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Moldova Nouă
Citându-l pe ...
Max Lucado
 Enumerarea rănilor nu le va
vindeca, înşirarea problemelor
nu le va rezolva, clasificarea
respingerilor nu le va înlătura...
David a învins uriaşul pentru că
a pus accentul pe Dumnezeu!
 Fă din Dumnezeu locul tău de
scăpare. Nu din slujba ta, nu din
partenerul tău, nu din reputaţia
ta sau din fondul tău de pensie.
Fă din Dumnezeu locul tău de
scapare. Lasă-L pe EL să fie
tavanul care întrerupe lumina
soarelui, zidurile care opresc
vântul, temelia pe care stai.
 Nu vei şti niciodată că Isus este
tot ce ai nevoie până când Isus nu
va fi tot ce ai.
 Plantează un cuvânt de iubire
adânc în inima unui om.
Hrăneşte-l cu un zâmbet şi o
rugăciune şi priveşte ce se
întâmplă.

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
sau pe adresa de Facebook a bisericii noastre

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

Domnul să te binecuvânteze !
Sporea Maria – 1 februarie
Cîrpean Maria – 4 februarie
Popovici Mărioara – 4 februarie
Rusmir Dorina – 5 februarie
Raduţ Elisabeta – 6 februarie
Albu Maria – 8 februarie
Nistoran Ramona Mihaela – 8 februarie
Albu Nicoleta – 10 februarie
Marişescu Dorina – 14 februarie
Boboescu Ilie – 20 februarie
Velcean Ion – 20 februarie
Chilnicean Elisabeta – 22 februarie
Cocîrlă Magdalena – 24 februarie
Iancu Maria Daniela – 25 februarie
Iancu Ioan – 28 februarie

VERSETUL LUNII
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“Negreşit, evlavia însoţită de
mulţumire este un mare câştig.”
1 Timotei 6:6

 Un om care vrea să conducă
orchestra trebuie să se întoarcă
cu spatele la mulţime.

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

SĂRBĂTORIŢII LUNII
FEBRUARIE 2013:

ANUNŢ
- În data de 17 februarie 2013 în
biserica noastră va avea loc
Adunarea Generală anuală la care
sunt invitaţi să participe toţi membri
cu drepturi depline ai bisericii
noastre.
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Înnoirea vieţii prin renunţarea la atitudini negative
pastor Nelu Popescu
1 Corinteni 10: 1-12

Biserica Creştină Baptistă Nr.1 “Maranata”
325500 Moldova Nouă, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 25, Caraş Severin

