DIVERSE
Picatura de intelepciune:
SARBATORITII LUNII
MARTIE 2010:

“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. 12
GRATIS

- MARTIE 2010

Domnul sa te binecuvanteze !
Szvoboda Amalia – 1 martie
Mihai Samuel – 5 martie
Girjan Ilie Doru – 6 martie
Florea Silvia – 7 martie
Popescu Ilie – 10 martie
Bengescu Maria – 12 martie
Pavel Ioan – 14 martie
Petcu Maria – 15 martie
Baias Constanta – 15 martie
Chilnicean G-he Amadeus – 16 martie
Albu Gygy – 17 martie
Radut Mihai – 19 martie
Nistoran Ilie G-he – 19 martie
Milos Maria – 21 martie
Craiovan Alexandru – 21 martie
Pavel Lidia – 21 martie
David-Izvernar Ioan jr. – 30 martie
Maritan Marioara – 30 martie

!

"

!

___________________________________

VERSETUL LUNII
MARTIE 2010
" Nu varsta aduce intelepciunea, nu
batranetea te face in stare sa judeci.
Iata de ce zic: Ascultati-ma! Imi voi
spune si eu parerea"
Iov 32 : 9-10
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

_____________________________________

Aceasta este marturia mea, unul din miile de oameni care desi
cred ca sunt stapani pe destinul vietii lor, au aflat ca de fapt nu sunt
stapani decat pe deciziile personale, restul tine de DUMNEZEU si de
capacitatea noastra de a ne lasa modelati de EL.
Ma numesc Calipar Ion, am 36 de ani si sunt functionar public,
sunt casatorit, am un fiu si in cateva randuri in cele ce urmeaza o sa va
arat cum DUMNEZEU a lucrat in viata mea.
In prima zi a anului 2006 dupa petrecerea de revelion, am iesit
in oras dimineata cu dorinta sa merg sa aprind o lumanare la biserica
(ortodoxa) de sfantul Vasile unde am constatat ca biserica era inchisa
desi stiam ca trebuia sa fie slujba. M-a cuprins un sentiment de tristete
si intorcandu-ma spre casa am vazut o batrana care condusa probabil
de acelas gand a constatat si ea acelasi lucru. Apoi am vazut cum pe
alee mergea o familie de “pocaiti”; erau veseli si brusc mi-am adus
aminte de colegii mei de la servici din acea perioada care erau toti
pocaiti; din patru oameni care lucram impreuna doar eu eram "din
lume" termen pe care l-am cunoscut mai tarziu. M-am intors acasa si
i-am zis sotiei mele ca nu stiu ce trebuie sa fac dar trebuie sa schimb
ceva cu privire la viata mea de crestin; m-a privit o clipa si mi-a zis ca
acelasi gand o incearca si pe ea. Am crezut ca e o coincidenta. Pana
seara nu am mai avut liniste si i-am zis sotiei ca eu o sa merg la pocaiti
la biserica de duminica urmatoare si daca nu vrea sa ma urmeze ne
despartim. A facut ochi mari si a zambit; vroia sa-i zimbesc inapoi.
Credea ca glumeam pentru ca in 14 ani de casatorie, desi ne-am
casatorit de foarte tineri, nu-i spusesem asemenea vorbe. A inteles ca
nu glumeam si am vorbit despre asta toata seara. In urmatoarele
duminici am mers la bisericile neoprotestante din oras si am inceput sa
citesc din Biblie. Eram surprins ca desi mergeam la biserica ortodoxa
inca din copilarie, nu stiam nimic despre Dumnezeu. Am luat decizii
“ciudate” timp de cateva luni dupa acea seara: nu am mai fumat, nu
am mai iesit cu prietenii la restaurant si apoi m-am hotarat impreuna cu
sotia sa luam legatura cu pastorul de la Biserica Baptista Harul din
Moldova Veche. Am inceput serviciul de catiheza si am hotarat sa ma
botez impreuna cu sotia mea.

(continuare pe pagina urmatoare)

MEDITATIE
(urmare pagina anterioara)
Erau oameni in biserica care faceau marturii despre modul cum s-au
intors la Dumnezeu si ma simteam ciudat pentru ca eu nu am avut asemenea
trairi (revelatii). Simteam ca Dumnezeu avea cu mine o lucrare second-hand,
credeam ca Dumnezeu mie nu-mi va vorbi niciodata, iar marturia mea nu o
sa fie niciodata asa de spectaculoasa si frumoasa ca a celorlalti. Pentru
botez am invitat-o pe soacra mea de la Suceava; aceasta era singura din
familia noastra care era botezata in cultul Crestini dupa Evanghelie. Cand a
ajuns la noi i-am povestit si ei situatia mea bizara, cum ca nu aveam nici o
traire cu Dumnezeu. Atunci ea mi-a zis in cateva cuvinte: "Dragul meu, am eu
o traire cu Dumnezeu prin voi. De 14 ani ma rog la Dumnezeu sa nu mor
pana nu va vad mantuiti (Copii ai lui Dumnezeu)". Brusc am inteles cum lucra
Dumnezeu. El este cel care raspunde la rugaciuni, am inteles ca de fapt
aceasta era lucrarea lui Dumnezeu: o mama se roaga si copii ei sunt salvati
(mantuiti).
Sunt multe lucruri pe care nu le-am inteles atunci si poate nu le
inteleg nici astazi, insa stiu un lucru ca Dumnezeu a avut cu mine o lucrare
de prima mana si sfatuiesc pe oricine sa se roage pe genunchi pentru copii
lor indiferent de timp. Dumnezeu invinge timpul, spatiul si transforma suflete.
Pe data de 24 septembrie 2006 in cer si pe pamant a fost bucurie mare o
familie l-a acceptat pe Dumnezeu, o rugaciune era implinita.
Amin

