Biserica Baptistă Maranata

DIVERSE

Moldova Nouă
“-Linişteşte-ţi trupul (fă tăcere în trupul
tău) ca să auzi cuvintele.
-Fă tăcere în cuvintele tale ca să îţi auzi
gândurile.
-Fă tăcere în gânduri ca să-ţi auzi inima.
-Linişteşte-ţi inima ca să îţi auzi sufletul.
-Şi linişteşte-ţi sufletul ca să vorbească
Duhul Sfânt. Doar când suntem liniştiţi ...
atunci poate să ne vorbească Duhul Sfânt.”
Anonim
“Cele mai mari idei, cele mai profunde
cugetări şi cea mai bună poezie se nasc
toate din pântecele tăcerii.”
Anonim
“Câteodată, tăcerea cuiva nu este o
absenţă din faţa problemelor, ci un
veritabil răspuns.”
Anonim
_________________________________

VERSETUL LUNII
SEPTEMBRIE 2011
“Dar oricui va bea din apa pe care i-o
voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba
încă apa pe care i-o voi da Eu, se va
preface în el într-un izvor de apă, care
va ţîşni în viaţa veşnică.”

Ioan 4:14
Tehnoredactare:
Valentin David
______________________________

Contact:
Telefon: 004-0255-542214
E-mail: maranata_mn@yahoo.com
Urmariţi serviciile bisericii pe internet
LIVE la adresa:

www.maranata1.ro

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

SĂRBĂTORIŢII LUNII
SEPTEMBRIE 2011:

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

Domnul să te binecuvânteze !
Damian Marius - 5 septembrie
Nistoran Fibia - 10 septembrie
Pato Vetuţa – 10 septembrie
Scobercea Ana – 15 septembrie
Dan Silvia – 16 septembrie
Lungu Constantin – 16 septembrie
Popescu Ana – 17 septembrie
Damian Ioan – 18 septembrie
Rusovan Ana – 18 septembrie
Patlagescu Dorica – 19 septembrie
Radut Elena – 27 septembrie

Principalul proiect al Bisericii
Baptiste Nr.1 “MARANATA” din Moldova
Nouă în anul 2011, este înfiinţarea în cadrul
bisericii noastre a primei grădiniţe baptiste
din Clisura Dunării pentru copii preşcolari
care provin atât din familii creştine cât şi
pentru cei care provin din familii necreştine,
grădiniţă care va fi inaugurată oficial în data
de 11 septembrie 2011 la ora 18.00
Susţine-ţi in rugăciune şi financiar
împlinirea acestui proiect !

NOUTĂŢI
- Noul site al bisericii noastre se găseşte la
adresa: www.maranata1.ro
- Transmisia LIVE se poate urmări şi de pe
pagina de Facebook a bisericii
- la secţiunea ISTORIC a site-ului bisericii
noastre poate fi citit manuscrisul volumului
1 din “Istoria Bisericii Baptiste din Moldova
Nouă”, (perioada 1918-1940), volum scris
de primul pastor al bisericii noastre – fr. Ilie
Craiovan
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Buletin inFormativA

Viaţa pe fundul unor puţuri care nu ţin apă
pastor Nelu Popecu
Ieremia 2:12-13,17-19: “Miraţi-vă de aşa ceva, ceruri, înfioraţi-vă de
spaimă şi groază, zice Domnul. Căci poporul Meu a săvârşit un îndoit păcat: M-au
părăsit pe Mine, Izvorul apelor vii, şi şi-au săpat puţuri, puţuri crăpate, care nu ţin
apă. ... Nu ţi-ai făcut tu singur lucrul acesta pentru că ai părăsit pe Domnul,
Dumnezeul tău, când te îndrepta pe calea cea bună?... Tu singur te pedepseşti cu
răutatea ta şi tu singur te loveşti cu necredincioşia ta, şi vei şti şi vei vedea ce rău şi
amar este să părăseşti pe Domnul, Dumnezeu tău, şi să n-ai nici o frică de Mine,
zice Domnul, Dumnezeul oştirilor.”

