DIVERSE
Picatura de intelepciune
“Victoria ieftina nu inseamna
intotdeauna biruinta; in timp castiga
cel ce stie sa piarda.”
“De dorit este ca de Craciun
transcendentul sa nu se piarda
intr-un orizont de mezeluri.”
Valeriu Butulescu

“Cel ce nu pastreaza Craciunul in
sufletul sau, nu-l va gasi niciodata
sub un copac.”
Roy L. Smith

Citirea Scripturii:
Vechiul Testament: (dimineata)
Ezechiel cap 45 – Maleahi cap. 4
(inclusiv)

“Pe când toate popoarele umbl fiecare în numele dumnezeului s u, noi vom umbla în
Numele Domnului, Dumnezeului nostru, totdeauna i în veci de veci!” - Mica 4:5
Anul I, Nr. 9
GRATIS

Noul Testament: (seara)
2 Petru cap 3 – Apocalipsa cap.22
(inclusiv)
___________________________
SARBATORITII LUNII
DECEMBRIE 2009:

“Daca nu avem iarna, atunci
primavara nu va fi atat de placuta.
Daca pe parcursul vietii nu dai de
necaz, atunci prosperitatea nu va fi
apreciata.”

_____________________________

Popescu Ion – 1 decembrie
Velcean Maria – 2 decembrie
Floroiu Camelia – 4 decembrie
Popescu Georgeta – 17 decembrie
Tutuian Mircea Dumitru – 18 decembrie
Maritan Cristian Nicolae – 18 decembrie
Marcu Cosmin Ion – 24 decembrie
_____________________________________

VERSETUL LUNII
DECEMBRIE 2009
“Caut printre ei un om care s
înal e un zid, i s stea în mijlocul
sp rturii înaintea Mea pentru ar ,
ca s n-o nimicesc;”
Ezechiel 22:30
Tehnoredactare:
Valentin David

__________________________
Contact:
Telefon: 004-0255-542214
E-mail: maranata_mn@yahoo.com
www.maranata1.netfirms.com

ZIUA DE JERTFA A
BISERICII NOASTRE
“Vegheati dar in tot timpul si rugati-va ca
sa aveti putere sa scapati de toate lucrurile
acestea care se vor intampla si sa stati in
picioare inaintea Fiului omului.” – Luca
21:36

In fiecare zi de vineri, biserica este
chemata la o zi de jertfa prin post si
rugaciune care se va incheia in
sanctuarul
bisericii
cu
ocazia
serviciului de studiu biblic si rugaciune
aplicata

Biserica Crestina Baptista Nr.1 “Maranata”
375500 Moldova Noua, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 25, Caras Severin

Domnul sa te binecuvanteze !

- DECEMBRIE 2009

Ca vine Craciunul, o stie toata lumea. Nu ai cum sa scapi de
reclamele comerciale, de luminile orasului aparute la comanda, de
melodiile tematice – occidentale sau variante autohtone – care iti
invadeaza intimitatea sonora, de anunturile de concerte, recitaluri si
alte intalniri decembriste mai nou electorale, de emisiunile ocazionate
de eveniment, de filmele americanoase care incearca sa ne convinga sa
ne lasam patrunsi de spiritul Craciunului.
Ca fiecare are o poveste de Craciun, intereseaza pe mai putini.
Ca viata e minunata o spunem cu mai putina convingere. De aceea
avem nevoie de sclipici, sa ascunda macar sezonier, ruginile adunate in
atatea si atatea ierni. Si totusi, intorcandu-ne chipul spre anii ce ne
facura ce suntem, ni se aprind luminite in coltul ochilor, ni se
incalzeste inima la soba memoriei, unde, din scrumul amintirilor,
renaste imaginea unui Craciun pufos, catifelat, care devine tot mai
memorabil odata cu trecerea anilor. E un Craciun tot mai generic,
invocat cu melancolie si stilizat anamnetic – o reamintire a
evenimentelor si ideilor traite in trecut pe care sufletul le contempla in
prezent. Intr-un astfel de Craciun atemporal, sentimentele capata
prospetime, amplitudine, spiritul creativ capata contur pe diferite
planuri.
Zilele trecute atentia mi-a fost retinuta de niste versuri
destinate unor copii de gradinita:
“De Craciun, sub fulgi zglobii,
Pe Isus din nou vestindu-l,
Trec pe ulita copiii
Cu colindul.
Si din zori pana-n apus,
Pe-o steluta cu faclie,
Ei duc lumii un Isus
De hartie.”
(continuare pe pagina urmatoare)

MEDITATIE

PROGRAMUL BISERICII
Duminica: 10.00-11.00
11.00-12.00

-

17.00-19.00

-

(urmare pagina anterioara)

