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Perspective de anul nou

Apocalipsa 21:5

În localitatea Wurzburg
din Germania, există un obicei
superstiţios practicat de locuitorii
oraşului, prin care aceştia îşi spală
în mod ritualic poşeta sau portofelul în fântâna publică pentru a nu
rămâne în pană de bani, iar anul
cel nou să le aducă bunăstare. Anul
nou în sine însă nu aduce nimic.
Dumnezeu este Cel care conduce
vieţile noastre, viaţa bisericii şi
întreaga istorie, iar ritualurile şi
superstiţiile omului nu Îl pot manipula în vreun fel. În perioada
aceasta oamenii se gândesc la noul
calendar care le stă în faţă, fac planuri şi îşi pun nenumărate dorinţe.
La ce trebuie noi să ne gândim la
început de an?

Când un an “nou” ne stă
înainte, trebuie mai întâi să fim
conştienţi că nu ştim ce ne va aduce
ziua de mâine şi că viaţa noastră
nu este decât un abur care se arată
puţintel şi apoi piere (Iac. 4:14).
Dumnezeu este Cel ce hotărăşte
numărul zilelor şi anilor istoriei, dar
şi numărul zilelor şi anilor noştri.
Dacă am ajuns până aici este pentru
că El ne-a ţinut şi vom merge mai
departe tot prin susţinerea Sa.
Când un an “nou’”ne stă
înainte, trebuie să mulţumim lui
Dumnezeu pentru viaţa nouă pe care
ne-a dăruit-o şi să ne rugăm ca, prin
Duhul Său, să continue să nască oameni din nou, să-i mântuiască şi să
lucreze după bogăţiile harului Său

în mijlocul nostru. Aceasta este o
minune fantastică.
Când un an “nou” ne stă
înainte, trebuie să ne amintim că
avem o viaţă nouă de trăit prin
puterea Domnului. Scriptura ne
cheamă să ne îmbrăcăm cu “omul
cel nou” (Efes. 4:24). Noi am fost
transformaţi de El ca să trăim o viaţă
nouă, o viaţă care nu se învecheşte
chiar dacă momentul mântuirii a
fost cu mult timp în urmă.

Când un an “nou” ne stă
înainte, este cazul să lăudăm pe
Dumnezeu pentru că El pregăteşte
ceruri noi şi un pământ nou pe care
va locui neprihănirea, un Nou Ierusalim, care va fi domiciliul nostru
dincolo. Dar până atunci, fie ca şi
în anul 2012 să slujim cu toţii de
laudă slavei Domnului, să umblăm
pe calea Lui şi vestim puterea Lui
minunată!
Păstor, Ciprian M Ardelean

Informatii utile
Găzduieşte un grup de rugăciune
Prima săptămână din ianuarie 2012 este săptămâna naţională
de rugăciune. În acestă săptămână,
dorim să ne întâlnim în cât mai multe
grupuri de rugăciune. Vă chemăm
pe toţi cei care puteţi găzdui un grup
de rugăciune într-una sau în fiecare
din aceste seri să-o faceţi ca pentru
Domnul. Dacă aveţi o sufragerie
în care încap încă 2-3 persoane pe
lângă dumneavoastră, dacă aveţi
o Biblie şi dacă aveţi bunăvoinţă
să faceţi lucrul acesta, noi vă vom
pune la dispoziţie materialele scrise
pentru timpul de rugăciune.

nu vom întruni numărul statutar,
aceasta va fi în 22 ianuarie 2012.
Vrem ca în cadrul adunării generale să prezentăm şi anumite aspecte legate de viziunea pe care o
avem pentru anul 2012.

Motive de rugăciune
Să ne rugăm pentru: Sara
de la Piatra Neamţ; sora Barbara
Gibson solicită să ne rugăm pentru
fratele ei David care este bolnav
de cancer; fratele Teodor Groza
vrea să ne rugăm pentru cumnatul
lui care este bolnav de cancer şi
nu este mântuit; evanghelistul Dan
Owens, invitatul nostru la evanghelizarea pe care am făcut-o la hotel
Adunarea generală
Continental, este bolnav de cancer;
Adunarea generală anuală Betina (3 ani) fetiţa pastorului Doa bisericii noastre este programată brin de la Cisnădie este bolnavă de
pentru data de 15 ianuarie. Dacă diabet.

Studiu
Biblic
Biserica este şi o şcoală care trebuie să formeze ucenici ai Domnului Isus. Pentru aceasta, avem nevoie de un plan şi un proces de formare, avem nevoie şi de o programă pe care să o urmăm. Anul acesta la
studiu biblic vom prezenta 4 cursuri a căror material ne prezintă procesul
pe care trebuie să îl urmăm pentru a fi cu adevărat nişte ucenici nu doar
convertiţi. Iată cele patru cursuri pe care le vom parcurge:
Cursul 1. Descoperă semnificaţia membralităţii
Cursul 2. Descoperă secretul maturităţii
Cusrul 3. Descoperă satisfacţia slujirii
Cursul 4. Descoperă scopul existenţei tale (Misiunea ta)
Lecţiile de Studiu biblic se vor desfăşura după următorul program:
12.01.2012
Tema: Lecţie introductivă. Privire de ansamblu asupra procesului facerii de ucenici
Text: Matei 28:18-20
Verset de aur: Matei 28:19
19.01.2012
Tema: Mărturisirea scopului nostru
Text: Matei 22:36-40; Matei 28:18-20
Verset de aur: Matei 22:37-39
26.01.2012
Tema: Mărturisirea doctrinelor noastre - Dumnezeu, Isus, Duhul şi
Biblia
Text: 2 Ioan 1:8-13
Verset de aur: Tit 2:1
02.02.2012
Tema: Mărturisirea doctrinelor noastre - Om, mântuire şi eternitate
Text: Geneza 2:7-17
Verset de aur: Romani 10:10

O urare la început
de an

Citirea Bibliei

1
2
Dumnezeu Atotstăpânul să vă dea zile senine,
3
Şi prin mila Lui să fie Anul Nou - un an de bine! 4
Fericirea şi-ndurarea zilnic să vă însoţească,
5
Planurile cele bune Dumnezeu să le-mplinească!
6
7
Să vă fie anu-acesta plin cu bucurii şi pace,
În mantaua mântuirii Dumnezeu să vă îmbrace! 8
El, Cel Sfânt şi Atotputernic, să vă toarne-a Lui iubire,9
Cu măsură îndoită de belşug şi fericire!
10
11
Niciun gând de neiertare să nu vă umbrească faţa,
12
Soarele Neprihănirii să vă lumineze viaţa!
13
Să vă fie casa plină de belşug şi desfătare,
14
Să aveţi pâine pe masă, şi în inimă cântare!
15
Când în mlaştina şi-n groapa încercării veţi ajunge, 16
Bunul Dumnezeu să vină deznădejdea s-o alunge. 17
Să nu pierdeţi niciodată candela pentru picioare, 18
Biblia să vă rămână Călăuză pe cărare!
19
20
În Cristos Mântuitorul să vă fie bucuria,
21
Stânca vieţii, neclintită, să vă fie temelia!
Iar dacă-ntristări vreodată veţi simţi că vă apasă, 22
Nu uitaţi făgăduinţa: El din mână nu vă lasă!
23
24
Contact:
25
Str. Iustin Marşieu nr. 20-22,
26
cod 310150,
27
tel:0257/228322
buletin_informativ@speranta.net
28
www.speranta.net
29
program live:
30
Duminica 10:00-12:00
31
17:00-19:00
Valentin Popovici

Realizat cu ajutorul tipografiei
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