Sunt ani plăcuţi Lui, trăiţi în ascultare?
Sau adun doar motive noi de condamnare?
Mi se duc anii la fel ca şi un sunet
Şi nu pot stinge cu nimic al lor răsunet
Într-un sfârşit voi sta în faţa Lui la judecată
Sau mă voi bucura, că voi primi răsplată.
pastor Popescu Ion - 13.10.2013

VERSETUL LUNII
IANUARIE 2014
„În ziua aceea se va zice Ierusalimului: „Nu
te teme de nimic! Sioane, să nu-ţi slăbească
mâinile! Domnul Dumnezeul tău este în
mijlocul tău, ca un viteaz care poate
ajuta;…”
Ţefania 3:16-17a
Tehnoredactare:
Valentin David
Contact:
Telefon: 004-0255-542214
E-mail: maranata_mn@yahoo.com
Urmariţi serviciile bisericii pe internet
LIVE la adresa:
www.maranata1.ro
sau pe adresa de Facebook a bisericii
noastre

Ţuţuian Teofil – 1 ianuarie
Bengescu Ion - 1 ianuarie
Ţuţuian Gheorghe – 2 ianuarie
Popovici Ionela – 6 ianuarie
Crenicean Ana – 9 ianuarie
Balea Constantin – 11 ianuarie
Chilnicean Maria – 12 ianuarie
Călin Vasile Beniamin – 13 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

Buletin inFormativ
Anul V, Nr.10 – IANUARIE 2014
GRATIS

OAMENI SCHIMBAŢI PENTRU A FI FOLOSIŢI ÎN
SLUJBA LUI DUMNEZEU
pastor Sabin Varan
” ...ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine
voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută şi desăvârşită” – Romani 12:2

ANUNŢURI
În data de 27 decembrie 2013 a trecut în
veşnicie sora Mary Day din Ţara Galilor,
cunoscută nouă prin activitatea desfaşurată cu
copiii în fiecare vară în ultimii 5 ani împreună
cu soţul ei, Ken Day.
- Pe website-ul bisericii noastre există
posibilitatea susţinerii proiectului educaţionalevanghelistic de construire a unei şcoli creştine
prin donaţii în sumă fixă de 10 euro folosind
plata cu cardul.
- Începând cu luna iunie 2013 prin intermediul
bisericii noastre se derulează un nou proiect, de
aceasta dată unul cu caracter social, intitulat
Ana & Ana. Proiectul are în vedere ajutorarea
familiilor de fraţi şi surori pensionari, cu
venituri mici.
- Într-un viitor foarte apropiat pe frecvenţa de
106,6 MHz va începe să emită cu o largă
acoperire a zonei noastre, a zecea staţie locală a
postului Radio Vocea Evangheliei staţie care se
va numi Radio Vocea Evangheliei - Clisura
Dunării. Acesta este al treilea proiect în care
biserica noastră este implicată şi este un proiect
de evanghelizare prin media.
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Mi se duc anii la fel ca şi un sunet
Dar ce-au lăsat în mine al lor răsunet
Am trăit doar şi-am adunat deşertăciune?
Sau din Scriptură am strâns înţelepciune?

A mai trecut un an şi altul ne stă înainte. Nu putem şti daca va mai
fi un an pentru noi şi cum va fi. Dacă vom privi la starea economică,
socială şi politică a naţiunii noastre perspectivele nu sunt îmbucurătoare.
Cu toate acestea e important să nu ne pierdem nădejdea şi să ne întoarcem
înspre Dumnezeu, Cel care are sub atenţie lumea în care trăim şi după
voinţa Lui orchestrează toate evenimentele şi situaţiile pentru a se împlini
planul Său(Psalmul 46:10).
Acum când salutăm un an nou ne străduim să luăm nenumărate
decizii bune şi hotărâm că vechile greşeli nu trebuie să se mai repete. Ne
propunem să schimbăm anumite lucruri din viaţa noastră, să renunţăm la
obiceiuri rele sau să realizăm lucruri extraordinare, pe care le-am amânat
din comoditate. Aşa ne pregătim să intrăm în noul an.
Realitatea pe care însă cu regret o constatăm de-a lungul anilor
trecuţi este că abia am păşit pragul noului an şi totul intră în normal.
Intenţiile bune, planurile frumoase, angajamentele promiţătoare sunt uitate
şi revenim la vechea rutină. Constatăm că ceva ne lipseşte şi nu avem
puterea de-a duce la împlinire angajamentele pentru noul an. Ca urmare
intervine sentimentul de frustrare, de nemulţumire faţă de noi înşine şi pe
nesimţite începem să abandonăm lupta cu noi înşine. Refuzăm să mai luăm
decizii, să ne asumăm angajamente, să declarăm război obişnuiţelor noastre
neproductive şi ne mulţumim cu puţin, mai ales în viaţa noastră spirituală.
Un an nou nu face din noi oameni noi. A lua hotărâri bune şi a-ţi
asuma anumite angajamente nu garantează realizarea lor. A-ţi dori anumite
lucruri pentru viaţa ta nu înseamnă şi împlinirea lor.
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE

CALENDAR DE CITIRE A BIBLIEI
„Timpul petrecut în rugăciune este unitatea de măsură a iubirii tale faţă de Dumnezeu”. Spune-mi cât timp petreci cu
Dumnezeu în rugăciune şi îţi voi putea spune cât de mult Îl iubeşti cu adevărat.