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

Picătura de înţelepciune

În timp ce călătoreau împreună cu un avion de mici dimensiuni, cei doi
prieteni ai pilotului l-au auzit la un moment dat spunând: “- Nu mai funcţionează
radarul!” Vestea a căzut ca un trăznet, dar neavând altă explicaţie unul dintre pasageri
a întrebat: “- Ce inseamnă asta ? – A, nu e mare lucru, doar că nimeni nu poate spune
unde ne aflăm”, a răspuns pilotul, cuprins de un umor negru. Abia au urcat la 4000 m
înălţime şi aveau perspectiva sumbră să se prăbuşească după ce terminau
combustibilul.
Acest dialog scurt descrie foarte bine starea actuală a omenirii. Oamenii au
stricat “radarul” moralei biblice şi acum nu găsesc un criteriu comun pentru a judeca
lucrurile şi pentru a putea spune încotro se îndreaptă.
Timp de secole, lumea apuseană a recunoscut Biblia ca fiind Cuvântul revelat al
lui Dumnezeu, a acceptat morala Biblică drept norma absolută, a acceptat adevărul
biblic şi în felul acesta s-a putut poziţiona corect ştiind şi de unde vine şi încotro
merge. Biblia i-a furnizat viziunea unei ordini cosmice bine stabilite şi controlată de
Dumnezeu, Creatorul. În toată această vreme, lumea a trăit bând din “fântâna plină”
cu apă proaspătă, rece şi curată. Biblia, prin învăţătura ei, a obligat păgânismul
greco-roman să bată în retragere. Apusul a cunoscut o dezvoltare uluitoare în toate
domeniile. Asta până când filozofii umanişti au început cu dedicare, şi neobosiţi, să
facă fisuri în crezul şi convingerile oamenilor. “Apa” din fântână s-a scurs, lăsând
oamenii într-o stare “grozavă de chin” (Luca 16:24), şi bună parte dintre ei nici măcar
nu îşi identifică “setea” ca fiind cauza stării lor.
Câţiva părinţi şi bunici încearcă încă să adune “picăturile de apă” rămase
pe fundul fântânii şi să menţină viaţa pentru ei, şi cei dragi lor.
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE

FERICIRILE

(urmare pagina anterioară)
Biblia ne spune că:

Universul este creat de Dumnezeu cu un scop;

Viaţa oamenilor este sacră, şi înaintea lui Dumnezeu ei sunt egali în valoare şi demnitate.

Istoria este liniară şi se îndreaptă spre un scop final;

Cosmosul este condus şi susţinut de Dumnezeu;

În cele din urmă dreptatea va câştiga lupta decisivă împotriva nedreptăţii;

Existenţa oamenilor nu se sfârşeşte la mormânt, ci toţi vor avea parte de înviere şi
judecată;
Umanismul secular este ajutat în opera sa de a “crăpa” puţurile care dau apă pentru viaţă, şi de
cei care denaturează creştinismul, punând experienţa personală mai pe sus decât adevărul revelat al
Bibliei. Teologia speculativă, pragmatică, macină şi ea de zor credinţa adevarată, şi în final , oamenii
sunt tot setoşi deşi ei “beau” întruna dintr-o experienţă în alta, sau aleargă din loc în loc după
ceva… ce se va dovedi (cândva) a fi utopie.
Este vremea să ne întoarcem din nou la Biblie- fântâna cu apă proaspătă, rece si curată,
dătătoare de viaţă.
Să-L rugam pe Dumnezeu să ne scoată mereu, prin Duhul Sfânt, apa aceasta, să ne dea
dorinţa de a bea tot mai mult, astfel încât “din inimile noastre să ţâşnească râuri de apă vie” (Ioan
7:37-38).
În vâltoarea vremii şi a vieţii, o Persoană nevăzută străpunge văzduhul până la noi cu aceeaşi
întrebare care a răsunat prima dată în Eden, imediat după căderea omului în păcat: “ Adame unde
eşti? Femeie, ce ai făcut ?” ( Geneza 3:9,13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FERICIRILE - pastor Sabin Varan
„Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor”
– Matei 5:10

Suntem la finalul celor opt afirmaţii făcute de Domnul Isus şi care impun răspunsul divin
la întrebarea şi căutarea avidă a oamenilor : cum poate fi găsită fericirea şi ce înseamnă să fii cu
adevărat fericit. Din perspectiva Domnului Isus fericirea depinde nu de ceea ce ai, posesiile tale, o
realitatea evidentă a vremii în care trăim de unde împlnirile şi dezamăgirile oamenilor. Omul cu
adevărat fericit este cel care îl cunoaşte în mod personal pe Domnul Isus Cristos, ca urmare a
credinţei se pocăieşte de păcatele lui şi acceptă ca dar iertarea. El primeşte, nu-şi câştigă mântuirea,
în baza jertfei răscumpărătoare a Domnului Isus. Ca urmare a naşterii din nou El intră într-o nouă
Împărăţie ca cetăţean cu drepturi depline şi recunoaşte autoritatea singurului Împărat vrednic de
respect şi cinstire – Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu. Din acest statut pe care omul îl primeşte prin
credinţă se naşte perspectiva la care face referire Domnul Isus şi care garantează adevărata fericire.
Omul fericit este omul schimbat de Dumnezeu şi el rămâne fericit chiar şi atunci când
circumstanţele se schimbă.
O altă fericire la care face referire Domnul Isus în predica Sa îi vizează pe cei care suferă
din pricina ”neprihănirii”. Expresia aceasta neprihănire are multiple valenţe. Poate însemna –
curăţenie, puritatea, inocenţă, castitate. Termenul în limba originală, limba grecă este un terment
legal care aduce cu sine sensul de dreptate. Legile promulgate într-un stat sau în orice altă entitate
administrativă sau socială au rolul de a menţine şi stabili dreptatea. A trăi în neprihănire înseamnă a
face ce este drept. E foarte important ca privind la ce spune Domnul Isus să înţelegem corect mesajul
Lui. În afirmaţia Domnului Isus este inclusă o promisiune deosebită ce se va împlini pentru cei care
suferă din princina dreptăţii, de aceea este important să înţelegem despre ce dreptate este vorba.
Deosebit de importante sunt câteva observaţii.
(continuare pagina următoare)