PROGRAMUL BISERICII
Duminica: 10.00-11.00
11.00-12.00
17.00-19.00

-

Luni: 18.00-19.30
Marti: 18.00-20.00
Miercuri:
Joi

18.00-20.30

Vineri: 18.00-19.30
19.30-20.30
Sambata: 17.00-19.00

Rugaciune
Serviciu Divin (transmis LIVE pe internet)
Inchinare (serviciu transmis integral LIVE pe
Internet)
Fanfara
Cor
Servici de evanghelizare
Repetitie fanfara
Intalnire tineret
Repetitie orchestra si fanfara
Studiu Biblic in sanctuarul bisericii
Rugaciune aplicata
Repetitie cor
Repetitie fanfara

CELE ZECE PORUNCI

“Sa nu-ti faci chip cioplit, nici vreo infatisare a lucrurilor cari sunt sus in cerui, sau jos pe pamant,
sau in apele mai de jos decat pamantul. Sa nu te inchini inaintea lor, si sa nu le slujesti; caci Eu,
Domnul, Dumnezeul tau, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea parintilor in copii
pana la al treilea si al patrulea neam al celor care Ma urasc, si Ma indur pana la al miilea neam de
cei ce Ma iubesc si pazesc poruncile Mele” – Exod 20:4-6
Cand aduci vorba despre porunci, oamenii imediat se incrunta. Se gandesc ca cineva
atenteaza la libertatea lor, sau, mai grav, cineva vrea sa le insulte inteligenta, socotind ca ei nu se pot
orienta si descurca singuri in viata si de aceea trebuie sa fie ghidati prin diferite “jaloane”.
Biblia ne spune ca Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4:16) si, deci, trebuie sa acceptam cu
convingere ca cele zece porunci “scrise cu degetul lui Dumnezeu “(Exod 31 : 18) sunt spre binele
nostru nu in detrimentul nostru. Aceste porunci ni se par inguste, anacronice, de neacceptat, dar
analizate in profunzime si aplicate in viata de zi cu zi , ca norme de conduita, isi vor arata valoarea
prin pacea si linistea sufleteasca experimentate in orice imprejurare, ceva ce nu putem dobandi altfel.
Porunca a doua contine in sine interzicerea reprezentarii fizice (prin sculpturi si picturi) a
lui Dumnezeu. Aceasta este motivata de inclinatiile noastre firesti de a ne face idoli (functionarea
noastra pe baza celor cinci simturi), de caracterul lui Dumnezeu si de dorinta Lui de a ne cuprinde in
“neamul “de care se indura vesnic.
Fie ca cineva Il confectioneaza din aur, argint, bronz, piatra sau lemn fie ca Il picteaza pe
Dumnezeu pe panza sau sticla ca sa I se inchine, sa-L venereze sau pur si simplu sa-L priveasca,
actiunea este catalogata de Biblie ca ura impotriva lui Dumnezeu, ca idolatrie, ca nelegiuire. Toate
acestea intra sub incidenta pedepsirii “...parintilor si copiilor pana la a treia si a patra generatie “.
Credinta adevarata si inchinarea autentica nu au nevoie de astfel de reprezantari pentru mentinere si
revigorare in timp. Credinta adevarata trece dincolo de perceptia prin simturi (Evrei 11:1). Inchinarea
autentica se bazeaza pe adevarul revelat si se traieste in duh (Ioan 4:23-24). Nevoia si dorinta omului
de a-Lcunoaste si de a-Lvedea pe Dumnezeu “in carne si oase“ au fost satisfacute temporar in Cristos
pentru generatia din Palestina primilor 34 de ani ai sec.I. (Ioan 1:1-2,14, Ioan 14:9, 2Cor. 4:4,
Coloseni 1:15).Pentru toti ceilalti, aceasta nevoie si dorinta poate fii implinita acum prin revelatia lui
Dumnezeu in creatie si in Scriptura (Rom.1:19-20) si in viitor prin intalnirea cu Domnul Isus fata in
fata. (F.A 1:11, 1Ioan 3:2, Apoc.1:7 ”…orice ochi Il va vedea“). Dincolo de parerea oamenilor, de
felul in care ei vor sa-L aduca pe Dumnezeu mai aproape de ei, sta porunca :”Sa nu-ti faci chip
cioplit,nici vreo infatisare a lucrurilor…”. Si asta este ceea ce conteaza in judecata lui Dumnezeu.
“Ar trebui sa-I dam Domnului o inchinare curata, conform naturii Sale, nu imaginatiei
noastre”. - ( J. Calvin )

SA NE RUGAM PENTRU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bolnavii bisericii:
- Tutuian Teofil- Popescu Ana- Iancu Ion- Iancu Florica- Craiovan
Petru - Subert Francisc
In fiecare seara la ora 20:00 pentru prietenii mentionati pe listele de evanghelizare
Proiectul de reinfiintare a orchestrei bisericii
Slujitorii bisericii precum si evanghelistii care ne vor sluji in aceasta luna
Prietenii care participa la serviciile de evanghelizare ale bisericii din 12-14 Martie
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
Pentru cei care au fost odata membrii ai biseicii noastre iar acum s-au departat
de la credinta

