DIVERSE

Nasterea lui Cristos L-a adus pe Dumnezeu
la om, insa doar crucea Lui Cristos il poate
duce pe om la Dumnezeu. Si cand te
gandesti ca hangiul nu L-a primit pe Cristos
in casa pentru ca nu i s-a parut o "afacere ...
buna." - anonim
Isus e ultimul cuvant al lui Dumnezeu! Si
daca nu-L accepti, Dumnezeu nu mai are
nimic sa-ti spuna. - anonim
In Isus intreaga dragoste a lui Dumnezeu
vine la noi, in mizeria noastra, in pacatul
nostru, in necuratia noastra, in boala
noastra! Isus e Cuvantul lui Dumnezeu
devenit Om! - Wilhelm Busch
__________________________________
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“C ci un Copil ni s-a n scut, un Fiu ni s-a
dat, i domnia va fi pe um rul Lui; Îl vor
numi: „Minunat Sfetnic, Dumnezeu tare,
P rintele ve niciilor, Domn al p cii.”
Isaia 9:6

Tehnoredactare:
Valentin David
_______________________________

Contact:
Telefon: 004-0255-542214
E-mail: maranata_mn@yahoo.com
Urmariti serviciile bisericii pe internet
LIVE la adresa:

www.maranata1.netfirms.com

fiecare în numele
dumnezeului s u, noi vom umbla în Numele
Domnului, Dumnezeului nostru, totdeauna i în veci
de veci!”
- Mica 4:5

Domnul sa te binecuvanteze !
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
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Umilinta lui Hristos

Fiindca omul:
- cauta locul cel mai de sus, El l-a luat pe cel
mai de jos.
- doreste sa fie precum zeii, El s-a facut om, si
inca prunc.
- tanjeste dupa locuinte somptuase, El nu avea
unde sa-si puna capul si a pornit in viata, dintr-o
iesle.
- alege cartierele de elita, Hristos a ales sa
locuiasca la Nazaret.
- lupta din rasputeri sa se imbogateasca, El S-a
facut sarac.
- ii dispretuieste pe cei de jos, El a ales oameni
fara capatai si nevoiasi.
- alege persoane de renume in fruntea sistemelor
lumesti de guvernare, El a ales niste pescari
umili din Galileea
Hristos a trimis nebunia sa prapadeasca
intelepciunea, slabiciunea ca sa lege taria,
dispretul ca sa stinga mandria. Aceasta este
taina cea mare a Evangheliei: El n-a venit sa I se
slujeasca, ci El sa slujeasca; si trebuie implinita
in toti slujitorii Lui pana la a doua Sa venire.
(Milton)

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

Isus este Numele cu care se iscaleste
Dumnezeu intr-un limbaj accesibil
oamenilor. - Ilie Madescu

“Pe când toate popoarele umbl

SARBATORITII LUNII
DECEMBRIE 2010:

Crestinii baptisti cred in Trinitate sau mai precis in faptul ca D-l Isus Cristos este una din
cele trei persoane ale Dumnezeirii si totusi au probleme in a intelege acest lucru. Ne vine greu
sa argumentam cum ne inchinam noi unui “Dumnezeu Tricefal” atunci cand suntem provocati
de martorii lui Iehova care ne-au invadat orasul. In acest scop profitand si de apropierea marii
sarbatori a Nasterii (intruparii) Domnului Isus Cristos sa reflectam asupra Puterii si Divinitatii
lui Isus Cristos.
F r îndoial c Biblia descrie un Dumnezeu puternic. Ca i Creator al universului,
El are cea mai mare putere. El este atotputernic. “A a da,” spunem noi. Acesta este Dumnezeul
la care ne gândim. Acesta este Dumnezeul pe care Îl dorim. Acesta este Dumnezeul de care
avem nevoie. Putea fi Dumnezeu omul care a umblat i a vorbit printre noi, care a obosit, i-a
fost foame i a plâns pierderea unui prieten? La urma urmei, când ne gândim la Dumnezeu, ne
gândim la puterea, m re ia i slava Sa. Noi asociem “divinitatea” cu acele caracteristici pe care
am vrea s le aib Dumnezeul nostru. Ne dorim un Dumnezeu puternic, unul care s ne
protejeze de necunoscut. Astfel, când Îl vedem pe Dumnezeu umblând, cerând un pahar cu ap
i spunând c “cei blânzi vor mo teni p mântul,” ne este greu s -L recunoa tem. Aceast
obsesie pentru putere p trunde fiecare domeniu al vie ii noastre. De aceea puterea lui Dumnezeu
reu e te s ne atrag aten ia. Dar oare puterea lui Dumnezeu este ceea ce oglinde te cel mai bine
natura Sa? Este puterea elementul principal pentru a-L cunoa te cel mai bine pe Dumnezeu?
Puterea ne orbe te. Deoarece suntem dependen i de putere, când ne afl m în fa a unei persoane
puternice, cu greu putem vedea i altceva. Noi tânjim dup putere, dar în acela i timp ne temem
de ea (v aminti i primele cuvinte rostite ori de câte ori cerul intr în contact cu omenirea? “Nu
te teme.” “Nu- i fie fric !”). Ne temem de tot ceea ce are putere, i exist trei lucruri pe care
încerc m s le facem. În primul rând, încerc m s o control m. Cea mai mare parte din religia
p gân ( i b nuiesc c i supersti ia din religia cre tin ) se bazeaz pe încercarea de a controla
un anumit zeu. În al doilea rând, dac nu putem controla acea putere, încerc m s o distrugem.
În cele din urm , dac nu putem nici s control m puterea, nici s o distrugem, ne mai r mâne
un singur lucru de f cut – s ne închin m înaintea ei. Problema noastr în a trata cu puterea face
dificil descoperirea lui Dumnezeu fa de noi. În primul rând, El trebuie s foloseasc puterea
pentru a fi luat în serios. Dar în momentul în care face aceasta, El Î i asum riscul, aproape
inevitabil, de a fi în eles gre it, de a ob ine închinare doar datorit puterii Sale. Faptul c El are
cu adev rat putere, face situa ia i mai dificil . El trebuie s ne fac cumva s vedem dincolo de
putere, dincolo de m rire i de slav , pe adev ratul Dumnezeu. Cum poate Dumnezeul a c rui
slav o întrece pe a Soarelui s ne descopere “un suflet de poet”? Ceea ce ne împiedic s
în elegem divinitatea lui Cristos este în elegerea gre it a puterii lui Dumnezeu, ca atribut
fundamental al S u. Consider c misiunea principal a vie ii lui Isus a fost aceea de a ne
descoperi pe Tat l, de a ne ajuta s vedem dincolo de putere, m re ie i slav un “suflet de poet”
– ceea ce Îl reprezint cel mai bine pe Dumnezeu. Dac Dumnezeu inten ioneaz s ni Se
descopere ca poet sau ca îndr gostit, nu o poate face folosindu-Se de puterea Sa, deoarece noi
vom fi orbi i de aceasta i ne vom închina Lui doar datorit ei. i nici nu o poate face altcineva
în locul Lui; El trebuie s Se descopere pe Sine prin El Însu i pentru a fi în eles i a ne atrage la
El.
(continuare pe pagina urmatoare)

