DIVERSE

Automultumirea – cea mai buna
piatra de mormant a talentului. - (Nicolae
Iorga)
Cand omului nu-i mai este frig,
foame si frica, devine nemultumit. - (Ennio
Flaiano)
Toate lucrurile bune pe care
Dumnezeu vrea sa le aduca in viata ta
incoltesc in solul recunostintei. – (anonim)
Exista lucruri pe care poti sa le
darui, fara sa le pierzi: cuvantul, un zambet
si o inima recunoscatoare. – (anonim)
Gaseste o cale de a multumi
pentru probleme si atunci ele vor deveni
binecuvantari! – (anonim)
__________________________________

VERSETUL LUNII
NOIEMBRIE 2010
“...c ci m-am deprins s

fiu mul umit cu
starea în care m g sesc. tiu s tr iesc
smerit, i tiu s tr iesc în bel ug. În totul i
pretutindeni m-am deprins s fiu s tul i
fl mând, s fiu în bel ug i s fiu în lips ”
Filipeni 4:11-12
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David-Izvernar Valentin – 2 noiembrie
Tutuian Ion – 5 noiembrie
Guran Maria – 8 noiembrie
Dobrescu Velinca – 10 noiembrie
Constantinescu Andrei – 11 noiembrie
Boboescu Maria – 13 noiembrie
Boboescu-Jura Mirela – 17 noiembrie
Craiovan Mirela – 28 noiembrie

« Multumirea este o floare rara care creste pe mormantul lacomiei » - anonim
Pentru o buna intelegere a starii de multumire care trebuie sa fie o
caracteristica permanenta a vietii crestinului,este util sa ne aplecam mai intai asupra
ceea ce spune Biblia despre:

NEMULTUMIRE

Fii multumitor…
…ca nu ai deja tot ce iti doresti, pentru ca
daca ai avea totul, ce motiv te-ar mai
indemna sa faci ceva?
…cand nu stii ceva, pentru ca atunci ai
prilejul sa inveti!
…pentru momentele dificile; in aceste
momente tu poti sa cresti!
…pentru limitele tale, astfel poti sa
realizezi imbunatatiri!

Contact:

…pentru greselile tale, pentru ca ele te vor
invata lectii valoroase!

www.maranata1.netfirms.com

GRATIS

_____________________________________

…pentru orice noua provocare, pentru ca
atunci iti demonstrezi puterea si caracterul!

Urmariti serviciile bisericii pe internet
LIVE la adresa:

A

Domnul sa te binecuvanteze !

Tehnoredactare:
Valentin David
_______________________________

Telefon: 004-0255-542214
E-mail: maranata_mn@yahoo.com

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

…atunci cand esti obosit; asta inseamna ca
ai facut ceva!

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

Nu va multumiti sa plutiti,
incercati sa inotati, darul de a pluti il au
numai lucrurile usoare.-(Valeriu Butulescu)

“Pe când toate popoarele umbl

SARBATORITII LUNII
NOIEMBRIE 2010:

Daca ti-ar cere cineva sa ierarhizezi primele 10 pacate "grave", ai trece in top
si nemultumirea? Cu siguranta, nu. Si totusi la radacina multora din cele 10 enumerate
de tine, sta nemultumirea. Oamenii fura sau mint pentru ca nu sunt multumiti cu ce au,
beau ca sa-si inece nemultumirile, omoara de multe ori ca nu-si agreeaza aproapele, nu
cred in Dumnezeu pentru ca nu le indeplineste dorintele.
Originea nemultumirii trebuie cautata in Eden, cand cuplul primar vroia mai
mult decat avea, vroia sa fie ca Dumnezeu. Din Epistola lui Iuda v.16 aflam ca un fidel
aliat al nemultumirii este cartirea, aceasta fiind de fapt o forma de manifestare externa
a nemultumirii, si a fost o vreme caracteristica poporului israel in pustie:ce vom bea, ce
vom manca, unde sunt oalele noastre cu carne, etc.Exodul 15:24, Exodul 16
Biblia aseaza nemultumirea in sirul faptelor firii pamantesti care
caracterizeaza vremurile de pe urma potrivit cu 2Timotei 3:1-2. O definitie a
nemultumirii ar putea sa sune asa: o stare de spirit a omului ale carui dorinte, fapte sau
planuri nu s-au realizat. Este atitudinea omului aflat temporar sau permanent sub
influenta diavolului, si este opusul starii de multumire, sau absenta starii de multumire.
Incolteste in gandire si apoi se exteriorizeaza verbal sau prin fapte, manifestandu-se in
afara Bisericii prin nemultumira cu serviciul, cu salarul sau pensia, cu casa sau masina,
fata de superiori, colegi, vecini, autoritati etc., dar poate fi si in Biserica prin reactii
negative fata de frati, surori, pastor, formatii, comitet, alti slujitori etc.
Efectele nemultumirii sunt catastrofale pentru om, incepand cu afectiune ale
trupului cum ar fi migrene, ulcer, afectiuni hepatice etc (potrivit cercetarilor medicale
redate in cartea "Boli evitabile") si terminand cu afectiuni psihice cum sunt ratacirea
mintii sau intunecarea gandurilor potrivit cu Romani 1:21. Ceea ce este si mai grav,
este ca fiind un pacat adica, calcarea voiei lui Dumnezeu, Pavel spune ca "plata
pacatului este moartea" aici in sensul de moarte spirituala, adica despartirea vesnica de
Dumnezeu.
Constientizand ca nemultumirea este un pacat, trebuie iesit din aceasta stare
si intrarea in starea normala a crestinului, care este starea de:
(continuare pe pagina urmatoare)

