Biserica Baptistă Maranata

DIVERSE
Înţelepciunea dintr-o poezie!
IZBĂVIRE
Daniel Brânzei
La ceas tăcut, între pămînt și cer,
Cînd clopotul tăriei amuțește,
Cînd valul nopții a-nghețat stingher,
Un gînd străin în mine se ivește.
Nu-i gîndul meu, îl recunosc ușor
Din viforul ce mi-l strecoară-n suflet,
Din șoapta-i cea vicleană-ncetișor
Întinsa cursă pentru al meu umblet.
La ceas tăcut, între pămînt și cer
Îngenunchez tăcut și-mi strig durerea:
"Părinte ia-mi Tu teama din ungher
Și-n locul ei așterne Tu tăcerea".
"De-i sufletu-mi Edenul din-nceput,
Și paznic de mai pus peste grădină,
Ascultă-mi glasul binecunoscut,
Ce-ți cere-acum să mă pazești de vină".
"Nu poate mintea-mi paznic să mai stea,
Cînd Furu-i meșter mare peste fire,
Sînt prea plăpînd și forța nu-i a mea,
Ci-mi trag puterea din dumnezeire".
La ceas tăcut, între pămînt și cer,
Am oaspeți noi în pajiștea grădinii.
temutul gînd s-a dus, tîlhar stingher,
L-au pus pe fugă ... razele Luminii.

Ascultați Radio 9 FM pe 106,6 MHz
sau pe website-ul bisericii noastre
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
IULIE 2014
Domnul să te binecuvânteze !
Turcin Lidia – 1 iulie
Sporea Gheorghe – 12 iulie
Albu Iuliana – 12 iulie
Iancu Roxana – 13 iulie
Ivaş Veronica Roxana – 14 iulie
Gîrjan Elena – 15 iulie
David-Izvernar Desanca – 18 iulie
Damian Iliuţă – 19 iulie
Constantinescu Mihai – 21 iulie
Rusovan Dorin Liviu – 22 iulie
Firulescu Marioara – 28 iulie
Georgevici Octavian – 28 iulie
Cozma Adriana – 28 iulie

“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

Buletin inFormativ
Anul VI, Nr.4 – IULIE 2014
GRATIS

PLĂCEREA
(văzută din perspectivă biblică)

fr. Ion Marișescu

VERSETUL LUNII
IULIE 2014
„ Ferice de omul care nu se duce la sfatul
celor răi, nu se opreşte pe calea celor
păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor
batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în
Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la
Legea Lui!”
Psalmul 1 :1-2
ANUNŢURI
- în perioada 7-13 iulie 2014 între orele 10,0012,00 se va desfășura în biserica noastă Școala
Biblică de vacanță – Engleza prin teme biblice –
ediția a VI-a susținută de echipa de profesori
romani împreună cu prof. univ. Kenneth Day și
a studentului Jacob Powell din Marea Britanie.
Tema cursului din acest an este CREAȚIA
- 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 pensionari, cu venituri
mici.

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

Picătura de înţelepciune

Unul din principiile după care se conduce lumea în vremea de acum este
să trăim în plăceri, adică să facem ce ne place, să vedem ce ne place și să auzim ce
ne place.
Este adevărat că în om există sentimentul plăcerii ca o desfătare, încântare
și satisfacție trăită, iar prin extensie în acest concept putem să introducem și lucruri
care induc acest sentiment .
Ca și creștini suntem interesați să știm ce ne învață Biblia despre plăceri,
făcând distincție între plăcerile bune și cele rele [false plăceri], între plăcerile
oamenilor și ale lui Dumnezeu.
Plăcerile oamenilor
1. O primă categorie de plăceri sunt cele oferite de vastele experiențe ale frumuseții
(a) frumusețile naturii expuse magistral în cele 5 poeme ale naturii: Psalmii 8, 19,
29, 104 și 148
(b) descrierea ploii care cade și a recoltelor care se ridică în urma acesteia. Psalmul
65:9-13. Psalmistul pare că trăiește odată cu creșterea plantelor
(c) frumusețile și bogățiile naturii: stelele, iarba, grâul, ploaia, anotimpurile, etc.
sunt motive de satisfactie. Psalmul 147
2. Frumusețea artistică este o sursă de plăceri pentru om
(a) arhitectura - frumusețea templului “Cât de plăcute sunt locașurile Tale,
Doamne al oștirilor” Psalmul 84:1
(b) muzica - sunetul lirei și al harpei este o plăcere Psalm 81:2
(c) literatura – cărțile poetice din Biblie sunt plăcute Eclesiastul 12:10
3. Viața de familie – este o sursă uriașă de plăceri
(a) copii- “Ferice de omul care-și umple tolba de sageti” [copii] Psalmul 127
(b) sotia, care este ca o viță roditoare, este o binecuvântare pentru soț Psalmul 128
(c) nepoții sunt și ei prilej de plăcere Psalmul 128:6
(d) copiii cuminți generează o plăcere deosebită Proverbe 10:1 și 15:20
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE

CALENDAR DE CITIRE A BIBLIEI
„Timpul petrecut în rugăciune și citirea Scripturilor este unitatea de măsură a iubirii tale față de Dumnezeu”. Spune-mi
cât timp petreci cu Dumnezeu în rugăciune și Cuvânt și îți voi putea spune cât de mult Îl iubești cu adevărat.