MEDITATIE

CELE ZECE PORUNCI

(urmare pagina anterioara)
Aceasta este o dovad suplimentar c acceptarea lui Isus ca fiin divin nu este un lucru lipsit de sens.
Dac Dumnezeu exist , atunci, pentru a ni Se descoperi, a fost necesar ca El s fac exact acel lucru pe care
Isus a inten ionat s -L fac – s devin om i s ne arate cum este Dumnezeu.
Astfel c Isus vine ca om. Este n scut din femeie, în mod obi nuit. Nu exist nici un semn, nimic care
s ne atrag la El datorit frumuse ii, m re iei sau slavei Sale. El este “doar” o alt fiin omeneasc . Atunci,
unde este divinitatea Lui? Este chiar acolo. Isus a venit ca s ne arate c atunci când dai la o parte (sau
“acoperi”) puterea, m re ia, slava lui Dumnezeu – când toate aceste lucruri pe care noi le asociem cu
divinitatea nu se mai v d, ceea ce r mâne este în continuare Dumnezeu pe deplin. Asta deoarece Dumnezeu nu
este definit de puterea i m re ia Sa. Acelea sunt doar atribute pe care se întâmpl s le aib ( i le are din
plin!). Isus umbl în mijlocul nostru f r acestea i este PE DEPLIN Dumnezeu, deoarece are acela i caracter
ca i Dumnezeu. Când în elegem c Dumnezeu nu este puterea Sa, ci caracterul care se g se te dincolo de acea
putere, atunci Îl putem lua în serios pe Isus când spune: “Dac M-a i v zut pe Mine, L-a i v zut pe Tat l.”
Paradoxul dintre natura uman i cea divin a lui Isus dispare. Un paradox indic totdeauna c facem o
presupunere fals . i a a este i cu a a-zisul paradox legat de natura lui Isus. Presupunerea noastr fals este c
puterea lui Dumnezeu define te caracterul Lui. Isus a venit s ne arate c nu a a stau lucrurile. Puterea lui
Dumnezeu nu poate fi negat i este covâr itoare, dar ea nu-L define te pe Dumnezeu. i din cauza
dependen ei noastre de putere, obstacolul în calea cunoa terii lui Dumnezeu ar putea fi chiar puterea Sa. Acest
lucru este cel mai bine eviden iat în reac ia pe care iudeii o aveau fa de Isus atunci când umbla în mijlocul
lor. Ei nu a teptau pe cineva care s spun : “Ferice de cei blânzi.” A teptau pe cineva care s -i poat ajuta s -i
înfrâng pe romani i s restabileasc împ r ia lui Solomon. A teptau pe cineva puternic!
Suntem noi mai deosebi i decât ei? Sunt sigur c 99,9% din toate rug ciunile noastre reprezint , dup o
introducere respectuoas , cereri la adresa lui Dumnezeu de a- i folosi puterea în favoarea noastr . Face
Dumnezeu vreodat acest lucru? Da, eu cred c -l face. Dar m întreb dac nu cumva toate cererile noastre la
adresa Lui de a- i folosi puterea nu ne împiedic s în elegem cum este El în realitate, cum dore te El s Îl
cunoa tem. Când ne închin m la Dumnezeu datorit puterii Sale, nu ne deosebim prea mult de închin torii la
Soare care se pleac înaintea acelui glob d t tor de via , din cauza puterii lui.Astfel de închin tori trebuie s
acorde suficient aten ie atunci când Dumnezeu, înconjurat de lumina de care nu te po i apropia, spune: “Nu
trebuie s v teme i.” Dar cât de mult pierdem atunci când nu Îi cerem s ne descopere sufletul S u, s ne
citeasc poezia Sa, s ne încânte ca un îndr gostit i s ne opteasc bucuria Sa.
Nu reprezint sufletul lui Dumnezeu – ceea ce este El cu adev rat – cel mai bun motiv pentru a ne
închina Lui? Nu reprezint dragostea lui Dumnezeu delicat , blând , infinit fa de toate creaturile Sale cea
mai mare putere? Puterea plin de cruzime poate fi contraf cut . Nimeni nu i-ar dori s se închine la o fiin
care i-a folosit puterea pentru a teroriza i a nimici, oricât de puternic ar fi aceasta. Expresia “a se închina”
înseamn “a considera demn de slujit,” “a recunoa te meritul.” Ioan a v zut o tile cere ti cântând: “Vrednic,
vrednic este Mielul…” Oare acest lucru nu se întâmpla datorit meritelor lui Isus, Mielul, descoperite atunci
când a venit s “ne arate pe Tat l”? Ceea ce ar trebui s ne determine cu adev rat s recunoa tem meritele
înalte ale lui Dumnezeu, s ne închin m la El, este via a lui Isus, prin care s-a descoperit caracterul lui
Dumnezeu. Dac noi credem cu adev rat c Isus a venit ca s “ne arate pe Tat l,” atunci ar trebui s
descoperim caracterul lui Dumnezeu în Fiul S u.
Eu cred c Isus a venit pentru a împlini toate aceste lucruri pentru noi. El a venit pentru a “ne ar ta pe Tat l” în
singurul mod posibil – devenind Emanuel, “Dumnezeu cu noi.”