MEDITATIE

CELE ZECE PORUNCI
(urmare pagina anterioara)

(urmare pagina anterioara)

MULTUMIRE
In cadrul ceremonialului jertfelor evreiesti, cea mai importanta era arderea de tot, dar
sa retinem ca aceasta era totdeauna insotita de jertfa de multumire: Leviticul 6:12. In Noul
Testament multumirea este o porunca potrivit cu 2Tesaloniceni 1:3, insa acest imperativ nu-l
intelegem ca o trimitere la renuntare sau asceza, ci ca o convingere ca Cel ce poarta de grija
este Dumnezeu Evrei 13:5: ‘Multumiti-va cu ce aveti, caci El insusi a zis: "Nicidecum n-am sa
te las,cu nici-un chip nu te voi parasi’. Apostolul Pavel in 1Tesaloniceni 5:18 aratand ca
multumirea este voia lui Dumnezeu, indeamna ca aceasta stare sa se manifeste in toate
lucrurile, intr-o traducere libera "in toate imprejurarile" si ‘in orice timp’. Asociatul intim al
starii de multumire este evlavia, conform 1Timotei 6:6 "Negresit, evlavia insotita de
multumire este un mare castig". Castigat sau bogat nu este cel ce are multi bani, ci acel care se
multumeste cu cati are. Evrei 13:5 : ‘Sa nu fiti iubitori de bani.Multumiti-va cu ce aveti !’
O intrebare care sa ne indemne la reflectie si meditatie: Ce ar fi daca Ioan
Botezatorul ar veni si ar predica asa cum a predicat in Luca 3:14 "Multumiti-va cu lefurile
voastre", ar mai fi greve ? Starea spre care trebuie sa tinda crestinul este starea lui Pavel din
Filipeni 4:11 ....caci m-am deprins sa fiu multumit cu starea in care ma gasesc. Sa privim insa
cu mare atentie la contextul intreg in care face Pavel afirmatia aceasta. Starea lui nu este aici
una de:

AUTOMULTUMIRE
Biblia nu vorbeste nicaieri despre starea de automultumire asa cum o intelegem noi
azi. Potrivit intelegerii noastre automultumirea este multumirea de sine exagerata, bazata pe
succese personale (uneori reale) care poate duce la stare de plafonare, fara dorinta de ridicare a
stachetei pretentiilor mai sus. Intrucat aceasta stare implica ego-ul individului (eu pot, eu fac,
eu stiu) ea nu poate fi starea normala a crestinului care "s-a lepadat de sine", a aruncat ego-ul.
Crestinul spune ca si Pavel "Pot totul in Hristos" adica nu se bazeaza pe puterile si resursele
sale si nu traieste starea de automultumire.
In concluzie multumirea este castigul unei vieti linistite aici si a unei vieti viitoare in
deplina fericire.
___________________________________________________________________________

