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Înţelepciunea dintr-o poezie!
PENTRU MINE
autor necunoscut

Șiroaie de sânge îți curg pe obraz
Și-n ochii Tăi lacrimi se-ascund,
Sub lemnul durerii Tu luneci și cazi
Iar spinii în frunte-ți pătrund.
Sub ploaia cumplită a pumnilor grei,
Te rogi pentru cei ce te bat:
Părinte, ai milă de ei
Și iartă-i, că nu știu ce fac!
Adâncă-i durerea ce-n suflet o strângi,
Urcușul Golgotei e greu
Iar cel pentru care Tu suferi și plângi
O, Doamne Isuse, sunt eu!
Tu, Om al durerii, de toți părăsit
Pe cruce te stingi, luminând,
A morții putere prin moarte-ai zdrobit
În lume viața-aducând.
Isuse, la Tine mă-ntorc azi căit
Și știu că Tu n-ai să mă cerți,
Eu, omul cel josnic, ce greu te-am lovit,
Plângând, azi, te rog să mă ierți!

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
APRILIE 2015

“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 !

Buletin inFormativ

Ţuţuian Mariana – 1 aprilie
Floroiu Rut – 4 aprilie
Milos Rodica – 7 aprilie
Nistoran Gheorghe – 10 aprilie
Nistoran Ioan (dr.) – 13 aprilie
Crenicean Constantin – 14 aprilie
Scobercea Ioan – 16 aprilie
Rusovan Andrei Liviu – 17 aprilie
Craiovan Elena – 20 aprilie
Cîrpean Elisabeta – 20 aprilie
Dan Silvia – 22 aprilie
Bengescu Maria – 28 aprilie
Marcu Ion – 28 aprilie
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Triumful unei miraculoase învieri
pastor Sabin Varan

VERSETUL LUNII
APRILIE 2015
„ Nu este aici; a înviat, după cum zisese.
Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul ”
Matei 28:6

ANUNŢURI
- Începand cu luna ianuarie 2015 s-a început o
campanie puternică de promovare a bisericii noastre și
a viziunii sale prin intermediul platformei de
socializare Facebook. Periodic peste 3000 de prieteni
ai paginii primesc un mesaj din partea bisericii. Dacă
sunteți dintre cei care primiți mesaje de la noi vă
rugăm să distribuiți mai departe.
- Pe website-ul bisericii noastre există posibilitatea
susţinerii proiectului educaţional-evanghelistic 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.
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Picătura de înţelepciune

Învierea Domnului Isus Cristos rămâne în creștinism și de altfel în întreaga istorie a
lumii sărbătoarea cu cele mai profunde semnificații și care ne vorbește despre relația dintre
Dumnezeu, existența Lui și rasa umană.
Învierea Domnului este un eveniment copleşitor pentru orice om, un miracol care
s-a petrecut acum două mii de ani, dar care continuă să fascineze întreaga făptura umană și
astăzi. Este o realitate care se transmite din generaţie în generaţie, de la un secol la altul ca un
izvor dătător de apă vie. Întruparea şi învierea Fiului lui Dumnezeu sunt două realități
fundamentale pentru viaţa oricărui om, pentru că reprezintă începutul şi temeiul mântuirii
noastre. Suntem neputincioşi să cuprindem în cuvinte şi cu raţiunea minunea în sine a învierii,
fiindcă depăşeşte posibilităţile noastre de înţelegere.
Sunt multe învățături care pot fi subliniate atunci când vorbim despre învierea
Domnului Isus. Una dintre acestea, la care doresc să fac referire în cele ce urmează este cea
prin care Biblia ne prezintă că învierea Domnului Isus este o mare biruință, un mare triumf.
Toată trăirea, propovăduirea și lucrarea Domnului Isus a fost testată, chiar supusă la test
intenționat, marele și cutremurătorul test al suferinței, iar învierea confirmă veridicitatea
mesajului și victoria obținută de Domnul Isus Cristos.
Nu se poate vorbi despre triumf fără să acceptăm că implicit a fost vorba despre un
mare război care s-a desfășurat înaintea forțelor întunericului între Dumnezeu, dreptatea,
sfințenia Sa și Cristos care a acceptat să fie trimis să reprezinte rasa umană cu toate
fărădelegile ei, cu care mai apoi s-a încărcat și identificat purtându-le. Neprihănirea și
sacrificiul de sine a lui Cristos au fost armele cu care a fost câștigat războiului. A fost un
război totalmente anacronic. Cu toate că a avut toate „condimentele” necesare: uneltiri
nedrepte, trădare, complot, vânzare, judecată nedreaptă și condamnare nemeritată, răspunsul
lui Cristos a fost neașteptat. Biblia consemnează:„când era batjocorit nu răspundea cu
batjocuri și când era chinuit nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat
păcatele noastre pe lemn... – 1 Petru2:23, 24; „când a fost chinuit și asuprit n-a deschis gura
deloc...El a fost luat prin apăsare și judecată” – Isaia 53:7, 8. Ucenicii Lui nu au putut
înțelege cum s-a putut lăsa prins și răstignit fără împotrivire cu toate că le spusese dinainte tot
ce se va întâmpla. În felul acesta biruința a fost câștigată. Dreptatea și dragostea lui Dumnezeu
au fost împlinite în Cristos, iar planul de mântuire pe care Dumnezeu l-a hotărât pentru
omenire nu a mai putut fi zădărnicit. Prin jertfă la învierea Sa Domnul Isus Cristos a câștigat și
răscumpărat omenirea de sub mânia lui Dumnezeu pentru Dumnezeu, pentru viață veșnică,
pentru slavă veșnică. O veritabilă biruință, un incomensurabil triumf.
(continuare pe pagina următoare)
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În Roma antică, victoria comandaților redutabili era celebrată printr-o intrare solemnă în capitală a
comandantului învingător, într-un car alb tras de patru cai albi și însoțit de un alai din care făceau parte
căpeteniile armatei, senatori și prieteni ai comandantului precum și captura de război. Cristos biruitorul a câștigat
războiul și triumful a fost celebrat în ceruri.
Ce pradă de război a câștigat Domnul Isus Cristos? Care sunt implicațiile și binecuvântările biruinței
Sale glorioase și cosmice? Biblia ne prezintă câteva dintre acestea.


