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DIVERSE

Moldova Nouă

Picătura de înţelepciune
Publicăm o poezie fără titlu, potrivită
momentului de început de an, scrisă de
cunoscuta soră a noastră Sabina Wurmbrand
(soția pastorului Richard Wurmbrand) ambii
având aceeași religie (luterană) cu actualul
președinte Klaus Iohannis:

Doamne, Stăpân al Lumii, de-ar fi să-ți cer ceva,
Știi bine că n-aș cere o viață liniștită,
Ci mai-de-grabă Doamne o inimă smerită
În care să domnească senină, PACEA TA !
Un trai fără de lupte, senin, nu mi-ar plăcea,
Căci îmi doresc, o Doamne, o inimă-ndrăzneață,
Și care la nevoie e tare și semeață,
Nădăjduind în Tine și în Puterea Ta !
Pe cei răi nu-ți cer Doamne, să-i iei din calea mea,
Găsindu-i pe cărare, dă-mi harul să-i îndrept,
Putere și RĂBDARE să le întorc privirea în Sus, spre
Golgota.
Al Cerurilor Rege să cer ce-aș mai putea ?
Comori sau bogăție ? Cât le disprețuiesc !
Dă-mi fericirea Doamne, pe SEMEN să-l IUBESC,
Cu-a dragostei comoară TU umple-mi inima !

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

Domnul să te binecuvânteze !
Bengescu Ion - 1 ianuarie
Ţuţuian Gheorghe – 2 ianuarie
Crenicean Ana – 9 ianuarie
Balea Constantin – 11 ianuarie
Chilnicean Maria – 12 ianuarie
Călin Vasile Beniamin – 13 ianuarie
Şubert Francisc – 14 ianuarie
Albu Gheorghe – 16 ianuarie
Ţuţuian Elisabeta – 17 ianuarie
Turcin Lenca – 20 ianuarie
Borcean Gheorghiu Ştefan – 26 ianuarie
Marcu Maria – 27 ianuarie
Chilnicean Constantin – 31 ianuarie

VERSETUL LUNII
IANUARIE 2015
„Căci, dacă este cineva în Hristos, este o
făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că
toate lucrurile s-au făcut noi.”
2 Corinteni 5:17

ANUNŢURI
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

dumnezeului său, noi vom umbla în Numele
Domnului, Dumnezeului nostru, totdeauna şi în veci
de veci!”
- Mica 4:5

SĂRBĂTORIŢII LUNII
IANUARIE 2015

- 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.
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Un altfel de maraton...

pastor Sabin Varan

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

Înţelepciunea dintr-o poezie!

„Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Cristos Isus”
Filipeni 3:14
Suntem iarăși înaintea unui an nou pe care îl începem, dar pe care nu știm
dacă îl vom sfîrși aici pe pământ sau după hotărârea lui Dumnezeu vom fi chemați
să ne continuăm existența în veșnicie. Accidentul aviatic în urma căruia cei patru
membrii ai echipajului medical au murit și alții de lângă noi sau de lângă cei
cunoscuți de noi au murit, parcă prea devereme ne spune încă o dată că viața este
unică, scurtă, iar trecerea ei ireversibilă. Suntem marcați zi de zi de o trecere
inexplicabil de rapidă a zilelor și de iminența morții manifestată lângă noi și între
noi.
În pustie au fost îngropați milioane de israeliți dintre cei care nu L-au
ascultat pe Domnul și nu s-au încrezut în El pentru a intra în țara promisă. Moise a
înțeles că viața este în mâna lui Dumnezeu. Cu această realitate permanent înaintea
ochilor lui și în minte, Moise scrie o rugăciune, Psalmul 90, în care cere de la
Dumnezeu înțelepciunea de a învăța să își numere bine zilele. Oare nu știa Moise
câți ani are sau cum să-și socotească anii? Cu siguranță știa. Ceea ce a cerut lui
Dumnezeu a fost să-i dea înțelepciunea de a ști cum să-și trăiască viața aici pe
pământ mai bine știind că într-o zi se va întâlni cu Dumnezeu. Timpul pe care îl
avem este o monedă prețioasă primită de la Dumnezeu și depinde în totalitate de noi
felul în care o vom cheltui: spre folosul sau în dezavantajul nostru veșnic. Toate
evaluările și bilanțurile de sfîrșit de an ne spun că oamenii sunt interesați cum și-au
investit viața chiar dacă astăzi asta se măsoară în popularitate, poziții sociale pe
scara ierahică și nu în ultimul rând profit financiar.
Va invit în cele ce urmează să ne uităm la modelul apostolului Pavel și
din învățătura lui să descoperim cum trebuie să ne investim viața și în anul care ne
stă înainte.
Dinamica vieții: dintre toate analogiile pe care apostolul le-ar fi putut
folosi, el alege să ne pună înainte viața ca un maraton: „nu că am și câștigat premiul
sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc întru-cât și eu am
fost apucat de Cristos” – Filipeni 3:12. Analogia aceasta scoate în evidență
principii fundamentale după care trebuie investiți anii noștri. Umblarea pe cale cu
Dumnezeu trebuie să fie caracterizată de o viață activă.
(continuare pe pagina următoare)
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(urmare pagina anterioară)

