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Biserica Baptista Maranata
Moldova Noua

Picatura de intelepciune
“Bine e sa stii, la moarte,
Ca o dunga lasi - un nume
C-ai sapat la zidul noptiiC-ai murit sa-ti scoti in lume
Din al creierului zbucium,
Ca pe-un diamant, ideea.
Urma-ti va fi cunscuta
Pe unde ti-ai pustat scanteia ... ”

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

SARBATORITII LUNII
MAI 2011:

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

Domnul sa te binecuvanteze !

“S-ar putea ca unii sa reuseasca pentru ca au fost
destinati s-o faca, dar majoritatea reusesc pentru ca
sunt determinati s-o faca.”
anonim
“S-ar putea ca geniul sa inceapa anumite lucrari, dar
munca este intotdeauna aceea care le termina.”
anonim
“Stiti cum a ajuns melcul pe corabia lui Noe? Incet,
dar cu rabdare si perseverenta!”
C. H. Spurgeon
“Adevarata ignoranta nu este absenta cunoasterii, ci
refuzul de a o dobandi.”
Karl Raimund Popper
“Tine-te de treaba pana cand unul dintre voi este dat
gata.”
anonim

__________________________________

VERSETUL LUNII
MAI 2011
“Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca
pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii
care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata
moştenirii. Voi slujiţi Domnului Hristos.”

Coloseni 3:23-24
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

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 luna 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

GRATIS

Buletin inFormativA

Superficialitatea in viata de credinta
Andrei Constantinescu
O caracteristică tot mai pregnantă în societatea de astăzi este
superficialitatea. O persoană superficială este cea care tratează problemele
fără să le adâncească, trecând uşor peste lucruri, în pripă şi foarte sumar,
doar formal. În familie, la serviciu, la şcoală şi în politică, peste tot în
societate iese în evidenţă din ce în ce mai mult prezenţa distructivă a
superficialităţii. Diavolul încearcă din răsputeri să o aducă şi în biserică, însă
superficialitatea nu are ce căuta în biserică.

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

Alexandru Vlahuta

Nistoran Ioan – 1 mai
Chisalita Ana – 1 mai
David-Izvernar Mihaela – 10 mai
Albu Aurica – 11 mai
Iancu Floarea – 13 mai
Turcin Ion – 13 mai
Pera Dumitru – 14 mai
Marisescu Ion – 18 mai
Girjan Ana – 18 mai
Maritan Nicolae – 20 mai
Subert Maria – 24 mai
Tutuian Octavian – 25 mai
Gapsea Nicolae – 25 mai
Pavel Stefania – 26 mai
Borcean Valerica – 26 mai
Marisescu Marius – 30 mai

Anul III, Nr.2 – MAI 2011

Noi am fost creaţi şi destinaţi unei vieţi din abundenţă. Domnul Isus
spune: „Eu am venit ca oile să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug.” (Ioan
10:10). Însă superficialitatea ne îndepărtează de adevărata împlinire pe care
ar trebui să o experimentăm fiecare dintre noi, căci viaţa din abundenţă este
total opusă unei trăiri marcate de superficialitate.
Superficialitatea, ca mod de viaţă, se învaţă foarte uşor. Chiar din
copilărie, e mai simplu să alegi o relaţie superficială cu şcoala, decât calea
mai grea, care presupune multă muncă şi transpiraţie. De ce să mai înveţi
dacă poţi să copiezi? De ce să munceşti dacă poţi să fi şmecher? De ce să fi
sincer dacă poţi să avansezi minţind? De ce să fi corect dacă e în defavoarea
ta? De ce să-ţi baţi capul dacă poţi să eviţi problemele? De ce să faci
lucrurile cum trebuie dacă „merge şi aşa”? Toate acestea nu sunt decât nişte
jaloane care ne călăuzesc încet, încet, către un mod de viaţă superficial.
Biblia ne cere să facem toate lucrurile ca pentru Dumnezeu
(Coloseni 3:23). Atunci când faci toate lucrurile ca pentru Dumnezeu, nu
poţi să accepţi superficialitatea în nici un domeniu al vieţii. Superficialitatea
este ca o plagă care se tot întinde şi te împiedică să fii ceea ce Dumnezeu a
intenţionat să fii.
(continuare pe pagina urmatoare)

