DIVERSE
“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

Picatura de intelepciune

Copilul nu datoreaza parintelui viata, ci
cresterea. (N.Iorga)
Prima idee pe care un copil trebuie sa
o dobandeasca este diferenta dintre
bine si rau. (Maria Montessori)
Nu prea multa dragoste rasfata un
copil, ci prea putina disciplina. (Gaveo)
Cea mai sigura metoda de a le pregati
copiilor o viata grea este aceea de a le
ingadui o copilarie prea usoara si lipsita
de griji.
Tovarasia copiilor este o cura de
sanatate pentru suflet.
Copiii sunt singura bogatie terestra pe
care o putem lua cu noi in cer.
Viitorul caracter al fiilor nostri va fi
conform cu ceea ce invata de la noi azi.
___________________________________

VERSETUL LUNII
IULIE 2010
“Înva pe copil calea pe care trebuie
s-o urmeze, i când va îmb trâni, nu
se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

SARBATORITII LUNII
IULIE 2010:

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

www.maranata1.netfirms.com

- IULIE 2010

Domnul sa te binecuvanteze !
Turcin Lidia – 1 iulie
Nistoran Ana – 2 iulie
Sporea Gheorghe – 12 iulie
Albu Iuliana – 12 iulie
Iancu Roxana – 13 iulie
Garjan Elena – 15 iulie
David-Izvernar Desanca – 18 iulie
Damian Iuliuta – 19 iulie
Constantinescu Mihai – 21 iulie
Rusovan Dorin – 22 iulie
Firulescu Marioara – 28 iulie
Georgevici Octavian – 28 iulie
Velovan Adriana – 28 iulie
Maritan Claudiu – 29 iulie
_____________________________________

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

Tehnoredactare:
Valentin David

__________________________
Contact:

Anul II, Nr. 4
GRATIS

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

Meditatii .... cu si despre copii

Am interiorizat cu totii versetul: Înva pe copil calea pe care
trebuie s-o urmeze, i când va îmb trâni, nu se va abate de la
ea.(Proverbe 22:6), ignorand cu desavarsire insa principiile de
aplicabilitate practica. De ce? De cele mai multe ori deoarece suntem
prea preocupati de nevoile materiale incat asteptam ca scoala si
educatorii sa implineasca nevoile spirituale ale copiilor nostri. Pe de
alta parte, invatatorii si profesorii uziteaza prea frecvent sintagma: “Ii
lipsesc cei sapte ani de acasa!” renuntand astfel la a se preocupa de
formarea de caractere. Enuntam, de asemenea, frecvent frustrarea ca
biserica si pastorii nu fac suficient pentru copiii nostri. ... In
consecinta, societatea contemporana nu mai are timp, rabdare si
disponibilitate pentru a forma caractere. Ramanem insa ca parinti
responsabili de educatia spirituala a copiilor nostri iar o astfel de
provocare e o oportunitate unica si ireversibila.
Cum procedam? Exista principii biblice imuabile pe care
natura noastra versatila le ignora in tumultul existentei cotidiene, dar
pe baza carora vom cladi un fundament spiritual solid. Astfel, suntem
datori sa impartasim, sa traim ceea ce le impartasim copiilor nostri, sa
facem alegeri calculate si sa fructificam fiecare etapa a existentei lor.
Alege sa impartasesti credinta ta copiilor! Primul principiu
se regaseste si intr-o afirmatie a conducatorilor Bisericii
Catolice: “Dati-ne un copil in varsta de pana la sapte ani, si il
vom avea toata viata” . Astfel, daca in acesti primi ani, cand in
mintea copilului se contureaza conceptia despre Dumnezeu,
despre bine si rau (initial ca un act mimetic) noi alegem sa nu
le explicam copiilor tot ceea ce credem, sa nu impartasim
experienta trairii cu Dumnezeu sau sa ne rugam impreuna dar
ne dorim ca si ei sa creada candva, e putin probabil ca am facut
alegerea corecta.
(continuare pe pagina urmatoare)