Să te investești, să lucrezi, să nu lenevești, să răscumperi vremea, să nu obosești în facerea binelui,
să te sacrifici. Efortul, implicarea disciplina și antrenamentul în cele spirituale sunt elemente vitale
ale vieții celui credincios. E absurdă participarea la maraton fără disponibilitatea de a alerga. Chiar și
ultimul care trece linia de sosire trebuie să depună efort, să alerge, chiar dacă poate o face mai încet.
Este viața ta o viață activă în slujba lui Dumnezeu? Ești mântuit și alergi pe calea credinței?
Alergarea despre care vorbește Pavel nu este altceva decât o permanentă investire a vieții în
cunoașterea personală a lui Dumnezeu, în lucrul Împărăției lui Dumnezeu și în oamenii de lângă noi
– familie, biserică, prieteni cu scopul de-al face cunoscut pe Dumnezeu. Oricine ai fi dacă ești
creștin, copil al lui Dumnezeu ești chemat la o viață activă pentru Dumnezeu. Ești înscris în cursă,
ești la maraton. Ai obosit? Odihnește-te în Domnul și înțelege că nu ai voie să renunți. De-acolo de
unde ești începe să alergi, începe să lucrezi. Este mai bine să mori pentru ceva decât să trăiești
pentru nimic.
Direcție: „alerg spre țintă” - Filipeni 3:14. Lucrurile asupra cărora îți este îndreptată
inima vor determina modul în care îți vei petrece timpul și îți vei consuma energia. Pentru ce trăiești
sub soare? Orice domeniu de activitate pentru a contabiliza rezultate de succes impune anumite ținte
de atins și chiar de depășit. Pentru apostolul Pavel viață creștină are o singură țintă – întâlnirea cu
Domnul la sfărșitul ei. Un astfel de reper stabilește pentru el și aici pe pământ anumite obiective de
realizat până va ajunge la final să se bucure de întâlnirea cu Dumnezeu atunci când va trece linia de
sosire. O țintă foarte ușor de observat în viața lui Pavel a fost să spună tuturor despre Mântuitorul
Lui. Să ducă vestea bună, să vestească Evanghelia. A fost focul care i-a mistuit viața. Fie pe uscat
sau pe mare, în liniște sau în tensiune, în libertate sau în temniță, între frați sau păgâni l-a prezentat
pe Domnul Isus. A fost ținta pentru care a trăit și pentru care în final și-a dat și viața. Care sunt
lucrurile pentru care ești dispus să oferi cel mai mult timp? Au ele de-a face cu slujirea lui
Dumnezeu sau sunt lucrurile lumii de aici. Te invit să te întrebi forța, energia și timpul tău în slujba
căror ținte de realizat le-ai pus? Sunt ele puse în slujba Împărăției, a Domnului Cristos?
Motivație - „pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu” – Filipeni 3:14. Pavel nu a
fost un idealist ci prin faptul că și-a asumat și riscurile care vin odată cu urmarea lui Cristos a
dovedit realismul cu care a prezentat viața creștină. A încerca să eviți riscurile este ca și cum ai
încerca să eviți viața. Pavel a știut ce îl așteaptă dincolo de valea temerii și a plângerii – premiul. Ca
orice maraton și maratonul vieții creștine are la final premierea, o cunună care nu se poate vesteji a
slavei – 2 Timotei 4:8. Fiecare pas mărunt al credinței duce la o relație mai bogată și binecuvantată
cu Dumnezeu. Slujirea în familie, biserică și societate a fiecăruia dintre noi este sub ochii lui
Dumnezeu și va fi răsplătită. Osteneala și investiția nu va fi zadarnică de-aceea apostolul ne
îndeamnă: „preaiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului că știți că
osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică” – 1 Corinteni 15:58.
Îți este oferită iarăși moneda de mare preț numită – timp, viață. Investește-o cu folos
pentru Dumnezeu. Ești chemat să lucrezi, să ai ținte clar stabilite și să te investești știind că la final
va avea loc premierea, răsplătirea. Cel care o va face este însuși Dumnezeu.
Un an spornic în lucrul Domnului și la mari răsplătiri !

