Biserica Baptistă Maranata

DIVERSE
Înţelepciunea dintr-o poezie!
Cina Domnului
Simion Felix Marţian
Isuse, sunt de-a dreptul copleşit
Şi inundat de valuri de lumină
Văzând că printr-un har nemărginit
Sunt, astăzi, invitatul Tău la Cină.
Mă las de invitaţie pătruns,
Dar rostul ei nu-l înţelege firea:
Prin ce mister adânc, de nepătruns,
Poţi sta la masă cu...dumnezeirea?
Însă Tu vrei în jurul Tău să ai
Pe toţi ai Tăi, gătiţi în haine sfinte,
Serbând aici, ca într-un colţ de rai,
O Cină de aducere-aminte.
O pâine frântă, ca şi trupu-Ţi frânt,
Ne reuneşte-n trup de adunare
În care strâns legaţi de Duhul Sfânt,
Îţi suntem Ţie, Doamne,mădulare.
Când rodul viţei curge în pahar
Ca semn al legământului salvării,
Vedem curgând pe cruce, la Calvar,
Din răni divine, sângele iertării.
M-ai invitat, Isus, la Masa Ta
Şi trebuie să vin cu mâini curate;
Eu m-am spălat, dar străduinţa mea
Să mă sfinţească pe deplin nu poate.
Doar Tu poţi, Doamne, să mă curăţeşti,
Ca pe-un copil luându-mă de mână,
Şi-apoi, spălat, să mă învredniceşti
Să stau şi eu cu oaspeţii la Cină.
Îţi mulţumesc că-s printre invitaţi,
Spălat, sfinţit, învrednicit de Tine,
Să stau la masa Ta cu mii de fraţi,
Cu care vom serba şi-n slăvi divine.

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

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele
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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

Buletin inFormativ
Anul VI, Nr.11 – FEBRUARIE 2015
GRATIS

Biserica așa cum a zidit-o Domnul Isus
pastor Nelu Popescu
Matei 16:18 “...Eu ...voi zidi Biserica Mea, și porțile locuinței morților nu o vor
birui.”

VERSETUL LUNII
FEBRUARIE 2015
„ El I-a pus totul sub picioare, şi L-a dat
căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care
este trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte
totul în toţi.”
Efeseni 1:22-23

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. Aproape zilnic peste 2000 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.

Efeseni 3:10-11 “...domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin
Biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic, pe
care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru.”
Biserica Creştină Baptistă Nr.1 “Maranata”
325500 Moldova Nouă, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 25, Caraş Severin

Picătura de înţelepciune

1Timotei 3:15 “...să știi cum să te porti în casa lui Dumnezeu, care este Biserica
Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului.”

Din textele biblice redate mai sus înțelegem că Biserica a fost
zidită de Domnul Isus, să lupte cu tot ceea ce produce moartea, și cu
locuința morților, să arate înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu
puterilor cerești și să ofere pământului un stâlp al adevărului și al dreptății.
A fost o vreme când în țara noastră, în statistici, Biserica (nu
contează un cult sau o denominație anume) avea cel mai mare procent de
încredere din partea poporului. Suntem acum surprinși neplăcut să aflăm că
Biserica a decăzut în ochii poporului, că procentul de încredere este în
această perioadă mai mare în DNA (Direcția Naționala Anticorupție) decât
în Biserică. Nu este rău ca justiția a caștigat încrederea unei bune părți a
populației, îngrijorător este faptul că aceeași populație și-a pierdut
încrederea în Biserică. Asta înseamnă că ceva nedemn de încredere s-a
întâmplat în Biserică, și cu Biserica. Ce poate fi ?!


implicarea Bisericii în politică, nu doar în bunul mers al societății,
al cetății (Ieremia 29:7; 1 Tim.2:1-4) ? !
(continuare pe pagina următoare)
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faptul că Biserica încearcă să-și rezolve problemele financiare cu ajutorul
statului prin plata salariilor și a subvențiilor masive pentru proiectele ei (uneori
megalomane), în loc să-și motiveze credincioșii la o viață de dărnicie și să-și
gândească proiectele cu credință, în funcție de nevoi, și de resursele financiare
îndreptate de Dumnezeu, prin credincioși spre acele proiecte ? !
duplicitatea liderilor religioși și a celorlalți credincioși care una propovaduiesc și
alta trăiesc?!
faptul că prin viața pe care o trăiesc, cei credincioși dau mai mult de lucru
DNA-ului și ANI (Agenția Națională de Integritate), decât să împlinească Biblia
care spune; “Cine fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui
ceva bun, ca să aibă să dea și celui lipsit” (Efes.4:28).

