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SARBATORITII LUNII
APRILIE 2011:

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

dumnezeului său, noi vom umbla în Numele
Domnului, Dumnezeului nostru, totdeauna şi în veci
de veci!”
- Mica 4:5

BIBLIA

Nu exista pericolul ca Biblia sa ajunga o carte
"depasita", atata vreme cat noi nici n-am ajuns
inca sa tinem pasul cu ea. - anonim
Biblia nu are nevoie sa fie rescrisa, ci recitita. anonim
Este imposibil sã înrobesti mental sau social un
popor care citeste Biblia. Principiile Bibliei sunt
fundamentul libertãtii umane. - (Lord Tennyson)
Biblia nu este învechitã, nici modernã, este
eternã. - (Martin Luther)
Trebuie sa ne adaptam noi Bibliei. Niciodata
Biblia noua. - anonim
Nu este sansa de mantuire pentru cel ce,
cumparand o Biblie, n-o citeste sau citind-o, n-o
traieste. - anonim

__________________________________

VERSETUL LUNII
APRILIE 2011
“Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni,
întăriţi-vă!”
1 Corinteni 16:13

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

Domnul sa te binecuvanteze !
Tutuian Mariana – 1 aprilie
Bordea Petru – 2 aprilie
Floroiu Rut – 4 aprilie
Boboescu-Jura Ovidiu – 6 aprilie
Milos Rodica – 7 aprilie
Nistoran Ioana – 10 aprilie
Nistoran Ioan – 13 aprilie
Crenicean Constantin – 14 aprilie
Scobercea Ioan – 16 aprilie
Craiovan Elena – 20 aprilie
Cirpean Elisabeta – 20 aprilie
Dan Silvia – 22 aprilie
Bircu Mariana – 22 aprilie
Milos Gheorghe – 23 aprilie
Bengescu Maria – 28 aprilie
Marcu Ion – 28 aprilie
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Umilinta lui Hristos:
Fiindca omul cauta locul cel mai de sus, El
l-a luat pe cel mai de jos.
Fiindca omul doreste sa fie precum zeii, El
s-a facut om, si inca prunc.
Fiindca omul tanjeste dupa locuinte
somptuase, El nu avea unde sa-si puna
capul si a pornit in viata, dintr-o iesle.
Fiindca omul alege cartierele de elita,
Hristos a ales sa locuiasca la Nazaret.
Fiindca omul lupta din rasputeri sa se
imbogateasca, El S-a facut sarac.
Fiindca omul ii dispretuieste pe cei de jos,
El a ales oameni fara capatai si nevoiasi.
Fiindca omul alege persoane de renume in
fruntea sistemelor lumesti de guvernare, El
a ales niste pescari umili din Galileea.
Hristos a trimis nebunia sa prapadeasca
intalepciunea, 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.
- (JohnMilton)

Buletin inFormativA

Tensiunea intre conservatorism si liberalism
sau
intre vechi si nou
Pastor Nelu Popescu

Biserica Crestina Baptista Nr.1 “Maranata”
325500 Moldova Noua, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 25, Caras Severin

Biblia este singura carte al carei Autor este
prezent cand o citesti. - anonim

Auzim adesea vorbindu-se despre posibilitatea de a se forma avalanse in
zonele muntoase si despre pericolul pe care il reprezinta aceste mase de zapada care
se rostogolesc distrugand si ducand cu ele tot ce le sta in cale. Ceva asemanator are
loc si in sfera spirituala, in sfera eclesiologica contemporana. Sunt unii care cred ca
Biserica trebuie sa-si reformeze permanent mesajul, metodele si mijloacele de
prezentare pentru a nu pierde contactul cu societatea, si pentru a mai avea o bruma de
impact in generatia actuala cuprinsa de un iures naucitor al schimbarii. Pentru a-si
justifica invatatura si eclesiologia, acestia rastalmacesc Scriptura dupa bunul plac.
Asa inteleg ei ceea ce a spus apostolul Pavel celor din Corint: “ M-am facut tuturor
totul, ca oricum sa mantuiesc pe unii din ei”(1Cor.9:22). Tot continutul invataturii
Domnului Isus si al apostolilor este subordonat ereziilor rezultate dintr-o exegeza si
hermeneutica facuta “dupa ureche”. Aceasta invatatura si practica se comporta ca o
avalansa maturand din calea ei invatatura despre “mantuirea noastra de obste” si
“credinta care a fost data sfintilor odata pentru totdeauna ”(Iuda:3).
Mesajul - fie cantat, fie predicat - este insotit de gesticulari si zdruncinari
trupesti transmis cu cat mai multi decibeli ca sa atraga atentia la inceput si sa
nauceasca in final. Pana si declaratiile de dragoste facute in numele Domnului Isus
sunt transmise in acest fel, prin tipete sau melodii pe care toti danseaza parca cuprinsi
de friguri sau epilepsie. Tot ce a insemnat cintarea duhovniceasca si predica in
puterea si autoritatea Duhului Sfint, bazata strict pe Scriptura, ca rezultat al unei
exegeze si al unei hermeneutici facute dupa regulile stricte ale teologiei, sunt
considerate instrumente si abilitati nepotrivite si lipsite de impact.
Metodele de inchinare sunt adesea imprumutate din sistemul cluburilor
sau, mai trist, al triburilor, unde accentul cade pe “ a te simti bine” nu pe a fi cercetat
de Duhul Sfint si schimbat potrivit cu voia lui Dumnezeu; pe a chema duhurile sau a
porunci duhurilor, nu pe a asculta ce are sa spuna Duhul Sfint din partea Domnului.
Mijloacele de inchinare produc tot mai mult “zgomot” si tot mai putina
“lumina”, urmarind miscarea trupului in timp ce duhul este tot mai incorsetat si inert.
Ce este de facut, ce trebuie schimbat sau adaptat pentru ca Biserica sa-si
implineasca functia de zidire spirituala si de evanghelizare, in generatia actuala
cuprinsa de o dinamica a schimbarii parca fara precedent in istorie?
(continuare pe pagina urmatoare)