MEDITATIE

FERICIRILE

(urmare pagina anterioara)

Superficialitatea duce la necredinţă. Deseori creştinii poartă o mască care le
acoperă adevărata faţă, făcându-i să arate altfel decât sunt. La biserică sunt mai
credincioşi, mai buni, plini de pace şi bucurie, iar în restul timpului au inima împietrită si
sunt preocupaţi mai mult de propria lor persoană, arătând prin asta cât de superficiali sunt
în viaţa de credinţă. Sunt doar creştini de suprafaţă care par a fi creştini, dar de fapt e
numai o mască prin care vor să acopere lipsa atingerii inimii lor de Cuvântul lui
Dumnezeu. De ce să citesc Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi dacă îl citeşte păstorul la
biserică în fiecare duminică? De ce să merg la studiul biblic dacă am altceva de facut
acasă? De ce să mă rog în biserică dacă nimeni nu se roagă? De ce să slujesc eu dacă
altcineva nu se implică?
De Dumnezeu nu ne putem ascunde, oricine suntem, oricum am fi şi orice am
face. Faţă de cei din jurul nostru ne putem arăta creştini, însă Domnul cunoaşte inima
noastră (1 Samuel 16:7). Domnul ne spune aşa de clar că inima noastră trebuie predată
Lui. Biblia spune în Proverbe 23:26 „Fiule, dă-mi inima ta şi să găsească plăcere ochii tăi
în căile Mele.” Cu inima predată Lui, viaţa noastră de credinţă va fi caracterizaţă
întotdeauna de sfinţenie, devotament şi frică de Domnul, căci „Frica de Domnul duce la
viaţă.” (Proverbe 19:23). Aşa vom putea împlinii poruncile Domnului. Cea mai mare
poruncă este: „Să-L iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul
tău şi cu tot cugetul tău.”, iar a doua asemenea ei, este: „Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe
tine însuţi.” (Matei 22:37,39).
Domnul Isus vrea ca viaţa noastră de credintă să fie una trăită pentru El (2
Corinteni 5:15) şi împreună cu El (1 Tesaloniceni 5:9,10).
Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FERICIRILE
FLĂMÂNZI SI ÎNSETATI DUPĂ NEPRIHĂNIRE
Text: Matei 5:6