Picătura de înţelepciune

Înnoirea vieţii este esenţa creştinismului dinamic şi baza pe care creştinii
pot determina voia lui Dumnezeu (Rom.12:2). Dumnezeu doreşte ca toţi copiii Lui să
stea sub autoritatea Lui şi să se încreadă în El pentru că le-a dovedit deja cât de mult
îi iubeşte (Ioan 3:16). Fiindcă ştim că felul nostru de viaţă de aici şi acum determină
răsplata viitoare, ar trebui să învăţăm din greşelile predecesorilor noştri despre care
ne vorbeşte Scriptura (1 Cor.10:6) şi să devenim oameni după voia lui Dumnezeu.
Asta ne provoacă la schimbarea atitudinilor. Cineva spunea: “Atitudinea determină
altitudinea”. Maturitatea spirituală se vede în mod esenţial în atitudinile pe care le
avem în diverse situaţii în care ne aduce viaţa (Col.3:23-25). Pentru înnoirea vieţii
este nevoie de lucrarea lui Dumnezeu - numai El ne poate înnoi. Pentru aceasta este
nevoie:
• Să cunoaştem şi să acceptăm voia lui Dumnezeu cu privire la atitudinile
noastre, descoperite în Scriptură
• Să ne focalizam atenţia, în mod special, asupra propriilor atitudini
• Să ne lăsăm schimbaţi de Duhul Sfânt.
Dacă nu facem asta preţul plătit este unul dramatic :”…n-au fost placuţi lui
Dumnezeu, căci au pierit în pustie.”
La ce atitudini negative trebuie să renunţăm
Să nu poftim după lucruri rele, să nu fim închinători la idoli, să nu curvim,
să nu ispitim pe Domnul, şi să nu cârtim. Din cauza spaţiului limitat am să dezvolt
învăţătura biblică doar despre cârtire.
A cârti înseamnă a-mi exprima mereu nemulţumirea prin murmurare, a
protesta mereu împotriva unor stări de lucruri. Foarte uşor cârtirea ajunge un mod de
viaţă. Anii se duc şi viaţa nu devine mai uşoară. Nevoile sunt mai multe, urgenţele ne
asaltează şi ne storc vlaga; suntem prinşi ca într-un vârtej între două lumi, între două
împărăţii şi uneori nu reuşim să păstrăm echilibrul. Ne rezumăm viaţa spiritual la
câteva practici religioase, la ascultarea unor predici în timp ce murmurăm obosiţi sau
discutăm între noi interesaţi de altceva. Cârtim din cauza vremii: ba e prea frig, ba e
prea cald; ba e secetă, ba plouă prea mult. Cârtim din cauza drumurilor: au prea
multe gropi, sunt prea aglomerate, participanţii la trafic prea obraznici.
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE
(urmare pagina anterioară)
Cârtim împotriva taxelor; factura la întreţinere este cap de afiş. Sănătatea, pensiile,
conducerea de la toate nivelurile, serviciul (pe care îl avem sau nu), căsnicia, Biserica, pastorul,
comitetul. Toate astea şi altele sunt motive de cârtire permanentă. Cineva a făcut un website intitulat
“Staţia plângerilor” spunând: plânge-te pentru orice, noi suntem aici ca să te ascultăm. E uşor să
bănuim că website-ul nu duce niciodata lipsă de clienţi.
Noi ne alegem atitudinile. Originea acestor atitudini este în ceea ce vedem când ne uităm
în oglindă, adică în noi. Cârtirea este un păcat şi atrage mânia şi pedeapsa lui Dumnezeu pentru că:
 Îl lezează pe Dumnezeu (Num.11:1,10,23;14:11-12); asta înseamnă să nesocotim harul lui
Dumnezeu (2 Cor.12:810)




Îi daunează celui ce cârteşte aducându-i: amărăciune, mânie, depresie şi uneori gânduri de
sinucidere

Ce atitudine trebuie să avem
Coloseni 3:12-17. Să ne îmbrăcăm “… cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu
blândeţe, cu îndelungă răbdare…cu dragoste …să fim recunoscători…şi să mulţumim prin Domnul
Isus lui Dumnezeu Tatăl”. Din cauza spaţiului limitat am să dezvolt doar învăţătura despre
recunoştinţă şi mulţumire.
De ce trebuie să fim recunoscători şi mulţumitori ?



„Timpul petrecut în rugăciune este unitatea de măsură a iubirii tale faţă de Dumnezeu”. Spune-mi cât timp petreci cu
Dumnezeu în rugăciune şi îţi voi putea spune cât de mult Îl iubeşti cu adevărat.
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Ţinând cont de cine este Dumnezeu (1 Cronici 29:11-12, Psalmul 24:1-6) - El deţine
controlul asupra tuturor lucrurilor
Ţinând cont de cine suntem noi (Col.3:12) - aleşii lui Dumnezeu, sfinţii şi preaiubiţii Lui
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De aceea Dumnezeu cere imperativ şi aşteaptă o atitudine de recunoştinţă şi mulţumire din partea
noastră (Efes.5:20; Colos.3:15,17; 1Tes.5:18). Dumnezeu ne oferă suficiente motive pentru
recunoştinţa şi mulţumirea noastră (Rom.5:1-2). De asemenea, Dumnezeu dă noi binecuvântări celor
recunoscători şi mulţumitori (Maleahi 3:10). Dar recunoştinţa şi mulţumirea nu sunt în firea noastră;
ele nu devin un mod de viaţă nici prin educaţie, ci ele sunt rodul lucrării lui Dumnezeu în noi. Toate
binecuvântările pe care Dumnezeu le are pregătite pentru noi şi doreşte să ni le dea, devin ale noastre
pe fondul unei vieţi de recunoştinţă şi mulţumire. Stresul, tensiunea arterială, recuperarea post
operatorie … toate capătă o altă dimensiune în vieţile celor recunoscători şi mulţumitori lui
Dumnezeu pentru tot ceea ce sunt şi primesc din mâna Lui. (Plângerile lui Ieremia 3:21-26)
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Le face rău semenilor noştri.

Viaţa este un laborator de încercare (Evrei 12:3-17), deci trebuie să aşteptăm să vedem ce
are Dumnezeu în vedere cu noi în fiecare situaţie.
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