Nu puteam gasi exemplificare mai potrivita pentru ceea ce putem
constata ca fiind «sindromul Craciunului » - o caracteristica a unei sarbatori
in care pretextul i-a luat loc esentei. Isus-ul prezentat e unul de hartie, de
plastic sclipitor, dar cat de autentic? Aceasta diluare festivaliera nu este
numai una consumerista, cat una metafizica, o apatie caracteristica pentru
homo religiosus destul de prezenta si in cadrul comunitatii noastre din
Moldova Noua.
Publicista Anca Manolescu scria: “...am o vaga senzatie de
descurajare. Respect, ca mai toata lumea, comportamentul sarbatorii: particip
la reuniuni de familie, mananc sarmale, ma bucur de cantarile vecerniei,
incerc un mic efort interpretativ in jurul textelor Evangheliei. Dar stiu ca, in
fond, recurg la o atitudine in mare parte culturala pentru a face fata sarbatorii.
Simt ca sarbatoarea Nasterii si sensul ei inaugural – de prezenta iradianta a
Logosului in imediatul lumii – raman inca, pentru mine, de captat.”
Pentru ca am auzit frecvent in ultima perioada oftatul nostalgic al
multor frati din biserica noastra va provoc sa va intrebati: de ce ma intorc spre
trecut pentru a-mi defini Craciunul, ca si cum as fugi de un prezent care mi-l
poate macula (murdari, manji)? De ce nu mai ascult si nu mai cant cu aceeasi
placere colindele care imi conturau altatdata o atmosfera de sarbatoare? De ce
nu mai suntem in stare sa ne mobilizam in a vesti Nasterea cu “o cantare
noua” cum ne indeamna psalmistul? Se intampla cumva ca nu mai putem
desparti anamneza de sindrom, memoria glorioasa de angoasa tehnologicoculturala? O parte din raspuns l-am gasit la scriitorul Leszek Kolakowski:
“Rasa umana are o inclinatie hermeneutica naturala. A gasi o semnificatie
inseamna mai mult decat a identifica obiecte, evenimente si concepte in
termenii nevoilor, aspiratiilor, obiceiurilor si pericolelor umane – individuale
sau universale”
Ca vine Craciunul, o stie toata lumea. Ca semnificatia lui e
secularizata de o societate care se simte datoare sa sarbatoreasca la fiecare
mare sau mica sarbatoare, televizata, daca nu pe deal, atunci la malul marii,
se spune mai putin. Trebuie sa facem cumva fata sarbatorii, nu-i asa? In fata
provocarii ei incerc si eu sa captez semnificatia “prezentei iradiante a
Logosului in imediatul lumii” citand-o pe Anca Manolescu. Desi eveniment
cosmic, acest eveniment nu are de-a face cu praznicul marii gloate, ci cu o
intalnire privata, experientiala, daca nu la Betleem, atunci pe drumul
Damascului, a carei lumina copleseste toata anamneza si toate sindromurile
pe care le-am adunat pana atunci.
Urari de Craciun? Anamneza placuta! Sindrom vestejit! Intalnire
catartica (purificatoare, provocatoare)!

Rugaciune
Serviciu Divin

Luni: 19.00-20.30

Inchinare
Fanfara
Cor
Servici de evanghelizare
Repetitie fanfara

Marti: 18.00-20.00

Intalnire tineret

Miercuri: 19.00-20.30

Repetitie fanfara

Vineri: 18.00-19.30

Studiu Biblic in sanctuarul bisericii
Rugaciune aplicata
Repetitie cor

19.30-20.30
Sambata: 17.00-19.00

Repetitie fanfara

STUDIU BIBLIC SAPTAMANAL
04 decembrie 2009 – “ Lucreaza in vederea reconcilierii “
Textul biblic: Geneza 44:1-45:15
Versetul cheie: Geneza 50:20
11 decembrie 2009 – “ Multumeste-i Lui Dumnezeu pentru indurarea Lui”
Textul biblic: Geneza 39:1-20
Versetul cheie: 2 Timotei 2:22
18 decembrie 2009 – “ Domnul Isus – unicul Fiu al Lui Dumnezeu ”
Textul biblic: Matei 1:18 - 2:12
Versetul cheie:Matei 1:22,23
25 decembrie 2009 – “ Beneficiile umblarii in ascultare de Dumnezeu “
Textul biblic: Geneza 48:1-16; 49:22-26; 50:15-21
Versetul cheie: Proverbe 4:18

SA NE RUGAM PENTRU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bolnavii bisericii:
- Tutuian Teofil- Popescu Ana- Iancu Ion- Iancu Florica- Craiovan
Petru - Subert Francisc
Slujitorii bisericii
Prietenii care au fost mentionati pe lista de evanghelizare a acestei toamne
Prietenii care participa la serviciile de inchinare ale bisericii
Noii membrii ai bisericii
Grupul de rugaciune constituit in cartierul Baron – se intalnesc pentru rugaciune
in fiecare joi de la ora 18.00
Toti copiii bisericii care sunt angrenati intr-un un nou an scolar sau universitar
Noul presedinte si pentru noul guvern al tarii noastre
Pentru cei care au fost odata membrii ai biseicii noastre iar acum s-au departat