-

pastor Sabin Varan

Cei care pun fericirea în locul dreptătii nu o vor găsi niciodată. Binecuvântarea si fericirea
este acordată celor care caută dreptatea. Ba mai mult faptul că Domnul Isus vorbeste în termenii
nevoilor noastre primare urgente – nevoia de hrană si de apă – accentueză nevoia si depenenta
noastră după si pentru dreptate. Prin urmare după ce ar trebui să-mi fie foame sau sete si cum să
înteleg afirmatia Domnului Isus.
Mai întâi trebuie să întelegem la ce se referă Domnul Isus când vorbeste despre dreptatea
după care trebuie să fim flămânzi si însetati. Termenul folosit de Domnul Isus în limba greacă,
limbă în care a fost scris Noul Testament defineste dreptatea ca fiind conditia, starea pe care o
acceptă Dumnezeu, ceea ce-i face plăcere lui Dumnezeu. Flămând si însetat după dreptate
înseamnă a fi interesat să-i placi lui Dumnezeu sau a primi, a dobândi starea după voia lui
Dumnezeu (Psalmul 24:5). Omul păcătos este într-o stare care-i displace lui Dumnezeu. Toti
oamenii sunt păcătosi, nedrepti si lipsiti de slava lui Dumnezeu (Romani 3:23). Ne nastem într-o
lume care iubeste si trăieste în nedreptate si-si exercită presiunea si asupra crestinilor care trăiesc
în ea. Drept urmare este nevoie mai întâi să primit îndreptătirea în relatia cu Dumnezeu ca mai
apoi după modelul dumnezeiesc să ne dorim să trăim dreptatea si deci să fim cu adevărat fericiti.
Dreptatea sau neprihănirea asa cum o numeste Scriptura se primeste prin har, prin credinta în
Domnul Isus. Prin Domnul Isus se face transferul dreptatea Lui, este transferată asupra noastră si
în El si în ce-a făcut El pentru noi la Calvar noi suntem socotiti neprihăniti (Romani 5:1). Unirea
cu Domnul Isus prin credintă ne oferă statutul de neprihăniti sau drepti înaintea lui Dumnezeu
Tatăl. Asa dar starea de a fi plăcuti lui Dumnezeu nu o primim prin ceea ce facem noi ci prin
ceea ce este si a făcut Domnul Isus pentru noi. Suntem îndreptătiti si capabili să înfăptuim ce
este drept doar prin credinta în Domnul Isus, ca urmare a lucrării nasterii din nou în viata
noastră. Dar nu se opreste totul aici. Urmează în viata noastră ca si cetăteni ai Împărătiei lui
Dumnezeu vremea să trăim în dreptatea si cu dreptatea pe care am primit-o de la Dumnezeu prin
Cristos si pe care El însusi o cere de la noi (Mica 6:8). Foamea si setea după dreptate în contexul
predicii de pe munte înseamnă a trăi la standardul pe care-l cere Dumnezeu Tatăl nostru – Matei
5:48. Înseamnă să existe în tine si să se exprime concret, prin faptele tale dorinta de a trăi liber
de orice formă sau manifestare a păcatului. Foamea si setea după dreptate te aduce în dependentă
de Legea lui Dumnezeu si te învată să te supui Sfintelor Scripturi. Umblarea în dreptate îi
influentează pozitiv si pe ceilalti. Pe cei credinciosi îi motivează să lupte pentru credintă si
pentru ridicarea standardului sfinteniei asa cum îl reclamă Scriptura, iar pe cei nemântuiti îi
îndrumă pe Calea cea adevărată, spre adevărata împlinire (Evrei 12:13).
Primeste prin credintă dreptatea Domnului Isus si caută dreptatea. Foamea si setea
pentru a plăcea Domnului împlinindu-i Cuvântul te va face cu adevărat fericit.

pastor Sabin Varan

Pe măsură ce studiem mesajul predicii Domnului Isus observăm că fericirea nu este o
reactie emotională ci rezultă din trăsăturile care descriu adevăratul crestin. Mai precis este o
problemă de a fi si nu de a avea. Potrivit cu mesajul predicii de pe munte fericit înseamnă să fi
ucenicul lui Cristos, să devii prin credintă fiu în Împărătia Cerurilor adusă prin Cristos si să te supui
constitutiei Împărătiei. Fericirea adevărată printr-o relatie profundă cu Cristos nu este populară însă
este biblică si poate împlini nevoia fiecărui om după fericire. Astăzi, toată lumea caută fericirea. Toti
oamenii doresc să fie fericiti. Dorinta după fericire stă la baza tuturor actiunilor, ambitiilor, muncii,
străduintelor si a tuturor eforturilor. Astăzi oamenii sunt mânati de o foame nebună si teribil de
însetati după fericire. Mesajul Domnului Isus însă vine să schimbe putin perspectiva si să
redefinească valorile în motorul de căutare a vietii.
Fericirea nu trebuie căutată pentru ea însăsi. Ea poate fi găsită atunci când căutările
noastre se îndreaptă în altă parte. Unde oare? Oridecâte ori asezi fericirea înaintea dreptătii esti
condamnat la nefericire. Doar aceia care caută să fie drepti sunt cu adevărat fericiti.

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

