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Biserica Baptista Maranata
Moldova Noua

“Unica mediocritate injustificabila este
mediocritatea iluziilor” – Octavian Paler
“Mediocritatea este cu atat mai impresionanta
cu cat o descoperi intr-o structura ce se crede
deasupra mediocritatii” – Mircea Eliade
“Mediocritatea nu e rea in sine ci agresivitatea
ei” – anonim

“Mediocrul, desi ar avea motive sa aspire la
calificativul de smerit, nu poate fi trecut
nicidecum printre smeriti. Printre orgoliosi, da.
Fiindca lipsindu-i mijloacele valide de
cunoastere nu-si cunoaste limitele si de cele mai
multe ori nu pricepe sau nu-i vine bine sa
recunoasca faptul ca ar exista ceva mai sus de
sine.”
Bartolomeu Anania

__________________________________

VERSETUL LUNII
IUNIE 2011
“Domnul te va face să fii cap, nu coadă;
totdeauna vei fi sus, şi niciodată nu vei fi
jos, dacă vei asculta de poruncile
Domnului, Dumnezeului tău pe care ţi le
dau astăzi, dacă le vei păzi şi le vei
împlini,...!”

Deuteronomul 28:13
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

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

SARBATORITII LUNII
IUNIE 2011:

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

Domnul sa te binecuvanteze !
Nistoran Gheorghe-Ioan - 5 iunie
Iancu Elisabeta - 9 iunie
Damian Doina (Sanda) – 14 iunie
Bordea Lidia – 17 iunie
Albu Cristian – 25 iunie
Munteanu Ana – 29 iunie
Lungu Iuliana – 29 iunie
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Buletin inFormativA
Mediocritate versus Excelenta
Valentin David-Izvernar

Apoc 3:15-16 – “Stiu faptele tale: ca nu esti nici rece, nici in clocot. O daca ai fi
rece sau in clocot! Dar fiindca esti caldicel, nici rece, nici in clocot, am sa te vars din
gura Mea”

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 si financiar
implinirea acestui proiect !

NOUTATI
Pe site-ul bisericii noastre :
- la sectiunea “PROIECTE DE VIITOR” a
aparut si poate fi descarcat si consultat,
programul pentru perioada 4-10 iulie 2011 a
cursului biblic de vacanta “ENGLEZA PE
TEME BIBLICE”, curs sustinut cu sprijinul
echipei de profesori din Marea Britanie.
- la sectiunea SCURT ISTORIC poate fi citit
manuscrisul volumului 1 din “Istoria Bisericii
Baptiste din Moldova Noua”, (perioada
1918-1940), volum scris de primul pastor al
bisericii noastre – fr. Ilie Craiovan

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

Picatura de intelepciune

Cati dintre noi ne-am gandit la aceste cuvinte interiorizand faptul ca Biblia
condamna una dintre stari (mediocritatea) si o incurajeaza pe cealalta (excelenta).
Petre Tutea spunea:”Am dorit dintotdeauna să fac o teză de doctorat cu tema “Aflarea
în treabă ca metodă de lucru la români." ...Mare pacat ca nu a facut-o, mi-as fi dorit
sa o citesc... Dar nu pentru a ma afla in treaba mi-am propus sa ma aplec asupra
subiectului cu tema enuntata in titlu, ci faptul ca ma simt oarecum responsabil de
starea care incearca sa se instaleze si in biserica noastra odata ce a cuprins o mare
parte a societatii romanesti. Mediocritatea devine incet, incet o boala care nu se ia dar
… se intinde.
Ce inseamna mediocru?
Potrivit dicţionarului, „mediocru” este cel care care se află între două limite extreme,
mijlociu, potrivit, care nu iese din comun, nu se evidenţiază prin nimic, modest,
banal. Etimologic, cuvântul provine din latina veche, „medio” însemnând mijlociu şi
„ocris” munţi, pietre cu aceeaşi înălţime. Din cele mai vechi timpuri, teama
oamenilor de a nu deveni mediocri, de a nu se confunda cu turma sau cu nimicul a
fost cea care i-a împins înainte, a fost motorul progresului omenirii.
Mediocritatea justificata – onorabila
"Mediocritatea este o stare onorabila, este starea obisnuita a celor mai multi oameni"
– spune Al. Philippide. De regula, adjectivul "mediocru" este considerat ca fiind
peiorativ, jignitor; de fapt, inseamna "mijlociu", "de mijloc". La orice popor, in orice
societate marea majoritate nu are o valoare deosebita, ci inclinatii, aptitudini
obisnuite si isi vede cinstit, cu harnicie de munca sa. Numarul mare de oameni cu
calitati obisnuite, sunt de un mare folos, servesc statul si imbina utilul cu placutul,
cum ar fi aptitudinile pentru comert, meseriile etc." ("Caracterele"). Atunci, de unde
vine dispretul pentru mediocritate? Din pacate, insa, sunt destui mediocri care nu-si
cunosc limitele si se cred in stare a urca chiar pe scara valorilor; si atunci cand acestia
nu-si mai recunosc calitatea lor mijlocie si se cred talente, valori, vrand cu orice pret
– si unii chiar ajung pe pozitii cu mult mai inalte decat le-ar ingadui "statura" lor –
mediocritatea devine un cusur si capata un sens peiorativ. Cati mediocri nu se falesc
cu multimea diplomelor obtinute prin achizitie?!
(continuare pe pagina urmatoare)

