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

-“Invata sa-ti scrii durerile pe nisip si bucuriile
pe stanca” - Sfantul Augustin
-“Este mai usor de sfaramat un atom decat o
prejudecata” - Albert Einstain

Domnul sa te binecuvanteze !
Bengescu Ion - ianuarie
Boboescu Ana – ianuarie
Tutuian Teofil – ianuarie
Damian Ilie – ianuarie
Rusmir Daniel – ianuarie
Rusmir Dorina – ianuarie
Nistoran Ramona – ianuarie
Tutian Gheorghe – 2 ianuarie
Craiovan Ion – 3 ianuarie
Popovici Ionela – 6 ianuarie
Crenicean Ana – 9 ianuarie
Balea Constantin – 11 ianuarie
Subert Francisc – 14 ianuarie
Albu Gheorghe – 16 ianuarie
Tutuian Elisabeta – 17 ianuarie
Turcin Lenca – 20 ianuarie
Borcean Gheorghiu Stefan – 26 ianuarie
Marcu Maria – 27 ianuarie
Chilnicean Constantin – 31 ianuarie

__________________________________

VERSETUL LUNII
IANUARIE 2011
“Doamne... mai las -l i anul acesta; am s -l
sap de jur împrejur, i am s -i pun gunoi la
r d cin .
Poate c de acum înainte va face road ; dac

nu, îl vei t ia.”
Luca 13: 8-9

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

! "
Pilda smochinului neroditor este adesea folosita in
serviciile de evanghelizare desi daca tinem seama de
contextul in care a fost spusa (Luca12) ne vom da
seama ca invatatura ei ii priveste si pe crestini sau in
primul rand pe crestini.
Domnul Isus i-a mustrat pe evrei deoarece nu au
inteles ca vremea lui Mesia a venit si i-a surprins, pe
unii inrobiti intr-un sistem religios formal, pe altii
angajati cu egoism in dobandirea bogatiilor materiale,
sau ingrijorati peste masura de hrana si de
imbracaminte.Vremea lui Mesia trebuia sa-i gaseasca
pregatiti sa dea socoteala de ispravnicia lor, de modul
in care au folosit ceea ce “stapanul casei” le-a
incredintat.Era vremea cand se judecau deciziile luate
cu privire la El; Il vor accepta chiar cu riscul de a intra
in conflict cu cei mai apropiati lor sau Il vor respinge?
Vor fi dispusi sa accepte dezbinarea de cei din familie
pentru a trai in armonie cu El sau nu?
Evreii din vremea accea au ajuns specialisti in
descifrarea ”fetei pamantului si a cerului”, mereu in
judecati cu semenii lor, preocupati de interpretarea
evenimentelor sociale si religioase, numai la pocainta
nu se gandeau deloc. In acest context, Domnul Isus ii
cheama la pocainta pentru ca altfel vor pierii.
Dumnezeu, ”stapanul viei“ este interesat ca pocaitii sa
aiba ”rod”. Noul Testament vorbeste despre ”roada“ca
fiind caracter evidentiat printr-o viata traita in
ascultare de El si umpluta de Duhul Sfant (Ioan 15:111 si Gal.5:22-23). Pilda smochinului neroditor
aplicata la viata noastra ne atrage atentia tocmai
asupra acestor doua aspecte. Stapanul si astazi spune:
“Iata ... vin sa caut rod … si nu gasesc“. E trist
spunem noi, si in loc de rod avem ... argumente: este o
vreme neprielnica, un mediu ostil, morala crestina nu
mai este apreciata. Poate spunem ca si Ilie altadata:
”am fost plin de ravna pentru Domnul ... dar am ramas
numai eu singur...”(1Imp.19:14). Nici argumentul lui
Ilie, nici argumentele noastre nu-L vor indupleca pe
Dumnezeu; verdictul este dramatic: ”Taie-l. La ce sa
mai cuprinda si pamantul degeaba?” Este adevarat ca
in pilda, verdictul stapanului este insotit de o
rugaciune de mijlocire, de o cerere de indurare pentru
inca un an in speranta roadei viitoare, dar textul pildei
se incheie fara sa stim daca stapanul a acceptat sau nu.
Ingroziti de verdictul stapanului sau motivati de
dragostea celui care mijloceste noi trebui sa ramanem
”in Cristos” si la dispozitia Duhului Sfant singura
conditie in care putem aduce roada.
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Am regretat timpul pierdut... pe care l-as fi putut dedica mai mult pe genunchi...
Mi-am regretat greselile... pe care le-as fi putut evita, dar nu am f cut-o.
Am regretat faptul c am judecat f r s cunosc îndeajuns... si chiar dac as fi cunoscut, judecata
nu îmi apartine... totusi, am judecat.
Am regretat momentele în care am c utat orice fel de motiv pentru a m absolvi pe mine... si a
învinovatii pe altul.
Am regretat timpul care nu l-am dedicat mai mult citirii... , am regretat c nu am l sat
sinceritatea s se oglindeasc în mine...
Biserica Crestina Baptista Nr.1 “Maranata”
325500 Moldova Noua, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 25, Caras Severin