(urmare pagina anterioară)

4. Iubirea romantică și împlinirea trupească sunt surse deosebite de plăceri Proverbe 5:18-19.
Foarte mare atenție la această plăcere: este admisă doar în cadrul familiei legal întemeiate.
5. Sociabilitatea și comuniunea furnizează plăcere “Iată ce plăcut și dulce este să locuiască
frații împreună” Psalmul 133:1
6. Închinarea produce plăcere și bucurie “Mă bucur când mi se zice ”Haidem la Casa
Domnului” Psalm 122:1
Biblia vorbește de multe alte plăceri și surse de plăcere pentru cei credincioși, dar lucrul
cel mai important cu privire la plăcerile noastre este că toate vin de la Dumnezeu. 1 Timotei 6:17
Plăcerile false ale păcatului:
1. Ceea ce oferă Satan ca plăcere, este de scurtă durată. Apostolul Pavel le numește ”plăcerile
de o clipă” Evrei 11;25
2. Iubirea falselor plăceri duce la neglijarea lui Dumnezeu. 2 Timotei 3:4
3. Cea mai evidentă plăcere păcătoasă este activitatea sexuală ilicită [în afara familiei]
exemplu celebru David cu Batșeba (II Samuel cap. 11).
Cartea Proverbele are multe pasaje cu profunde învățături despre prostia seducției Proverbe
9:17; 7:6-27; 6:24-25.
4. Denaturarea plăcerii este o falsă plăcere. “Cine iubește distracția va ajunge sărac ” Proverbe
21:17. Aici se pot include cei ce neglijează munca pentru orice fel de plăceri imediate, de scurtă
durată și ilicite.
5. Pentru unii, minciuna produce plăcere “le este dragă minciuna” Psalm 62:4 neținând cont că
tatăl minciunii este Diavolul.
6. Tot o falsă plăcere este abandonarea în brațele plăcerii Eclesiastul 2:1-11 - adică
senzualitatea discretă, acumularea de bunuri, sex și distracție - toate sunt deșertăciune și goană după
vânt.
7. Nu sunt deloc de neglijat locurile falselor plăceri, case de petrecere, casa veseliei, casa
plăcerii Eclesiastul 7:2-4
Plăcerile lui Dumnezeu
Pare oarecum curios dar Biblia vorbește și de plăcerile pe care le simte Dumnezeu
1. Lui Dumnezeu îi sunt placuți oamenii “Domnul își găsește plăcere în cei ce se tem de El”
Psalmul 147:11
2. Cuvintele oamenilor când caută să-I aducă laude îi sunt plăcute Psalmul 104:33-34
3. Căile oamenilor cu frică de Dumnezeu, îi sunt plăcute Lui Proverbe 16:6-7
4. Lui Dumnezeu îi place bunătatea, în Psalmul 5:4 Dumnezeu urăște răutatea
5. Îi plac sacrificiile aduse de oameni cu inima plină de credință Isaia 1:11
6. Lui Dumnezeu îi este plăcută adevărata închinare Genesa 8:21
7. Îi place mai mult un duh zdrobit decât jertfele Psalmul 51:17
8. Lui Dumnezeu îi place creația Sa Psalmul 103:31
9. Lui Dumnezeu îi face plăcere să facă bine oamenilor Ieremia 32:41
10. Dumnezeu va simți plăcere de națiunea restaurată. Isaia 65:19
Doamane te rugăm, să ne faci să simțim plăcere în orice dar bun și desăvârșit care vine de
la Tine, iar trăirea noastră să fie una care să-ți facă Ție plăcere.
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Proiectele spirituale şi materiale asumate ca şi congregaţie în anul 2014
Cei care au ascultat Cuvântul la Evanghelizarea din această primavară
Resursele de care avem nevoie
Bolnavii bisericii: Iancu Florica- Şubert Francisc - Şubert Maria- Nistoran Ioana -Turcin
Lenca-Răduţ Mihai–Balea Constantin – Iancu Elisabeta – Boboescu Maria
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 9 FM - Vocea Evangheliei Clisura Dunării