MEDITATIE
(urmare pagina anterioara)
Adopta atitudini crestine in cele mai insignifiante momente ale vietii
tale! Puterea exemplului personal este cea care va asigura reusita. “A vedea
este a crede!” afirma James Dobson, iar noi trebuie sa admitem ca copiii
nostri vor crede in masura in care vad credinta noastra aplicata de dimineata
pana seara. Daca insa ne trimitem copiii la biserica dar noi avem “treaba”
acasa, le cerem sa citeasca din Biblie in fiecare zi dar noi pastram Scriptura
doar in “geanta de biserica”, adoptam atitudini mai lejere in functie de cercul
de prieteni cu care iesim iar Dumnezeul nostru dispare in lamentatiile
stresului de zi cu zi, atunci incongruenta din atitudinea noastra va semana un
sambure de indoiala.
Nu lasa materialismul excesiv sa-ti strice marturia! Atunci cand
materialismul ne controleaza, apar doua disfunctii esentiale in relatia
parinte-copil: (1) inundam copiii cu un surplus de lucruri, diminuand astfel
capacitatea lui de apreciere (in acset caz copilul va creste cu sentimentul ca
este indreptatit sa primeasca orice lucru, oricand doreste); (2) copiii vad ca
pe noi ne preocupa mai mult lucrurile decat oamenii, recunoscand astfel
falsitatea marturiei noastre crestine si identificand adevarata comoara a
inimii noastre. Daca se spune ca prosperitatea prilejuieste un test mai bun
pentru caracter decat adversitatea, cu cat tact trebuie sa actionam pentru a nu
educa in spirit materialist!
Educatia timpurie – cheia alegerilor la maturitate ! Pedagogii si
educatorii crestini sustin cu tarie ca, daca copiii nostri au fost expusi in mod
adecvat invataturilor crestine in anii timpurii, tendinta lor va fi ca la
maturitate sa ramana pe acest fagas. Astfel, in perioada adolescentei copiii
nostri vor ajunge inevitabil in punctul evaluarii personale a tot ceea ce
parintii au investit in ei. Desi aceasta perioada provoaca nelinisti parintilor,
ea este o perioada fireasca a procesului de crestere iar autonomia asumata
de adolescent nu trebuie sa impiedice mentinerea standardului crestin de
comportare in familie.
Chintesenta mesajului biblic cu privire la investitia nepieritoare in copii
dateaza de acum 4000 de ani si se afla pe paginile Scripturii la Deuteronom 6: 7- 9.
Astfel Moise lasa copiilor lui Israel urmatoarele principii si porunci ale lui
Dumnezeu: S le întip re ti în mintea copiilor t i, i s vorbe ti de ele când vei fi
acas , când vei pleca în c l torie, când te vei culca i când te vei scula. S le legi ca
un semn de aducere aminte la mâni, i s - i fie ca ni te fruntarii între ochi. S le scrii
pe u iorii casei tale i pe por ile tale ...” In definitiv, cum ne-am putea bucura de
cer, daca copiii nostri nu vor fi acolo? Si cum vor fi acolo daca noi nu i-am indrumat
spre cer? Daca insa am ales sa investim in educatia lor spirituala impartasindu-le
frumusetea vietii de credinta, traind principiile enuntate si fructificand fiecare clipa a
copilariei lor, ne asiguram eternitatea impreuna. Pe scurt: Înva pe copil calea pe
care trebuie s-o urmeze si mergi tu insuti pe ea!

