Biserica Baptistă Maranata

DIVERSE

Înţelepciunea dintr-o poezie!
CA TINE…
În camera de sus la ultima Ta cină
Dorind să speli de pe picioare a lor tină
Te-ai aplecat umil la fiecare ucenic
Dar ei uimiţi, n-au înţeles nimic.
Tu să mă speli pe mine...!, Niciodat’
S-a opus Petru cu-ndrăzneală, revoltat.
Dar când a înţeles că-n joc e moştenirea,
A acceptat degrab’ şi a apreciat slujirea.
Le-ai spus atunci: ”voi Mă numiţi
Învăţătorul”,
Ceea ce nu a acceptat cu nici un chip
soborul
Te-ai bucurat, încurajându-i c-aşa-i bine
Şi le-ai lăsat exemplu să facă toţi ca Tine.
Acum când după două mii de ani ne chemi
Pe noi, ca ucenici ai tăi de peste vremi
Dorim umili, cu bucurie, cât mai bine
Să îi slujim pe fraţi luând exemplu de la
Tine.
Poezie scrisă de pastorul Nelu Popescu la
18 iulie 2013 şi inspirată din capitolul 13
al Evangheliei după Ioan.

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

Moldova Nouă

SĂRBĂTORIŢII LUNII
SEPTEMBRIE 2013

“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 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
Damian Ilie - 19 septembrie
Pătlăgescu Dorica – 19 septembrie
Răduţ Elena – 27 septembrie
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Cele trei strigări ale înțelepciunii – PARTEA a 2-a
Pastor Daniel Brânzei

De ce doar trei strigări ale înţelepciunii ?

VERSETUL LUNII
SEPTEMBRIE 2013
“Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui
Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora
după darul pe care l-a primit.”
1 Petru 4:10

ANUNŢURI
- În data de 29 august 2013 s-a născut micuţa
Lois, primul copil al familiei fratelui pastor
Sabin Varan.
- Pe website-ul bisericii noastre există
posibilitatea susţinerii proiectului educaţionalevanghelistic de construire a unei şcoli creştine
prin donaţii în sumă fixă de 10 euro folosind
plata cu cardul.
- Începând cu luna iunie 2013 prin intermediul
bisericii noastre se derulează un nou proiect de
aceasta dată unul cu caracter social intitulat Ana
& Ana. Proiectul are în vedere ajutorarea
familiilor de fraţi şi surori cu venituri mici din
biserica noastră.
- Într-un viitor foarte apropiat pe frecvenţa de
106,6 MHz va începe să emită cu o largă
acoperire a zonei noastre, a zecea staţie locală a
postului Radio Vocea Evangheliei staţie care se
va numi Radio Vocea Evangheliei - Clisura
Dunarii. Acesta este al treilea proiect în care
biserica noastra este implicată si este un proiect
de evanghelizare prin media.
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325500 Moldova Nouă, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 25, Caraş Severin

