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Înţelepciunea dintr-o poezie!

Moldova Nouă

SĂRBĂTORIŢII LUNII
MAI 2014

“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 !
Nistoran Ioan – 1 mai
Chisaliţă Ana – 1 mai
Varan Emma – 7 mai
David-Izvernar Mihaela – 10 mai
Albu Aurica – 11 mai
Iancu Floarea – 13 mai
Pera Dumitru – 14 mai
Marişescu Ion – 18 mai
Gîrjan Ana – 18 mai
Mariţan Nicolae – 20 mai
Şubert Maria – 24 mai
Ţuţuian Octavian – 25 mai
Gapşea Nicolae – 25 mai
Pavel Ştefania – 26 mai
Borcean Valerica – 26 mai
Boboescu Ana – 27 mai
Marişescu Marius – 30 mai

Buletin inFormativ
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GRATIS

LÂNGĂ CRUCEA DOMNULUI ISUS – LECȚIA
IERTĂRII

pastor Sabin Varan

„Îngăduiți-vă unii pe alții, și dacă unul are
pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe
altul. Cum v-a iertat Hristos, așa să vă iertați-vă
și voi .”
Coloseni 3 :13

ANUNŢURI
18 aprilie 2014 – zi istorică pentru
credincioșii din Clisura Dunării! Din această
dată, pe frecvența de 106,6 MHz în orașul nostru,
precum și în Clisura Dunării, emite postul de
Radio 9 FM (parte a SC Radio Vocea
Evangheliei SRL). Cuvântul Domnului și imnuri
creștine răsună pe unde radio în toată zona!

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

- 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

VERSETUL LUNII
MAI 2014

În întreaga istorie a lumii creștine două evenimente cutremurătoare,
aparent inexplicabile dar reale legate de persoana lui Isus Cristos ne atrag atenția –
moartea Sa pe cruce și învierea Sa din morți. Moartea pe cruce atinge apogeul
suferințelor îndurate de Mântuitorul Isus, iar învierea Sa din morți este biruința Sa
finală și veșnică asupra celor mai de temut dușmani - diavolul și moartea. Moartea
lui Isus Cristos pe cruce înseamnă a duce până la capăt ascultarea Fiului faţă de
Tatăl - Filipeni 2:8: „La înfăţişare a fost găsit ca un om, s-a smerit şi s-a făcut
ascultător până la moarte şi încă moarte de cruce” și realizarea împăcării
oamenilor cu Dumnezeu - Coloseni 1:20: „şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce
este pe pământ cât şi ce este în ceruri, făcând pace, prin sângele crucii Lui”.
Evangheliștii Noului Testament relatează cu mare atenție scena cucificării
Domnului Isus și toate detaliile lor ne stau înainte ca repere de învățătură pentru
felul în care trebuie să înțelegem lucrarea lui Cristos și mai apoi cum să ne trăim
viața.
Praznicul a trecut noi am reintrat în rutina zilnică însă adevărurile despre
Cristos, pătimirea și biruința Sa trebuie să rămână imprimate în conștiința și trăirea
noastră. Pentru aceasta, ca și creștini să lăsăm adevărul să se imprime în mintea
noastră și mai apoi să se exprime vizibil în trăirea noastră, față de o lume care ne
privește și care ne citește ca pe o carte deschisă.
Privind la moartea pe cruce a Domnului Isus, învață să-i ierți pe cei care te rănesc.
O etapă tragică a vieții noastre este cea care ne pune față în față cu oameni care ne
fac răul. Toate temeliile vieții noastre sunt clătinate atunci când ni se produce
suferință. Doi copii s-au jucat și din greșeală, în joacă unul îl lovi pe celălalt cu un
băț și-l răni. Seara, înainte să meargă la culcare mama băiatului rănit îi spuse:
„înainte să mergi la culcare, trebuie să-l ierți pe Ionel”.
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE
(urmare pagina anterioară)