În loc de Cuvânt Înainte
prof. Mihaela David-Izvernar

În societatea postmodernă, care-și propune să-L scoată pe Dumnezeu din școli
și spitale, din toate instituțiile publice în general, și chiar din catedrale și biserici, noi
am ales în 2011 să începem o călătorie contra curentului și să deschidem o grădiniță în
cadrul bisericii noastre promovând educația ca mijloc de evanghelizare și ucenicizare.
După un parcurs rapid de multiplicare de la o grupă de grădiniță la două, de la o clasă
pregătitoare la școală primară, în prag de 2015 ne bucurăm de un centru de educație
creștină în plină dezvoltare.
O asemenea lucrare, realizată de Dumnezeu prin oameni dedicați și sub ochii
mirați și uneori chiar dezaprobatori ai comunității locale, este parte integrantă a
misiunii bisericii locale. Din acest motiv, la inițiativa pastorului Nelu Popescu
începând cu numărul 10 al anului VI al Buletinului inFormativ dedicăm o pagina
activităților didactice, experiențelor spirituale și acțiunilor comunitare ale Centrului
Educațional "Academia Îngerașilor".
Știm deja că dincolo de curriculum-ul obligatoriu predat în sistemul
educațional de stat românesc, instituția noastră de învățământ aduce prin C.D.Ș.
(Curriculum-ul la Decizia Școlii) elemente inedite pentru învățământul din orașul
nostru (lecții de instrument muzical - fluier, ore de limba germană, cursul "Mai întâi
caracterul"). Dar ceea ce face din Centrul de Educație Creștină "Academia Îngerașilor"
o instituție aparte este acel curriculum viu reprezentat de educatoarele și învățătoarele
școlii noastre, care predau din perspective creaționiste promovând valori creștine și un
ethos care dăinuie peste generații. Fiecare dascăl are o experiență de împărășit cu
Dumneavoastră dragi membri ai bisericii, părinți și bunici, copii și preșcolari.
Ne dorim astfel ca rememorând împreună să scriem istoria acestei instituții
așa cum până astăzi am imortalizat-o în imagini și statistici. Așternând-o pe hârtie,
dascălii școlii noastre lasă un mănunchi de experiențe, emoții, sau momente unice din
prezentul lor generațiilor viitoare dar mai ales bisericii, motivând-o în a fi parte activă
în lucrare.
Ce perspectivă, ce oportunități! Citiți aceste viitoare articole, apreciați
minunile lui Dumnezeu realizate prin această școală, rugați-vă pentru dascălii și elevii
ei, încurajați această lucrare și pe cei care o fac, fiți la rândul vostru încurajați de
Dumnezeu prin ea!
Să scriem împreună istoria școlii, a bisericii și a noastră personală!

