DIVERSE

Da dupa venitul tau, ca nu cumva
Dumnezeu sa-ti faca venitul dupa darnicia
ta. - (Peter Marshall)

Egoism - alegerea sinelui ca obiectiv
suprem, ceea ce constituie antiteza
dragostei supreme fata de Dumnezeu.
- (Augustus H.Strong)
__________________________________

Imparte…

VERSETUL LUNII
MARTIE 2011

…painea cu altii, ea are gust doar
daca-i franta.
…painea cu altii, painea taiata
intareste.
…Cuvantul cu altii, este prea bogat
pentru unul singur.
…Cuvantul cu altii, va fi spre eliberarea
multora.
…suferinta cu altii, este incercarea
fratilor tai.
…suferinta cu altii, porunca Domnului
este dragostea.
…Lumina cu altii si va fi alungat
intunericul.
…Lumina cu altii pentru ca nimeni sa
nu ramana in noapte.

Nu cât de mult din banii mei îi voi da lui
Dumnezeu, ci cât din banii lui Dumnezeu
voi tine pentru mine? - anonim
Nu poti sa-ti iei banii cu tine în cer, dar îi
poti trimite înaintea ta. - anonim

Binecuvântati sunt cei ce dau fara sa-si
aduca aminte si care primesc fara sa
uite. – anonim

“Orice om chibzuit lucrează cu cunoştinţă, dar
nebunul îşi dă la iveală nebunia..”
Proverbe 13:16

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

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

Domnul sa te binecuvanteze !
Szvoboda Amalia – 1 martie
Mihai Samuel – 5 martie
Girjan Ilie Doru – 6 martie
Florea Silvia – 7 martie
Popescu Ilie – 10 martie
Veselin Ana – 11 martie
Bengescu Maria – 12 martie
Rusmir Daniel Ovidiu – 13 martie
Pavel Ioan – 14 martie
Petcu Maria – 15 martie
Baias Constanta – 15 martie
Chilnicean G-he Amadeus – 16 martie
Albu Gygy – 17 martie
Radut Mihai – 19 martie
Nistoran Ilie G-he – 19 martie
Milos Maria – 21 martie
Craiovan Alexandru – 21 martie
Pavel Lidia – 21 martie
Damian Amalia – 27 martie
David-Izvernar Ioan jr. – 30 martie
Maritan Marioara – 30 martie
______________________________________

Putem da fara sa iubim, dar nu putem iubi
fara sa daruim. Dumnezeu nu ramâne dator
nici unui om. - (Oswald J. Smith)

Moldova Noua

SARBATORITII LUNII
MARTIE 2011:

(J. Hansen)
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Buletin inFormativA

Administrarea corecta a veniturilor in biserica si
familie
fr. Nicu Maritan

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

Picatura de intelepciune

Biserica Baptista Maranata

Toate deciziile pe care le luam in fiecare zi solicita din
partera noastra nu numai o atentie sporita dar si multa intelepciune.
Unul din domeniile importante in plan decizional este cel
financiar. Un alt domeniu important este cel al bunurilor (resurselor)
pe care le avem. Conteaza foarte mult deciziile pe care le luam atunci
cand administram aceste bunuri.
Oare le administram corect ?
Pentru a lua cele mai bune decizii in vederea administrarii
corecte a resurselor atat in familie cat si in biserica avem nevoie de
intelepciune cereasca – intelepciune care vine de la Dumnezeu.
Apostolul Iacov in epistola sa la cap. 1 versetul 5 spune:
“Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la
Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va
fi dată”. Bunurile materiale sunt un dar de la Dumnezeu de aceea
trebuie sa le administram corect, cu chibzuinta si sa lucram cu
intelepciune in tot ceea ce facem pentru a avea eficienta ca rezultat.
Pebtru a putea administra corect resursele pe care le avem din
partea lui Dumnezeu in familie si in biserica trebuie :
1. Sa cunoastem foarte bine de ce resurse dispunem
In familie (sotul, sotia, copii, trebuie sa stie de ce resurse dispun
pentru ca mai apoi sa le poata administra. In biserica (adunarea
generala, comitetul) trebuie sa cunoasca resursele de care dispun in
vederea administrarii lor corecte. Nu se poate vorbi de o administrare
daca nu se cunoaste atat in familie cat si in biserica de ce resurse
dispunem.
(continuare pe pagina urmatoare)

MEDITATIE

FERICIRILE

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 !