Picătura de înţelepciune

În primele 9 capitole ale cărții Proverbelor ne sunt prezentate cele
„trei” strigări ale înțelepciunii. Cine le citește cu atenție, va observa că ele
nu sunt repetitive, ci restrictive. Cu fiecare „strigare” nouă, aria dialogului
se restrânge.
Prin cea dintâi strigare, Dumnezeu se adresează tuturor din cele trei
categorii amintite mai sus:
„Înțelepciunea strigă pe ulițe, își înalță glasul în piețe; strigă unde
e zarva mai mare: la porți, în cetate, își spune cuvintele ei: „Până când veți
iubi prostia, proștilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocora și
vor urî nebunii știința? Întoarceți-vă și ascultați mustrările mele!” etc.
(Prov. 1:20-31).
Cea dintâi strigare se încheie cu o promisiune:
„Căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde;
dar cel ce m-ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de
vreun rău” (Prov. 1:32-33).
Cu cea de a doua strigare, Dumnezeu se adresează numai la două din
categoriile amintite mai sus:
„Nu strigă înțelepciunea și nu-și înalță priceperea glasul? Ea se
așează sus pe înălțimi, afară pe drum, la răspântii și strigă lângă porți, la
intrarea cetății, la intrarea porților: „Oamenilor, către voi strig, și spre fiii
oamenilor se îndreaptă glasul meu. Învățați-vă minte proștilor, și
înțelepțiți-vă nebunilor! Ascultați că am lucruri mari de spus și buzele mi
se deschid ca să învețe pe alții ce este drept” (Prov. 8:1-6).
Și această strigare se încheie cu o promisiune:
„Căci cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința
Domnului. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea își vatămă sufletul său;
toți cei ce mă urăsc pe mine, iubesc moartea” (Prov. 8:35-36).
(continuare pe pagina următoare)
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Care categorie de ascultători lipsește din cea de a doua strigare? Batjocoritorii!! Ei sunt cei
dintâi cu care Dumnezeu a renunțat să mai vorbească. De ce? Pentru că un dialog cu ei
este imposibil. Ei sunt prea plini de ei înșiși ca să mai poată primi sfaturi și de la alții.
„Cel rău ia o înfățișare nerușinată, dar omul fără prihană își îmbunătățește calea” (Prov.
21:29).
Pentru că Biblia are același Autor, în Noul Testament Dumnezeu ne recomandă și nouă
aceiași atitudine: „Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele
voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă”
(Mat. 7:6).
Cea de a treia strigare este și mai restrictivă:
„Înțelepciunea și-a zidit casa și-a tăiat cei șapte stâlpi. Și-a junghiat vitele și-a
amestecat vinul, și-a pus masa. Și-a trimis slujnicele și strigă de pe vârful înălțimilor
cetății :
(este imposibil să nu remarcăm asemănarea de limbaj cu rostirile Domnului Isus din
Evanghelii):
„Cine este prost, să vină încoace!”
Celor lipsiți de pricepere le zice: „Veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe
care l-am amestecat! Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii!” (Prov. 9:16).

CALENDAR DE CITIRE A BIBLIEI
„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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Prostul, nebunul și batjocoritorul … Trei chemări restrictive … Rând pe rând,
batjocoritorul cade la examen, iar nebunul pierde „sesiunea de toamnă”!
„Gândul celui nebun nu este decât păcat, și batjocoritorul este o scârbă pentru
oameni” (Prov. 24:9).
„Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori, și loviturile pentru spinările nebunilor”
(Prov. 19:29).
Singur „prostul”, adică naivul neinstruit mai rămâne în școala lui Dumnezeu. El poate
deveni „înțelept”, dacă va persevera și se va supune sfaturilor primite: „Dă înțeleptului și
se va face și mai înțelept; învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult! Începutul
înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea” (Prov. 9:9-10).
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Și cea de a treia strigare se încheie cu o promisiune:
„Prin mine ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Dacă ești
înțelept, pentru tine ești înțelept; dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi” (Prov. 9:1112).
După ce a renunțat să vorbească cu batjocoritorii, Dumnezeu abandonează dialogul și cu
nebunii. Iată cum își motivează El atitudinea:
„Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț, și cel ce caută să îndrepte pe
cel rău se alege cu ocară. Nu mustra pe cel batjocoritor, ca să nu te urască” (Prov. 9:8).
„Dacă ești batjocoritor, tu singur vei avea de suferit” (Prov. 9:12b).
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Proiectele spirituale şi materiale asum ate ca şi congregaţie in anul 2013
Cei care au ascultat Cuvântul la Evanghelizarea din perioada 15-17 MARTIE 2013
Resursele de care avem nevoie
Bolnavii bisericii: Ţuţuian Teofil - Iancu Florica- Şubert Francisc - Şubert Maria- Nistoran
Ioana -Turcin Lenca - Răduţ Mihai – Balea Constantin – Iancu Elisabeta .
Slujitorii bisericii
În fiecare zi de vineri, biserica este chemată la o zi de jertfă prin post si rugăciune
Grupa de rugăciune constituită pe strada 9 Mai cu fraţi şi surori care se întâlnesc pentru
rugăciune în fiecare marţi de la ora 16.00
Grupa de rugăciune constituită în cartierul Baron cu fraţi şi surori care se întâlnesc
pentru rugăciune în fiecare miercuri de la ora 15.00
Întâlnirea la închinare a tinerilor din fiecare sâmbătă de la ora 16.30
Toţi copiii bisericii
Mărturia membrilor bisericii noastre în oraşul Moldova Nouă
Copiii Şcolii şi Grădiniţei baptiste din cadrul bisericii noastre şi pentru familiile lor
Pentru cei care au fost odată membrii ai biseicii noastre iar acum s-au depărtat
de la credinţă dar şi pentru noii membrii ai bisericii noastre
Proiectul Radio Vocea Evangheliei Clisura Dunării