MEDITATIE

FERICIRILE

(urmare pagina anterioara)

a) Mesajul Scripturii nu este “negociabil” si nu trebuie impins spre relativizarea adevarurilor, ci,
dimpotriva trebuie adus cu fermitate, ca Adevar absolut. Cuvintul lui Dumnezeu aduce o cunoastere
care nu este supusa relativitatilor vietii, chiar daca a fost scris de oameni intr-o anumita perioada de
timp si intr-o anumita cultura.
Martin Luther a scris cindva:
“…daca o multime de lucruri ramin ascunse multor oameni, aceasta nu provine din obscuritatea
Scripturilor, ci din propria noastra orbire sau lipsa de intelegere care nu ne avantajeaza sa vedem
desavirsirea si claritatea adevarului…Asadar, fie ca oamenii rai sa inceteze a imputa Scripturilor
clare a lui Dumnezeu, cu o perversiune blasfemitoare, intunericul si obscuritatea propriei lor
inimi”.
b) Metodele de inchinare chiar daca nu sunt prezentate sub forma unor tipare in Noul Testament, nu
pot fi scoase din cadrul inchinarii apostolilor si bisericilor prezentate in epistole. Inchinarea
inseamna: staruinta in “invatatura apostolilor, in legatura frateasca, in fringerea painii si in
rugaciune”(F.A. 2:42). Inchinarea inseamna: invatatura din Cuvant, sfatuirea intre credinciosi “cu
psalmi , cu cintari de lauda, cu cintari duhovnicesti”, totul facut cu multumire in inima (Col. 3:16).
Inchinarea Bisericii trebuie sa aduca zidire sufleteasca pentru credinciosi, si convingerea ca
Dumnezeu este in mijlocul adunarii pentru cei necredinciosi. Inchinarea nu trebuie nicidecum sa dea
impesia de nebunie (1 Cor.14:23-26,40), ci “…toate sa se faca in chip cuviincios si cu rinduiala”.
c) Mijloacele prin care se transmite mesajul predicilor sau al cantarilor pot fi modernizate, si de
altfel mai toate bisericile au facut importante schimbari in acest sens. Cartile de cantari altadata atat
de cautate si ravnite, au fost inlocuite cu “ panouri de lumina” pe pereti sau pe ecrane; vocea este
adusa aproape si de ultimele banci prin statiile de amplificare si difuzoare, iar cei ce nu sunt fizic
prezenti in adunare se pot uni in inchinare cu Biserica prin intermediul internetului. Dar oricat ne-ar
ajuta mijloacele moderne, nu trebuie sa renuntam la prezenta noastra in adunare, la Biblia si cartea
de cantari de sub brat sau din poseta.
Biserica a fost randuita de Dumnezeu in planul sau “…inainte de intemeierea lumii”
(Efes.1:4) pentru a schimba oamenii din toate timpurile. Impactul ei in lume se face printr-o
inchinare “in duh si in adevar”(Ioan 4:23) potrivita cu invatatura Scripturii ca ultima autoritate.
Biserica nu trebuie sa se lase schimbata de oameni dupa poftele lor, dupa gindurile lor sau dupa
vremea in care dainuie.
“Portile locuintei mortilor” vor tot pune presiune pe Biserica prin elogierea liberalismului
si a lucrurilor noi, moderne, prin dorinta de intoarcere a oamenilor spre relativism si individualism.
Deci: “ Vegheati, fiti tari in credinta, fiti oameni, intariti-va” (1Cor.16:13).
“ Sa stii ca in zilele din urma vor fi vremuri grele. Caci oamenii vor fi iubitori de sine,
iubitori de bani, laudarosi , trufasi, hulitori, neascultatori de parinti, nemultumitori, fara
evlavie, fara dragoste fireasca, neinduplecati, clevetitori, neinfranati, neimblanziti,
neiubitori de bine, vanzatori, obraznici, ingamfati, iubitori mai mult de placeri decat
iubitori de Dumnezeu; avind doar o forma de evlavie dar tagaduindu-i puterea.
Departeaza-te de oamenii acestia.”( 2 Timotei 3:1-5)
__________________________________________________________________________________________

Principalul proiect al Bisericii Baptiste Nr.1 “MARANATA” din
Moldova Noua in anul 2011, este infiintarea in cadrul bisericii noastre
a unei gradinite pentru copii prescolari care provin atat din familii
crestine cat si pentru cei care provin din familii necrestine, gradinita
care va debuta odata cu inceperea anului scolar 2011-2012.
Sustine-ti in rugaciune implinirea acestui proiect !