Este surprinzător, dar cât se poate de adevărat să constati că pentru a fi fericit trebuie să recunosti
că depinzi de Dumnezeu si că fără El nu poti fi sau avea nimic. Trebuie să fii sărac în duh. Smerit, supus,
dependent de Dumnezeu, dar mostenitor al Împărătiei cerurilor. Dar si mai surprinzătoare, ba chiar socantă
este afirmatia Domnului Isus cu privire la fericirea omului. Fericit este omul care plânge. Perspectiva
contemporană si nu numai despre fericire consideră o asemenea afirmatie ca fiind absurdă. Oamenii care
plâng sunt oameni nefericiti, în suferintă, care au pierdut ceva sau pe cineva, sunt ori bolnavi ori plâng de
fericire, au lacrimi de bucurie. Un om fericit nu este un om trist, supărat. Lupta cea mai mare a oamenilor
este să evite suferinta, plânsul. Râsul, voia bună, jovialitatea, voiosia sunt stări care caracterizează viata unui
om fericit. În lumea noastră o astfel de afirmatie este de-a dreptul ridicolă. Ce pot însemna asemenea
cuvinte? La ce fel de plâns se referă Domnul Isus? Chiar este posibil să plângi si să fii fericit? Este important
să ne reamintim că toate aceste fericiri se referă la o atitudine spirituală ce trebuie să reflecte conditia
spirituală a celui care îl cunoaste pe Domnul Isus ca Mântuitor si Domn. Scriptura este cea care ne răspunde
la dilema noastră si ne ajută să întelegem că cei care plâng pentru motive specifice si întemeiate sunt su
adevărat fericiti. Este important să întelegem că Domnul Isus nu se referă aici la plânsul de ciudă, în
disperare, la isteriile manifestate ale unora, nici chiar la plânsul pentru pierderea sau despărtirea de cineva
drag sau apropiat. Plânsul ca stare de fericire si adevărată împlinire este a celor care, confruntati cu
Dumnezeu si cu sfintenia Sa, privesc la viata pe care ar trebui să o trăiască, se văd pe ei însisi, completa lor
neajutorare si desăvârsita lor lipsă de sperantă si se apleacă înaintea lui Dumnezeu în lacirmi, plângându-si
starea. Este plânsul pentru starea, pentru viata pe care o ai regăsindu-te fără Dumnezeu si fără nădejde.
Astfel dar un astfel de om văzându-se pierdut si neputincios plânge:
pentru păcatele sale – Plângerile lui Ieremia 3:39; Matei 26:75; Iacov 4:9
pentru starea si conditia lui păcătoasă – Romani 7:22-24
pentru starea si viata altora, a semenilor lui – Luca 19:41;
Crestinul adevărat când îsi vede limitele sale, starea lui si lumea întreagă care este într-o conditie
nesănătoasă si nefericită si stie că toate acestea sunt cauzate de păcat este cu neputintă să-si stăpânească
lacrimile. El se prăbuseste înaintea lui Dumnezeu si suspină, plânge înaintea lui Dumnezeu. Păcatul din viata
lui si ravagiile pe care le face păcatul în lumea întreagă este ceea ce îi produce durere si reprezintă motivul
pentru care plânge. Si în această stare este subliniat paradoxul – un astfel de om este cu adevărat fericit. Cum
este experimentată această fericire? Omul care plânge pentru păcatele sale este omul care se pocăieste,
regretă viata trăită în păcat si primeste iertarea lui Dumnezeu si viata vesnică (2 Corinteni 7:8-10).
Coplesitoarea sa tristete duce la bucurie. El redobândeste adevărata fericire eliberare, viata, si el este
mângâiat si fericit.
Fericirea celui care plânge nu vine doar dintr-o mângâiere imediată ci si prin nădejdea supremă a
întâlnirii cu Dumnezeu în vesnicie (Apocalipsa 21:1-4). Întristarea si plânsul este pentru o vreme, slava si
bucuria este pentru vesnicie. Crestinul adevărat este fericit dar serios. Bucuria lui este o bucurie sfântă ce
trebuie să izvorască din cele sfinte, este o fericire serioasă, fără superficialitate. El este sobru, cumpătat si
serios atent si gata să se pună la dispozitia lui Dumnezeu pentru el, viata lui, familia lui si pentru altii. Omul
fericit este omul care plânge când întelege tragedia păcatului si freamătă de-o bucurie sfântă când realizează
realitatea răscumpărării prin jertfa Domnului Isus.

FERICIRILE

SA NE RUGAM PENTRU:

(urmare pagina anterioara)

2. Sa cunoastem care sunt prioritatile
Dupa ce stim de ce resurse dispunem trebuie sa vedem care sunt prioritatile in
administrarea corecta a acestor resurse. Mai pe intelesul nostru sa vedem pe ce
cheltuim prima data din ceea ce avem. In familie ca si in biserica sunt foarte multe
lucruri care trebuiesc realizate si de multe ori poate nu avem suficiente resurse ca
sa le indeplinim. Daca Dumnezeune ne binecuvanteaza in familie cu tot ceea ce
avem, la randul nostru trebuie sa-i dam si noi Lui din ceea ce El ne da noua. In
caretea proorocului Maleahi 3: 10 Dumnezeu ne spune cat trebuie sa-I dam Lui.
“Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea;
puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi
deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de
binecuvântare.”
In zilele noastre oamenii se imbogatesc de cele mai multe ori inseland,
furand, facand afaceri ilegale etc. Inteleptul Solomon ne prezinta in cartea sa
Proverbe 11:24 o alta cale de imbogatire complet diferita de celelalte cai: “Unul,
care dă cu mâna largă, ajunge mai bogat; şi altul, care economiseşte prea mult,
nu face decât să sărăcească. “
__________________________________________________________________________________________

„Ferice de cei ce plâng căci ei vor fi mângâiati!”
Pastor Sabin Varan
Text: Matei 5: 4
Putem observa studiind învătăturile Domnului Isus date în asa numita ”Predică de pe munte” că
Dumnezeu stie nevoia si tânjirea oamenilor după fericire. Omul vrea să fie cu adevărat fericit si prin multiple
mijloace si diferite metode vrea să-si împlinească această căutare. Dumnezeu Creatorul respectă dorinta omului
si este singurul care stie si cum poate omul să fie cu adevărat fericit. Prin urmare învătăturile Sale lăsate nouă
oamenilor în Sfintele Scripturi tocmai acest secret ni-l descoperă. Învătăturile din ”Predica de pe munte” ne arată
calea care trebuie urmată dacă doresti să fii cu adevărat fericit. Fericirea pe care o dă Dumnezeu nu se încadrează
în tiparul căutărilor si a asteptărilor oamenilor.











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