Jerfta de ispășire pentru păcat adusă lui Dumnezeu
a fost perfectă, primită, permanentă.
„pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire ca
să-și arate neprihănirea Lui...” – Romani 3:25.
„trăiți în dragoste, după cum și Cristos ne-a iubit și s-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos și ca o
jertfă de bun miros lui Dumnezeu” – Efeseni 5:2.
„Căci Cristos nu a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească...ci a intrat chiar în
cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să Se aducă de mai multe ori jertfă pe
Sine Însuși...ci s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa Sa” – Evrei 9:24-26.
„El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre ci pentru ale
întregii lumi” – 1Ioan 2:2.
 Biruința asupra păcatului
„Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur,
Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile. A şters zapisul cu poruncile lui,
care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat domniile şi
stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce” - Coloseni 2:1315.
„Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram
morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi)” – Efeseni 2:4, 5.
 Biruința asupra morții
„Moartea a fost înghiţită de biruinţă. Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?
Boldul morţii este păcatul; şi puterea păcatului este Legea. Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă
biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos” - 1 Corinteni 15:54-57.
Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a
murit şi a înviat pentru ei - 2 Corinteni 5:15.
 Biruința asupra diavolului și puterii întunericului
„astfel, dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă
părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, şi să
izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor” - Evrei 2:14-15.
Ziua întîi a săptămânii pentru femeile care l-au urmat pe Domnul Isus se anunța una deosebit de
tragică. Nu a fost așa. Dumnezeu a schimbat tragedia în triumf. Ucenicii și femeile nu Îl întâlniseră încă. În
mijlocul durerii, a nedumeririlor și a întrebărilor o realitate era de netăgăduit: mormântul era gol. Unde era
Domnul? Răspunsul l-au dat îngerii:„nu este aici, ci a înviat”. Când Domnul Isus a fost răstignit în slăbiciune și
aparent ca Cel care a pierdut bătălia, pentru El a început de fapt momentul triumfului Său cel mai mare. El este
Biruitorul, „cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dărunindu-le”.
Să-L celebrăm printr-o închinare sfântă și plăcută Lui și printr-o trăire și urmare cu dăruire totală pe
Cel ce-a triumfat.
Glorie veșnică Lui!

”Și Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse,
și iată că erau foarte bune.”
Genesa 1:31 a
învățător Tîncu Irina
„Academia îngerașilor” este locul în care eu, ca mamă, sunt mândră că
băiețelul meu primește educație și învățăminte în fiecare zi.
Știam de existența acestei instituții dar nu îmi imaginam cam cum ar putea
arăta. Într-o perioadă nu prea frumoasă a existenței mele, Dumnezeu mi-a întins o
mână și, o prietenă foarte dragă sufletului meu, mi-a zis: „Știu că nu vrei să te mai
întorci în învățământ, dar, te rog, sună la acest număr și du-te să te întâlnești cu
oamenii de acolo! ”
Știind că acea prietenă îmi vrea binele, așa am făcut. Iată că a trecut un an și
ceva și nu îmi pare rău. Așa am ajuns eu la „Academia Îngerașilor”. Un loc minunat,
condus de oameni minunați, care pun suflet în ceea ce fac. Aici am învățat ce
înseamnă să fii bun, să dăruiești din puținul tău celor care nu au nici măcar necesarul
zilnic. Și m-a impresionat faptul că, în această instituție, toți copiii sunt tratați la fel.
Sunt învățați că trebuie să se accepte unii pe alții, indiferent de etnie, credință,
condiție socială.
„Academia Îngerașilor” organizează activități la care participă toți copiii,
școlari și preșcolari. Copiii sunt învățați să se roage, să creadă în Atotputernicul
Dumnezeu. Programele prezentate cu ocazia serbărilor au cuprins scenete, cântece
poezii dedicate Nașterii și Învierii Domnului și sunt convinsă că au impresionat părinți,
bunici, credincioși, oameni prezenți indiferent de religie dar mai presus de orice copiii
au adus glorie lui Dumnezeu.
Elevii și preșcolarii au interpretat cu dăruire rolurile și poeziile. De 8 Martie,
mamele, bunicile au fost sărbătorite, fiind invitate să asiste la un program dedicat lor
cu toată dragostea de „îngerașii” Academiei.
Fără să exagerez, cred că în acest loc, unde Dumnezeu veghează zi de zi,
copiii beneficiază de cele mai bune condiții. Sunt supravegheați fără încetare și
primesc o educație creștină corespunzătoare vârstei lor.
La „Academia Îngerașilor” toți copiii sunt iubiți la fel, sunt învățați că trebuie
să crească și să se comporte ca o familie. Învață să își iubească aproapele, să-i
respecte pe cei din jur, să-L iubească pe Dumnezeu. Cred că, în aceste vremuri grele
pe care le trăim, doar școlile creștine oferă o șansa de viitor copiilor noștri.