Pilda talantilor - Matei 25:14-30
Din perspectiva biblica, pilda foloseste situatii de pe pamant pentru a ne invata
adevaruri ceresti. In special pilda talantilor ne dezvaluie cateva adevaruri despre Imparatia
cerurilor si personal cred ca invatatura are de a face cu cei credinciosi, cu “robii”, cu cei care
sunt sub stapanirea Marelui Stapan si Imparat: Domnul Isus.
Este demn de retinut ca :
•
Istoria graviteaza in jurul unui mare eveniment, revenirea Domnului Isus
•
Slujirea in Imparatie nu este o optiune (ceva benevol) ci o datorie, o raspundere, o
incredintare pe care o da Stapanul fiecaruia, potrivit cu capacitatea si abilitatile pe care
i le-a dat prin creatie (v.14-15...a chemat pe robii sai, si le-a incredintat avutia sa
...fiecaruia dupa putera lui)
•
Atunci cand va reveni Domnul Isus va gasi slujitori angajati, entuziasti, bucurosi sa
dea socoteala de ceea ce li s-a incredintat, si slujitori stingheri, ursuzi, mereu cautand
scuze pentru ei si vina pentru altii, inclusiv pentru Stapan.
•
Evaluarea fiecarui slujitor priveste credinciosia cu care s-a angajat si a lucrat cu avutia
incredintata (v. 16-18 “...Indata...s-a dus, i-a pus in negot...”se spune despre primii doi,
si “...s-a dus si a facut o groapa in pamant si a ascuns acolo...” se spune despre cel deal treilea).
•
Stapanul este generos cu slujitorii angajati si entuziasti in administrarea avutiei Sale (v
21,23 “...Bine rob bun si credincios...te voi pune peste multe lucruri; intra in bucuria
stapanului tau”!) si neindurator cu slujitorii care din teama, specialisti in gasirea de
scuze si acuze nu fac altceva decat sa-si consume toata energia ca sa sape si sa
pazeasca o groapa in care au pus avutia incredintata lor (v.30 “...aruncati-l in
intunericul de afara: acolo va fi plansul si scrasnirea dintilor”).
A mai trecut un an (Doamne cat de repede !). Ce ar fi daca la sfarsitul acestui an acea
“multa vreme” din v.19 s-ar sfarsi pentru noi, fie ca suntem chemati acasa de Stapan fie ca va
reveni El? L-am intalni cu entuziasm, gata sa dam socoteala, bucurosi sa-I spunem: ”...iata ca am
castigat... “ sau ne vom indrepta spre groapa pe care am sapat-o cu sarg si dibacie si care este
singura noastra realizare ?

SA NE RUGAM PENTRU:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bolnavii bisericii: - Tutuian Teofil- Popescu Ana- Iancu Ion- Iancu Florica- Craiovan
Petru - Subert Francisc
Toti cei care au fost expusi Cuvantului in perioada de evanghelizare din noiembrie
2010
Slujitorii bisericii
In fiecare zi de vineri, biserica este chemata la o zi de jertfa prin post si rugaciune
Grupele de rugaciune constituite in cartierul Baron care se intalnesc pentru
rugaciune in fiecare miercuri de la ora 13.00 si joi de la ora 16.00
Toti copiii bisericii
Marturia membrilor bisericii noastre in orasul Moldova Noua
Pentru cei care au fost odata membrii ai biseicii noastre iar acum s-au departat
de la credinta