Suferind, supărat, bombănind băiețelul a răspuns:„bine mamă, dar dacă până mă trezesc nu mor, ar
face bine să aibă mare grijă mâine dimineață!” Atunci când oamenii ne rănesc este foarte greu de
crezut că au făcut-o neinteționat și din neștiință și pe nesimțite în noi încolțește dorința de răzbunare.
Practica crucificării era îngrozitoare. După ce infractorul era condamnat, era obiceiul ca
victima să fie biciuită cu flagellum, un bici de piele care, în cazul Domnului nostru, I-a produs răni
cumplit de dureroase, L-a slăbit mult fără îndoială, şi I-a grăbit moartea. După aceea El a trebuit să
ducă bârna transversală, patibulum, asemenea unui sclav, până la locul de tortură şi moarte, aflat
întotdeauna în afara cetăţii, în timp ce un crainic ducea înaintea lui „titlul”, adică acuzaţia scrisă.
Isus era prea slăbit ca să poată duce acest patibulum, nu întreaga cruce, şi de aceea a fost purtat de
Simon din Cirena. Condamnatul era dezbrăcat de haine şi era întins gol pe pământ, cu bârna
transversală sub umeri, iar braţele sau mâinile îi erau legate sau pironite de bârnă (Ioan 20:25). După
aceea, această bară transversală era ridicată şi prinsă de stâlpul vertical în aşa fel încât picioarele
victimei, ulterior legate sau pironite, erau ceva mai sus de nivelul pământului şi nu la înălţime, cum
sunt zugrăvite adesea. Cea mai mare parte a greutăţii trupului era susţinută de obicei pe ţăruş puţin
ieşit în afară, pe care şedea victima. Condamnatul era lăsat să moară pe cruce de foame şi de
epuizare. Uneori moartea era grăbită prin crurifragium, ruperea picioarelor, ca în cazul celor doi
tâlhari, dar nu şi al Domnului nostru, deoarece El era deja mort. Totuşi, coasta Lui a fost împunsă cu
o suliţă ca să fie siguri de moartea Lui, aşa încât trupul să poată fi coborât de pe cruce înainte de
Sabat (Ioan 19:31), aşa cum au cerut evreii.
Suprinzător în relatarea evangheliștilor este că după ce Domnul Isus a fost legat, judecat
pe nedrept, trădat, pălmuit, scuipat, hulit, biciuit cu acel flagellum, pironit pe lemn, atârnat acolo a
spus: „Tată, iartă-i că nu știu ce fac”. În ciuda rănilor primite, El a oferit iertarea. Iertarea înseamnă
să uiți că ești victimă. Nepurtând pică sau renunțând la răzbunare te eliberezi de controlul celor care
te jignesc, te fac să suferi.
Dietrich Bonhoeffer care a fost persecutat crunt de către naziști în mijlocul celor mai grele prigoniri
a afimat: „Dumnezeu nu ne promite că atunci când ne vom binecuvânta dușmanii ei nu ne vor
disprețui. Cu sigurață o vor face. Dar aceasta nu ne poate răni sau doborâ pe noi atâta vreme cât vom
stărui în rugăciune pentru ei. Rugându-ne pentru ei noi facem pentru ei ceea ce ei nu sunt în stare să
facă pentru ei înșiși”. În ultimul moment al vieții Sale în suferința cea mai cumplită n-a dorit să ne
lase fără a ne exemplifica ceea ce ne-a poruncit: „rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc și vă
asupresc” – Matei 5:44. El, în cea mai grea suferință și-a manifestat iertarea față de cei care l-au
rănit și s-a rugat pentru ei. Poți să te eliberezi de povara neiertării urmând exemplul lui Cristos.
Roagă-te pentru cei care te rănesc. Profesorul Tony Campolo la unul din cursurile sale i-a întrebat pe
studenții săi necreștini ce știu despre învățăturile lui Isus Cristos. De fiecare dată răspunsul a fost
același: „Isus i-a învățat pe oameni să-și ierte și să-și iubească dușmanii”. Această învățătură și
model arătat de Cristos la care și noi suntem chemați mai mult decât orice altceva este ceea ce face
diferența între creștini și necreștini.
Practicarea iertării confirmă adânca noastră gratitudine față de Dumnezeu pentru că ne-a
șters o datorie atât de mare pe care nu am fi putut s-o plătim niciodată. Oridecâte ori iertăm și ne
rugăm pentru cei care ne fac răul Îl arătăm pe Dumnezeu, așa cum și Cristos a făcut-o.

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.
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Proiectele spirituale şi materiale asumate ca şi congregaţie în anul 2014
Cei care au ascultat Cuvântul la Evanghelizarea din această toamnă
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 – 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