MEDITATIE
(urmare pagina anterioara)
Cati mediocri in sens peiorativ nu ocupa bancile universitatilor si mai grav cati dintre acestia devin
absolventi de universitati de medicina sau universitati teologice.?! Asa ajungem sa amintim
inevitabil si despre
Mediocritatea nejustificata – care din pacate e o stare de confort incolor, teama de a
intreprinde ceva care ar putea o fi iesire dintr-un ritm care nu tinde spre nicaieri. Mediocrul e,
caldicelul din Apocalipsa. Cel care nu e nici rece, nici cald si care se simte bine asa. Nu are sau si-a
taiat singur aripile, si nu are nici entuziasm pentru inaltimi, nici complexe pentru ca s-ar tari ca
sarpele. E prieten cu inertia si ii face jocul cu fidelitate. Cand incearca sa scape de inertie nu-i
merge. Dar de obicei nici nu incearca. Se multumeste cu putin si parca ar face anume efortul de a nu
produce si a nu se angaja in ceva semnificativ. E victima comoditatii si a refuzului starilor iesite din
comun. Uneori poate fi bine, pentru unii, dar de obicei aceasta inseamna plafonare.
În Sfânta Scriptură, ni se spune că faptele „căldicele” nu sunt folositoare. „Am să te vârs din gura
mea!” scrie în Apocalipsă, „pentru că eşti căldicel, adică nici rece nici în clocot”. Diferenţa între a fi
„bun” şi „expert” sau „excelent” este diferenţa între „apa călduţă” şi abur.
Ce te faci cand mediocritatea ajunge a fi considerata de cei din jurul tau o calitate si te
afecteaza implicit. Cand te vezi inconjurat de oameni care se ghideaza in viata dupa premiza “lasa ca
merge si asa” sau “altul moare si-asa n-are”. In astfel de cazuri am gasit ca mod de raportare la astfel
de situatii invitatia la EXCELENTA.
Va provoc, deci, la promovarea excelentei, a clocotului, a aburului si sa apreciem valoarea
(sistemul de valori) Sfintei Scripturi bazat pe adevar si renuntand la intrigi. Istoria bisericii noastre
ne obliga la atitudine. Iadul e paradisul mediocrilor. Ei sunt acolo in apele lor. Dumnezeu nu-i poate
primi. Dumnezeu primeste personalitati-oameni de atitudine.
Conteaza sa lupti pentru fiecare piesa din identitatea ta si sa nu o lasi sa se camufleze in
“smecherii de Romania”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FERICIRILE
FERICE DE CEI MILOSTIVI CĂCI EI VOR AVEA PARTE DE MILĂ – Matei 5:7
pastor Sabin Varan
”Mila este singurul tezaur care sporeşte prin împărţire”
Mesajul Domnului Isus, în cuvântarea rostită pe munte ne transmite adevărul exclusiv cu
privire la împlinirea şi fericirea omului. Omul fericit este cel care se supune lui Dumnezeu şi prin
credinţă se lasă transformat. Fără prezenţa Domnului Isus în viaţa omului oricât de bine s-ar ţinea
omul, orice ar etala ca studii, proprietăţi sau chiar relaţii nu poate experimenta adevărata fericire.
Domnul Isus face referire la calitaţile ce descriu omul care, transformat de Dumnezeu este împlinit şi
prin caracterul lui oferă modelul de fericire şi pentru alţii. Calea către fericire nu este cea lumească,
firească, cea promovată de sistemul lumesc, laic în care trăim. Chipul veacului în care trăim oferă
surogatul pentru fericire. Adevărata fericire vine de la şi prin Cel care a creat omul şi care ştie cum şi
poate să facă omul cu adevărat fericit – Dumnezeu Tatăl nostru.
Omul cu adevărat fericit este omul milostiv. El este fericit pentru că şi el va avea parte de
milă, dar mai mult, el va copia modelul Domnului Isus Cristos şi va fi privelişte pentru cer şi iad
făcând astfel cinste lui Dumnezeu Tatăl, Creatorul. Ce este de fapt milostenia? Martin Lloyd-Jones a
definit milostenia ca fiind ”compasiunea însoţită de acţiune”. Mila poate fi descrisă ca o simpatie
interioară şi ca o serie de acţiuni exterioare în relaţie cu durerea şi suferinţele altora. Domnul Isus
susţine învăţătura aceasta prezentând imaginea omului milostiv în persoana samariteanului milostiv.
El vede pe aproapele său în suferinţă, se opreşte lângă cel rănit de tâlhari, se apropie de locul unde
zăcea omul, îi leagă rănile, ia cu el omul şi îngrijeşte de toate nevoile lui. Cu siguranţă şi ceilalţi care
au trecut pe lângă omul rănit au simţit compasiunea, mila şi chiar compătimirea pentru cel în necaz,
dar au trecut pe alături.
(continuare pagina urmatoare)