-

pastor Sabin Varan

(urmare pagina anterioară)
Domnul Isus nu vorbeşte în textul acesta despre cei care suferă din motive politicoreligioase şi nici măcar din pricina nobleţii caracterului lor. A fi drept în termenii Domnului Isus
şi a practica dreptatea înseamnă a fi asemenea şi a trăi ca Domnul Isus. Numai din cauza această
cei persecutaţi vor primi binecuvântarea, Împărăţia lui Dumnezeu, doar pentru că au ales să
trăiască la fel ca şi Domnul Isus. când vorbim despre a trăi ca şi Domnul Isus nu ne referim la
mutarea domiciliului în Israel, adoptarea formelor şi tiparelor de viaţă exprimate de Domnul Isus
în mod fizic. Nici măcar anumite practici pe care El le făcut nu pot fi parte din viaţa noastră
pentru că ele s-au desfăşurat într-un anume context şi vizau o persoană specială, unică şi
desăvârşită – Omul şi Dumnezeul Isus Cristos. Aşadar, nu ni se cere să postim ca El 40 de zile şi
40 de nopţi, nu ni se cere să mergem pe mare şi să stăm la masă cu femeile uşuratice, invocând
doar motivul că şi Isus a făcut-o. Ceea ce însă trebuie copiat este modelul, valorile, principiile.
Motivaţia interioară a lui Cristos manifestată vizibil în a face dreptatea a fost ca să placă Tatălui
din cer şi ca să afirme natura nouă care exista în El. Nu se putea contrazice pe Sine Însuş cu
toate că era om – El a înfăptuit dreptatea în mod deplin, desăvârşit, tocmai pentru a ne arăta că
este posibil să fie înfăptuită de toţi cei care se identifică cu El. De aceea a fi asemnea lui Cristos
înseamnă a face ce este drept. Cei ce însă fac ce este drept: la şcoală nu copiază, la servici nu
trag de timp şi lenevesc, în actele afecerilor lor nu sunt compromisuri. Dacă sunt patroni plătesc
la timp salariile angajaţiilor, dacă sunt angajaţi îşi îndeplinesc cu responsabilitate slujba. . Dacă
sunt copii ai lui Dumnezeu , iau în serios viaţa cu Dumnezeu şi trăiesc în dreptate în mijlocul
semenilor. Oamenii aceştia însă sunt prigoniţi. Cum se manifestă forma aceasta de prigoană:
injurii, vorbiri de rău, stigmatizare, izolare, apostrofări, apelative de cele mai vulgare. De ce?
Pentru că fac ce este drept. Prin urmare se pune întrebarea: cum se poate aşa ceva? Chiar se
merită să-ţi trăieşti viaţa în felul acesta? Domnul Isus Cristos spune că se merită. Răutăţile
oamenilor au fost îndurate şi de Domnul Isus. El Însuş a fost urât întâi – Ioan 15:18-20. Se cere
însă un preţ. Preţul este mare însă privilegiul este incomensurabil. Ca urmare a asumării acestui
principiu există şi o promisiune pe care Dumnezeu o va împlini.
Împărăţia lui Dumnezeu este făgăduită tuturor celor care, rămânând credincioşi lui
Dumnezeu iubesc dreptatea şi înfăptuiesc dreptatea. Împărăţia este realitatea prezentă din care
pot face parte toţi cei ce cred şi se dăruiesc lui Dumnezeu. În ea se poate intra doar de pe pământ
iar ceea ce este complet, desăvârşit ne aşteaptă în veşnicie unde vom trece prin uşa ce se cheamă
– moarte. Până atunci însă este important să primim înţelepciunea şi puterea ca atunci când vom
fi chemaţi să suferim din pricina neprihănirii să ştim mai întâi că prigonirea de care avem parte
este din pricina dreptăţii şi să putem învinge frica şi ruşinea. Cu cei înflăcăraţi după dreptate şi
care vor suferi pentru ea (problema se pune nu dacă, ci cânt), ne vom întâlni în Împărăţia slăvită
a lui Dumnezeu. Doamne ajută, Doamne dă izbândă!

SA NE RUGAM PENTRU:










Bolnavii bisericii: - Ţuţuian Teofil- Popescu Ana- Iancu Ion- Iancu Florica- Craiovan
Petru - Şubert Francisc
Copiii care au participat la Cursul Biblic de Vară – “ENGLEZA PE TEME BIBLICE
din 4 -10 iulie 2011
Slujitorii bisericii
In fiecare zi de vineri, biserica este chemată la o zi de jertfă prin post si rugăciune
Grupele de rugăciune constituite în cartierul Baron care se întâlnesc pentru
rugăciune in fiecare miercuri de la ora 13.00 şi joi de la ora 16.00
Toţi copiii bisericii
Mărturia membrilor bisericii noastre în oraşul Moldova Nouă
Infiinţarea primei Gradiniţe baptiste din Clisura Dunării, în cadrul bisericii noastre
Pentru cei care au fost odata membrii ai biseicii noastre iar acum s-au depărtat
de la credinţă