CELE ZECE PORUNCI
“Sa nu ucizi” - Exod 20:13
Cele zece porunci date de Dumnezeu lui Moise pentru poporul Israel si reluate intr-o forma specifica
de Domnul Isus pentru evrei si neamuri deopotriva, cuprind intreaga gama de relatii. Primele patru porunci
reglementeaza reletia oamenilor cu Dumnezeu. Porunca a cincea reglementeaza relatiile oamenilor in familie.
Celelalte porunci reglementeaza relatiile interumane.
Porunca “sa nu ucizi” este mai complexa decat pare la prima vedere si intelegerea ei este si mai dificila daca
plecam urechea la interpretarea pe care o dau membrii diverselor grupari cu regim vegetarian sau aparatoare ale
pasarilor si animalelor.
Bogatia vocabularului ebraic ne ajuta sa intelegem ce a transmis Dumnezeu prin Moise poporului si aceasta
pentru ca vocabularul ebraic are termeni diferiti pentru diferite “ucideri”.Porunca nu se refera la
•
taierea (omorarea) unor pesti, pasari sau animale pentru hrana sau pentru pastrarea unui echilibru.
Dumnezeu a dat omului libertatea de a-si asigura hrana in acest fel.
•
moartea provocata unui om atunci cand acesta te ataca si esti in autoaparare(Exod 22:2)
•
condamnarea data de o instanta de judecata la pedeapsa capitala (Lev.20)
•
uciderea dusmanilor intrun razboi de aparare sau pentru o cauza dreapta. Biblia nu ne interzice explicit
sa punem mana pe arma.
•
moartea provocata cuiva in mod accidental, involuntar (Deut.19:5).
In porunca a sasea se foloseste cuvantul ratzach si acesta se refera la un omor premeditat, facut cu intentie
clara de a suprima viata unei persoane, indiferent cine este persoana si indiferent in ce stadiu se afla viata (inclusiv
fatul in pantecele mamei). Omul este creat dupa chipul lui Dumnezeu si are viata data de Dumnezeu. De aceea
nimeni nu are voie sa ucida deleberat (Gen.1:28,Gen.9:6,Ps.8:5) Dumnezeu nu a creeat un pamant in care “cel mai
tare sa supravituiasca”si in care sa fie eliminate absoluturile morale stabilite de El. Ca in orice porunca-lege si aici
se poate vorbi despre litera si spiritul legii. In Noul Testament, Domnul Isus preia litera legii si o extinde la
spiritul ei(Mat.5:21). Cine se manie pe fratele sau sau il dojeneste, il injoseste spunandu-i ”prostule” sau
”nebunule” cade sub pedeapsa divina asemeni ucigasului. In 1Ioan 3:15 deasemeni ni se spune ca “oricine urase
pe fratele sau este un ucigas”. Mania, batjocora, injosirea, ura, chiar ar trebui sa ne puna pe ganduri, sa ne cerem
iertare si sa cerem putere de la Dumnezeu sa ne scoata din “zona”ucigasilor.
PS. Cum se poate intelege porunca a sasea in raport cu eutanasia = moartea voita, asistata fie de un medic fie
de cineva apropiat, care prin administrarea unui medicament sau a opririi unor aparate provoaca moartea. Se poate
vorbi despre:
•
eutanasia activa: forma in care omul insusi decide sa i se administreze substanta mortala pentru a-si
curma suferinta sau circumstantele nedorite (imobilizarea permanenta de ex.). Cred ca aceasta este
sinucidere si deci intra sub incidenta poruncii a sasea.
•
eutanasia pasiva: forma in care medicul la solicitarea familiei sau a unei rude a celui in cauza opreste
aparatele care mentin “viata”. Persoana in cauza este de fapt fara viata, circulatia sangelui si a aerului
in organism este facuta de aparate, creierul si celelalte organe vitale nefiind functionale. Cred ca
aceasta forma de eutanasie nu intra sub incidenta poruncii a sasea.

SA NE RUGAM PENTRU:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bolnavii bisericii:
- Tutuian Teofil- Popescu Ana- Iancu Ion- Iancu Florica- Craiovan
Petru - Subert Francisc
Cursul de vara “Engleza pe Teme Biblice” din perioada 5-11 iulie 2010
Slujitorii bisericii
Prietenii care au participat la serviciile de evanghelizare ale bisericii din 12-14
Martie
Botezul din data de 22 august 2010
Grupul de rugaciune constituit in cartierul Baron – se intalnesc pentru rugaciune
in fiecare joi de la ora 18.00
Toti copiii bisericii care sunt implicati in tabere crestine de vara
Pentru cei care au fost odata membrii ai biseicii noastre iar acum s-au departat
de la credinta