SARBATORITII LUNII
IANUARIE 2011:

Regret si acum, iluziile pe care le-am acceptat în viata mea de-a lungul anului ce a trecut, si
faptul c nu am avut puterea s renunt la a mai r scoli prin cenusa lor mai tarziu...
Regret pentru încrederea pe care mi-am pierdut-o... sau pentru încrederea pe care altii au avut-o
în mine si au pierdut-o...
Regret faptul c mi-am dorit mai mult, c nu m-am multumit cu destulul pe care îl aveam...
Regret acele prietenii care s-au destr mat si pe care, dac m smeream mai mult, poate le aveam
si ast zi...
Regret toate c derile ...
Regret cuvintele de repros la adresa celor din jur, rostite f r s înteleg c unii oameni te iubesc,
dar nu stiu s arate...
Regret proiectele f cute pe care nu le-am respectat...
Regret întrebarile pe care le-am ignorat, la care nu am c utat r spuns îndeajuns...
Regret r spunsurile amânate...
Regret lectiile pe care le-am înv tat si pe care apoi le-am uitat...
Îmi pare rau pentru cei care poate au realizat c timpul în prezenta mea nu le-a adus mult
câstig... dar nu pot uita pe cei care mi-au bucurat sufletul cu prezenta lor...
(continuare pe pagina urmatoare)

MEDITATIE

FERICIRILE

(urmare pagina anterioara)
Îmi pare r u pentru c mai mult m-am comparat cu ceea ce pot altii mai bine s fac , decât cu ceea ce pot eu s
fac... puteam, valorandu-mi darul mai mult, s cl desc mai mult si mai bine...
Îmi pare r u pentru darurile pe care le-am primit dar le-am înteles prea târziu...
Poate regretele mele, unele... seam n atât de bine cu regretele tale... sau poate unii dintre voi, a-ti avut un an plin
de împlinri... perfect organizat si gândit...
Eu, credeti-m , am încercat... dar nu am prea reusit...
În acest nou an, dorinta mea, este s uit toate regretele si p rerile de rau... s înv t din ele dar s nu traiesc cu
ele. Asa c , în acest nou început vreau s investesc tot timpul meu cu rost...
S stau mai mult pe genunchi, zlinic, în prezenta Cerului!
S citesc în fiecare sear ... s m hr nesc cu El si din El!
Fiecare zi, vreu s o tr iesc pentru El!
Tot ce fac, vreau s fac prin El!
Orice fapt , vreau mai întâi s o gândesc de doua ori...
Vreau s zâmbesc si celui care m r neste.
Vreau s iubesc.. nu s judec.
Vreau s -mi recunosc mereu greseala
M voi bucura de prezenta oricarei persoane în viata mea, fiindc scopul existentei oric rui suflet este perfect.
Voi încerca, s fiu o binecuvântare, dac doresc s fiu binecuvântat.
Voi iubi tot ceea ce vine de sus!
Îmi va fi îndeajuns ceea ce am... nu voi mai tânji dup mai mult... dar voi tânji mereu la ceva mai mult din El!
Voi c uta performanta în mine, îmi voi pretinde zi de zi mai mult... privind la altii, voi încerca doar s m
încurajez. Nu voi mai compara ceea ce sunt cu ceea ce altii au ajuns s fie...
Într-o zi, mi se va cere socoteal în functie de talantul ce mi-a fost încredintat, nu în functie de talantul altora.
M voi smeri mai mult...
Nu voi mai îndr zni s încerc s renunt, nici s cred c durerea m poate învinge... fiindc Cel ce tr ieste în mine,
Este mai tare decât duhul acestui veac!
Îmi voi cânt ri cuvintele, si voi vorbi doar când gîndul meu este de încurajare.
Voi respecta proiectele si îmi voi organiza viata ...
Voi c uta r spunsuri la întreb ri si nu voi amâna adevarul, chiar dac doare...
Voi încerca s folosesc înv t turile zilnice din lectiile pe care le voi primi... si voi pretui fiecare dar, încercând
s -l înteleg cât mai mult... pe deplin!
În Noul An, v doresc împliniri si victorii!
Mai multe minute pe genunchi si mai putine clipe de durere...
Dar, chiar dac vor veni furtuni, s nu uitati...
Cel ce traieste în noi, este mai tare decât duhul acestui veac!
__________________________________________________________________________________________

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 !