Admiratia aduce incantare, bucurie,liniste pe cand pofta aduce cu sine invidie, lacomie, ura,
intr-un cuvant nelinistea care ne distruge pe noi si totul in jurul nostru .
Cand poftim ne indreptam in mod automat inspre :
•
Subaprecierea semenilor. De ce ei au? cu ce sunt ei mai buni? ce merite suplimentare au
ei ? etc. Aceasta afecteaza grav relatia cu semenii.
•
Supraaprecierea noastra. Eu sunt cel putin la fel de bun sau chiar mult mai bun decat altii;
cu siguranta as merita mai mult decat am si decat au altii; as stii sa folosesc lucrurile
respective mult mai bine decat altii etc. Aceasta ma va duce pe taramul mandriei care este
pasul dinaintea caderii.
•
Conflicte de tot felul . Iacov 4:1
•
Nemultumirea fata de Dumnezeu pentru ceea ce sunt si ceea ce am .Aceasta imi va afecta
grav credinta .
•
Dorinta de imbogatire cu orice pret (in oricare aspect al vietii). Aceasta va fi devastator
pentru noi. 1 Tim.6:9.
Pofta este veriga slaba esentiala si determinanta in lantul cu care ne atrage diavolul in pacat.
Iosua 7:20-21.” ...am vazut ..., am poftit ..., am luat ..., si am ascuns...”.
Nu putem controla intotdeauna lumea de langa noi astfel incat sa nu vedem ceva, ceea ce ar putea
declansa procesul pacatuirii dar de aici incolo, dupa ce am vazut, totul depinde de noi (Iacov 1:1214). Cineva spunea :”nu poti opri pasarile sa zboare pe deasupra capului tau dar poti sa le opresti sa
nu-si faca cuib pe capul tau “. Pofta este “capul de pod” din noi pe care diavolul il foloseste pentru a
intra in viata noastra cu ispita si mai apoi cu pacatul si moartea .
Nimeni, prin sine insusi, nu-si poate infrange pofta si nici nu o poate opri undeva din cursa nebuna
spre pacat si moarte (poate doar putini si pentru putina vreme). Avem insa un semn pe acest drum,
semnul desertaciunii despre care vorbeste Solomon in Ecl.2:3-11,22-26. Doar Dumnezeu prin Duhul
Sfant ne poate da puterea sa biruim pofta si ispita (2Cor.3:17-18;1Cor 10:13). Biblia ne ofera cateva
solutii simple si eficiente pentru a scapa de ispite si pofte:
•
Sa evitam sau sa renuntam la tot ceea ce ar putea sa ne starneasca pofta
(Matei:5:28)
•
Sa ne impotrivim diavolului prin credinta (1 Cor 16:13,Iacov 4:7).
•
Sa fugim de pofte (2 Tim.2:22,Prov 7:1-27).
Sa ne deschidem inima in fata lui Dumnezeu si sa-I spunem toate framantarile noastre in
privinta oricarei pofte, sa-I cerem sa ne ierte si sa ne curateasca si de acest pacat (1 Ioan 1:9,2:1-2).

Exod 20 :17 “Sa nu poftesti casa aproapelui tau; sa nu poftesti nevasta aproapelui tau , nici robul
lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici magarul lui, nici vreun alt lucru, care este al aproapelui tau “.

Porunca a zecea ne duce la originea naturii noastre pacatoase si deci la izvorul de
unde pornesc toate gandurile, atitudinile, si faptele pacatoase. Apostolul Ioan aduna toate
manifestarile poftei si le incadreaza in comportamentul lumesc definit prin: “pofta firii
pamantesti (pofta carnii), pofta ochilor si laudarosia vietii “, specificand clar ca acestea “ nu
sunt dela Tatal “(1 Ioan 2:16). Preotul Cleopa Ilie vorbind odata despre pofta si-a inceput
mesajul cu un verdict fara echivoc : pofta este de la diavolul.
Nu stiu daca exista in mintea noastra compartimente separate ; unul in care sa se
formeze admiratia si aprecierea pentru frumos, pentru succesul si bunastarea semenilor nostrii
si altul in care sa apara si sa se dezvolte pana la patologie pofta de a avea noi frumosul ,
succesul si bunastarea vazuta la ei. Oricum rezultatele in noi si in comportamentul nostru sunt
total diferite.
(continuare pagina urmatoare)

SA NE RUGAM PENTRU:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bolnavii bisericii: - Tutuian Teofil- Popescu Ana- Iancu Ion- Iancu Florica- Craiovan
Petru - Subert Francisc
In fiecare seara intre orele 20.00-21.00 pentru evanghelizarea din luna noiembrie
(slujitorii invitati, congregatie si prietenii ascultatori)
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 – 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