-

pastor Sabin Varan

”Ferice de cei blânzi căci ei vor mosteni pământul” – Matei 5:5
Fericirea omului din perspectiva lui Dumnezeu este clar exprimată si nu corespunde nici cu căutările
omului firesc si nici cu prioritătile lui. Fiecare fericire rostită de Domnul Isus este de fapt o descriere
distinctă a fiecărui credincios. Si fericirea de astăzi ne vorbeste despre o calitate deosebită a credinciosului
adevărat. Ca si la celelalte surpriza cea mai mare este să observăm că este total diferită de tot ceea ce crede
omul că este normal si firesc să reprezinte fericirea adevărată. Fericirea pentru multi este să detină cât mai
multe posesiuni materile. Toate acestea sunt căutări disperate ale oamenilor în care îsi investesc toate
energiile, crezând că în felul acesta vor fi fericiti. În conceptie firească ele pot fi dobândite prin fortă,
abilitate, încredere în sine si agresivitate. Acum după o astfel de perspectivă, pe cine nu ar soca afirmatia
Domnului Isus? „Ferice de cei blânzi căci ei vor mosteni pământul”. Cucerirea lumii, toate bogătiile, totul
este oferit tocmai celor blânzi. Nu celor tupeisti, nu celor băgăreti, nu celor incisivi, nu celor ce se impun cu
piciorul sau cu cotul înainte ci culmea tocmai celor blânzi.
Ce este de fapt această blândete? Ceea ce trebuie stabilit de la început este că această calitate
reprezentativă din viata unui crestin nu poate fi produsă prin eforturi proprii. Ea este în totalitate o calitate
produsă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Blândetea trebuie să fie prezentă în viata unui om transformat.
Astfel, ea reprezintă:
1.
Perspectiva corectă a omului despre sine însusi. Omul care se vede pe sine asa cum îl vede
Dumnezeu. Aici exemplul Domnului Isus este concludent. Despre El ni se spune ca este blând si
smerit cu inima. Drept urmare blândetea lui s-a revărsat spre altii pentru că a înteles cine este El.
În suferintă, în animozitate si în tensiuni - stia că este Dumnezeu si stia planul Tatălui cu privire
la El. Astfel avem fermitatea si răbdarea Sa izvorând din blândetea Lui. Blândetea noastră astăzi
trebuie să izvorască din întelegerea corectă a statutului nostru de fii. În orice situatie nu avem
voie să uităm cine suntem.
2.
Absenta spiritului de răzbunare. Omul blând este cel care nu se bucură si nu lasă să înflorească
dorinta de a-si lua revansa sau cel care nu asteaptă cu plăcere să vadă cum cealaltă persoană
plăteste pentru ceea ce i-a făcut. Blândetea presupune îndelungă răbdare si îngăduintă manifestate
mai ales când omul suferă pe nedrept. Si aici exemplul Domnului Isus ne este suficient(1Petru
2:21-22), iar noi suntem chemati să-L imităm – 1 Ioan 2:6.
3.
Disponibilitatea de a asculta si de a învăta. Omul smerit care recunoaste că nu le stie el pe toate si
este gata să învete si de la altii. El va fi întotdeauna gata să se lase călăuzit si învătat de Duhul
Sfânt si condus de Domnul Isus Cristos.
4.
Renuntarea totală. Omul blând este omul care înaintea lui Dumnezeu renuntă la tot: la el însusi, la
dreptul lui, la telurile lui, la planurile lui de viitor în schimbul asezării sale cu tot ceea ce este si
are în mâinile lui Dumnezeu.
Drept urmare omului blând i se dă promisiunea că va stăpâni pământul. Cum se poate întelege acest adevăr?
Stâpânirea pamântului nu vine prin mostenirea fizică a tot ce este pe pământ, ci este de fapt o atitudine de
multumire ce stăpâneste inima omului oferindu-i adevărata fericire chiar dacă nu are tot pământul – Filipeni
4:11-13. Omul cu adevărat fericit este omul schimbat. si tu si eu suntem chemati să devenim prin Duhul lui
Dumneze oameni blânzi ca Domnului Isus modelul nostru. Doar atunci vom experimenta adevărata fericire.

SA NE RUGAM PENTRU:










Bolnavii bisericii: - Tutuian Teofil- Popescu Ana- Iancu Ion- Iancu Florica- Craiovan
Petru - Subert Francisc
Toti cei care vor fi expusi Cuvantului in perioada de evanghelizare din primavara
acestui an
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
Infiintarea primei Gradinite baptiste din oras, in cadrul bisericii noastre
Pentru cei care au fost odata membrii ai biseicii noastre iar acum s-au departat
de la credinta