Privim în jurul nostru si realiz m c existenta noastr este marcat de c ut rile ardente ale
oamenilor dup adev rata fericire. Cea mai de dorit stare este cea de bine, cea de fericire. Oamenii se lupt
c utând s obtin în aceast viat cât mai devreme si pentru cât mai mult timp fericirea. Unii se declar
nefericiti, altii actioneaz ca atare si din deciziile lor se poate observa nefericita viat pe care o tr iesc. Multi
se resemneaz crezând c în lumea aceasta omul nu mai poate fi fericit.
Fericirea pe care si-o doresc oamenii este de cele mai multe ori legat de bun starea material , de
împlinirile în plan profesional, de avans rile pe scara social , s n tatea si confortul personal si de cât mai
putine obligatii familiale, dac nu chiar independenta total . Chiar toate acestea de le-ar avea, omul nu poate
fi fericit. A fost un om pe p mânt care le-a avut pe toatea acestea si prin ele si-a dorit s guste fericirea si
care a afirmat c niciunul dintre ele nu aduce adev rata fericire (Eclesiastul 2:1-11). Nu este nou aceast
preocupare a oamenilor. Este cunoscut povestea, (reprezentativ rasei umane în c utarea fericirii) a
împ ratului nefericit care a fost sf tuit, c pentru a ajunge la starea dup care tânjea asa de mult trebuie s
cunoasc un om fericit si s îmbrace c masa unui om fericit. În c ut rile lui st ruitoare împ ratului nu i-a
fost dat s g seasc oameni fericiti. Dup multe c ut ri a g sit un ciob nas care cânta din fluier si se declara
cu adev rat fericit. Spre marea uimire si dezam gire a împ ratului care dorea s cumpere cu multi bani
c masa acestui om în care credea el c se afl secretul adev ratei fericiri afl cu stupoare c fericitul
ciob nas nu avea nici m car c mas . Fericirea nu poate fi obtinut prin nici un mijloc inventat de mintea
omeasc .
Pentru a dobândi fericirea este deosebit de important s ne întoarcem spre Creatorul nostru, spre
Dumnezeu, singurul care poate da fericirea si care ne descoper ce înseamn s fii cu adev rat fericit.
Adev rata fericire st în mâna lui Dumnezeu si El este interesat în mod direct s ofere aceast fericire tuturor
celor care se îndreapt si Îl caut cu adev rat. Solomon, la sfâr itul vie ii sale, ostenit de c utarea fericirii,
roste te un cuvânt de profund înv tur c tre cei care fura i de mirajul fericirii o caut în orice loc numai
acolo unde se g seste ea nu: “S ascult m dar încheierea tuturor înv turilor: Teme-te de Dumnezeu i
p ze te poruncile Lui. Aceasta este datoria oric rui om.” (Eclesiastul 12: 13) De fapt scopul pentru care
Fiul lui Dumnezeu a venit pe p mânt a fost acela de a da oamenilor posibilitatea s fie ferici i. Condi ia sine
qua non a fericirii este legat de ascultarea de Dumnezeu i de poruncile Lui. Domnul Isus, Fiul lui
Dumnezeu întrupat a rostit un mesaj special prin care i-a înv tat pe oameni cum pot fi fericiti cu adev rat.
Predica de pe munte ( Matei 5, 6, 7) ce reprezint înv turile l sate nou de Mântuitorul, începe tocmai cu
prezentarea re etei divine pentru fericire. Ne vom uita în meditatiile viitoare la dorinta pe care o are
Dumnezeu de a ne face fericiti, la ce înseamn adev rata fericire si cum o putem primi de la Dumnezeu Tat l
nostru.
A fi, sau a nu fi fericit, nu mai este o întrebare pentru cei ce caut fericirea în mâna lui
Dumnezeu. Scopul dintotdeauna al Domnului a fost acela de a-i vedea ferici i pe to i cei ce cu dragoste au
fost f cu i de mâna Lui. El, Creatorul tie cum se cap t fericirea, este în stare s o dea i dore te s o dea
celor ce în goana lor dup fericire vor în elege s se opreasc lâng – Dumnezeu - IZVORUL FERICIRII.

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
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