FERICIRILE

-

pastor Sabin Varan

(urmare pagina anterioara)
Bunul samaritean acţionează, face ceva concret materializându-şi sentimentele de
compasiune, afecţiunea. A fi molostiv nu înseamnă doar a simţi milă, ci presupune şi o mare
dorinţă, şi chiar efortul de a face ceva pentru a uşura situaţia.
Exemplul desăvârşit şi central de atitudine milostivă îl reprezintă însuşi Domnul Isus
prin venirea Sa în lumea noastră păcătoasă. Moartea şi învierea Sa fac din Domnul Isus Marele
Preot milos, Cel venit în ajutorul fraţilor lui pentru a împărtăşi cu ei mila şi îndurarea
dumnezeiască (Evrei 2:17). El a văzut starea noastră demnă de milă, ne-a văzut suferinţa, şi deşi
am călcat legea starea noastră l-a îndemnat la acţiune – marea îndurarea a Dumnezeului nostru
(Luca 1:78).
Nu ne naştem milostivi. Da, chiar dacă suntem unii predispuşi prin natura noastră la
sensibilitate, chiar şi compasiune faţă de ceilalţi nu putem fi milostivi prin puterea noastră. Ca să
poţi deveni milostiv trebuie să experimentezi şi să te bucuri de mila, de îndurarea lui Dumnezeu.
Omul care primeşte, cel care este scăldat în mila divină poate oferi şi altora mila, iar la rândul
său el o va primi şi din partea oamenilor şi din partea lui Dumnezeu. Atitudinea aceasta Domnul
Isus în Evanghelii ne lasă să înţelegem că doreşte să o exteriorizăm şi faţă de cei neajutoraţi şi în
suferinţă, dar şi faţă de cei care ne batjocoresc sau ne vorbesc de rău. Milostivi şi faţă de cei
posomorâţi dar şi faţă de cei a căror expresie a feţei evidenţiează amărăciunea şi mînia
dinăuntrul lor. Pentru ei trebuie să cerem milă, să-i compătimim şi să ne rugăm pentru îndurarea
lui Dumnezeu peste ei. Mila este rezultatul direct al înţelegerii cu adevărat a ceea ce înseamnă
iertarea. Dacă şti ce înseamnă să fii iertat cu adevărat, cred că o astfel de atitudine va rezulta
implicit. Matei 18 ne prezintă contrariul, reciproca. Omul care nu a înţeles ce înseamnă mila,
iertarea, compasiunea nu a putut oferi toate aceste la rândul său.
Dacă ştiu că sunt dator doar milei, dacă ştiu că ceea ce am, am doar datorită harului,
lui Dumnezeu nu ar mai trebui să fie în mine sau în tine vreo fărâmă de mândrie şi nu ar trebuie
să fie nimic răzbunător. Mila lui Dumnezeu îţi este oferită în dar, primeşte-o şi ceea ce te face
milostiv este însăşi harul şi îndurarea lui Dumnezeu în Domnul Isus Cristos.
Duhul lui Dumnezeu în noi ne poate face milostivi, şi tot prin El vom avea şi noi parte de milă.
Umblaţi dar locuiţi de Duhul Sfânt şi fiţi milostivi. Ferice de voi .

SA NE RUGAM PENTRU:










Bolnavii bisericii: - Tutuian Teofil- Popescu Ana- Iancu Ion- Iancu Florica- Craiovan
Petru - Subert Francisc
Echipa de profesori din Marea Britanie si pentru copii care vor participa la Cursul
Biblic de Vara – “ENGLEZA PE TEME BIBLICE din 4 -10 iulie 2011
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