Trăim vremuri devastatoare: 1,75 miliarde de oameni trăiesc în sărăcie, 1 miliard
de oameni suferă de foame deși doar un procent de 2 % din recolta de grâu a lumii ar fi
suficient pentru a rezolva problema foametei și a malnutriției din întreaga lume;
epidemiile fac ravagii deși multe dintre ele ar putea fi prevenite cu o simplă injecție.
Biserica ar trebui să fie mai credincioasă lui Cristos în isprăvnicia încredințată ei
(1 Cor. 4:1-2) și în loc de a construi case de rugăciuni și catedrale mamut cu costuri
imense, să-și îndrepte slujirea spre nevoile reale, spirituale ale semenilor. Să nu uităm că
banii luați de la stat, sunt luați în dauna altor nevoi pe care statul ar trebui să le acopere, în
starea de sărăcie lucie a multor oameni, semeni de-ai noștrii. Să nu uităm că pe unii
oameni tocmai sărăcia îi transformă în infractori, care dau mai apoi de lucru justiției. Spun
asta și aflând de la Tv că în unele țări din Europa de vest mai multe clădiri de Biserici și
catedrale se vând și își schimbă destinația în muzee, biblioteci, magazine sau mult mai
grav, baruri.
Biserica trebuie să fie o comunitate dedicată slujirii semenilor aici și acum, cu
dragoste și compasiune, având ochii îndreptați spre cer și spre răsplătire.
Biserica trebuie să-i influențeze mai mult pe oameni să trăiască potrivit cu
învățătura Bibliei (Efes.4:17-18) și așa să-și recâștige credibilitatea. În sensul acesta
Biserica noastră prin Centrul de Educație Creștină (grădinița, școala primară, școala
biblică de vacanță, conferințe cu tematică biblică, muzică creștină) își propune să slujească
întreaga comunitate din oraș. Pentru îndeplinirea acestei isprăvnicii ne îndreptăm
rugăciunea cu stăruință către Dumnezeu în Numele Domnului Isus și în baza învățăturii
Lui: “...orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit, și-l veți avea.”
(Marcu 11:24). Acest mod de a gândi, și de a crede nu este tupeu ci “o încredere neclintită
în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile cari nu se văd” (Evrei
11:1).
Așteptăm cu încredere vremea și resursele pe care Dumnezeu ni le va da. Suntem
mulțumitori Lui pentru toți cei care ni s-au alăturat în acest demers al Bisericii prin donații
periodice; privim cu nădejde în viitor și mulțumim și pentru cei care ni se vor alătura în
viitor în același fel, pentru dezvoltarea Centrului de Educație Creștină în toate aspectele
menționate.

Mulțumire Înainte
institutor Maria Albu

Orice cuvânt aș folosi, pentru a exprima mulțumirea pe care o am în suflet, nu
ar putea să adune în el toată recunoștința mea care se îndreaptă mai întâi către
Dumnezeu, apoi către biserică, frați și surori, colegi, colaboratori, sponsori, părinți,
copii, etc. pentru tot ceea ce este, la ora actuală, Centrul Educațional Creștin
”Academia Îngerașilor”.
Binecuvântarea care s-a revarsat și se revarsă peste acest Centru Educațional
Creștin și peste noi cei care lucrăm aici este rodul implicării multor oameni, atât prin
muncă fizică cât și intelectuală, atât prin suport moral cât și material dar și prin
susținerea (atât de necesară) în rugăciune.
A fi parte a acestui Centru Educațional Creștin a fost și este pentru mine un
dar special de la Dumnezeu, care mi-a readus vlaga nu doar în sufletul ci și în trupul
meu iar aceasta, știu sigur, este o urmare a multor rugăciuni înălțate de frații și surorile
mele atât din biserica locală cât și din alte părți. Acum, prin intermediul acestei rubrici,
vreau să le mulțumesc tuturor pentru toată susținerea și dedicarea lor, pentru ca au avut
mult mai multă credință decât mine dar și pentru că mi-au acordat încredere și m-au
susținut când aveam nevoie. Cred că puțini oameni își pot desfășura în același timp și
meseria și chemarea și pentru că eu pot face aceasta îmi conferă o stare extraordinară
de mulțumire și împlinire. Iar faptul că am alături atâția oameni receptivi la nevoile
grădiniței și școlii, ale copiilor, ale familiilor acestora, ale celor care ne desfașurăm aici
activitatea mă umple de bucurie. Nici nu-mi imaginam că putem avea atâta ajutor și
susținere (indiferent de natura acestora).
Experiențele avute în acești trei ani și jumătate mi-au aratat că Dumnezeu
face minuni, că pentru El nimic nu este cu neputință și că oamenii nu ne pot face nimic
dacă Dumnezeu este de partea noastră.
Vom încerca să vă împărtășim ceea ce am experimentat și continuăm să
experimentăm ca și dascăli ai acestui centru iar eu personal voi da startul acestei
acțiuni începând cu numărul viitor al Buletinului inFormativ. Dar..., până atunci...,
MULȚUMESC TUTUROR și mai ales lui Dumnezeu că vă am!