(urmare pagina anterioară)

Cine poate garanta o viaţă dinamică şi plină de satisfacţii de care să ne minunăm
şi pe care să o trăim fiecare dintre noi în noul an? Cu siguranţă Cel care a dat viaţa, ne-a
creat şi ne-a aşezat în lumea aceasta, pe fiecare la locul lui cu un anume scop, Dumnezeu.
Pentru a trăi viaţa cu folos este nevoie de o disponibilitate pentru o schimbare
temeinică şi de durată pe care o poate face numai Dumnezeu(Tit 3:5). Această
transformare a vieţii nu începe din exterior şi în lăuntrul nostru, iar mai apoi cuprinde
întreaga noastră fiinţă şi se manifestă în exterior unde este confirmată şi atestată de
semenii noştrii.
După aşteptările lui Dumnezeu o viaţă împlinită este cea în care potenţialul,
planurile de viaţă, realizările, oportunităţile, şi succesul nostru împlineşte planul lui
Dumnezeu. Avraam, prietenul lui Dumnezeu, un om foarte bogat, înţelept, realizat în toate
cele materiale este omul care se pune la dispoziţia lui Dumnezeu cu toate ale lui ca
împlinească în ascultare planul lui Dumnezeu. De ce oare? Pentru că inima lui a fost
schimbată. Prezenţa lui Dumnezeu în inima lui a adus transformarea şi asta în viaţa lui
Avraam s-a văzut prin felul în care a priceput voia lui Dumnezeu, mai apoi prin priorităţile
lui, şi nu în ultimul rând în planurile lui.
Ţinta ta în noul trebuie să fie o viaţă trăită pentru Dumnezeu, pentru că El a
schimbat-o. Drept urmare, în anul care va urma cere-i lui Dumnezeu să facă schimbarea
aceasta în viaţa ta. Acceptă în intervină El în planurile tale şi dacă e nevoie să dea totul la
o parte şi să pierzi totul ca să-L câştigi pe El, acceptă să plăteşti preţul. Se merită.
Fii dispus să asculţi vocea lui Dumnezeu care te va conduce. Apropie-te
Dumnezeu în fiecare zi şi lasa-L să-ţi vorbească. Fă-ţi timp pentru El. Dacă-L vei asculta
vei face, vei spune, vei realiza şi vei dobândi ce vrea El şi ce este în planul Lui pentru tine.
Îndrăzneşte să deschizi zilnic Scriptura şi lasa-L să-ţi vorbească.
Acceptă durerea schimbării. Sunt multe lucruri la care poate nu ai vrea să renunţi.
Aşteaptă-te să te doară poate unele schimbări, dar înţelege că este spre binele tău.
Dumnezeu te iubeşte aşa cum eşti, dar ca să te poată folosi să aduci slavă Lui şi să zideşti
Împărăţia Lui trebuie să te transforme. Nu va fi uşor, dar vei fi în mâna Lui şi acesta este
cel mai mare bine.
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Proiectele spirituale şi materiale asumate ca şi congregaţie în anul 2014
Cei care au ascultat Cuvântul la Evanghelizarea din această toamnă
Resursele de care avem nevoie
Bolnavii bisericii: Ţuţuian Teofil - Iancu Florica- Şubert Francisc - Şubert Maria- Nistoran
Ioana -Turcin Lenca - Răduţ Mihai – Balea Constantin – Iancu Elisabeta .
Slujitorii bisericii
În fiecare zi de vineri, biserica este chem ată la o zi de jertfă prin post si rugăciune
Grupa de rugăciune constituită pe strada 9 Mai cu fraţi şi surori care se întâlnesc pentru
rugăciune în fiecare marţi de la ora 16.00
Grupa de rugăciune constituită în cartierul Baron cu fraţi şi surori care se întâlnesc
pentru rugăciune în fiecare miercuri de la ora 15.00
Întâlnirea la închinare a tinerilor din fiecare sâmbătă de la ora 16.30
Toţi copiii bisericii
Mărturia membrilor bisericii noastre în oraşul Moldova Nouă
Copiii Şcolii şi Grădiniţei baptiste din cadrul bisericii noastre şi pentru familiile lor
Pentru cei care au fost odată membrii ai biseicii noastre iar acum s-au depărtat
de la credinţă dar şi pentru noii membrii ai bisericii noastre
Proiectul Radio Vocea Evangheliei Clisura Dunării

