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DIVERSE
Picătura de înţelepciune
Înţelepciunea dintr-o poezie!
Suntem femei
Suntem femei aşa a fost să fie,
Ca să ne naştem pe acest pămnt.
Suntem legate de a noastră glie,
Lipite de cei dragi pentru vecie,
Luptând pentru cei bun şi sfânt.
Suntem femei dereticând prin casă
Făcând mâncare, haine şi copii,
Pe cei iubiţi îi strângem lângă masă,
Vrem să le facem viaţa mai frumoasă
Că le dorim în viaţă bucurii.
Suntem femei şi-aducem alinare
Pentru acei pe care îi iubim.
Sensibile, cu grijă şi răbdare,
Îi ajutăm cu drag pe fiecare,
Când sunt bolnavi, îi îngrijim.

Moldova Nouă

SĂRBĂTORIŢII LUNII
MARTIE 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 !
Szvoboda Amalia – 1 martie
Iancu Angelica – 3 martie
Mihai Samuel – 5 martie
Gîrjan Ilie Doru – 6 martie
Florea Silvia – 7 martie
Popescu Ilie – 10 martie
Veselin Ana – 11 martie
Bengescu Maria – 12 martie
Rusmir Daniel Ovidiu – 13 martie
Petcu Maria – 15 martie
Baiaş Constanta – 15 martie
Chilnicean G-he Amadeus – 16 martie
Albu Gygy – 17 martie
Raduţ Mihai – 19 martie
Nistoran G-he – 19 martie
Miloş Maria – 21 martie
Craiovan Alexandru – 21 martie
Pavel Lidia – 21 martie
Mariţan Mărioara – 30 martie
David-Izvernar Ioan – 30 martie
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Celebrele femei anonime ale Bibliei
prof. Mihaela David-Izvernar
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MARTIE 2015

Suntem femei ce stăm în rugăciune
Şi mijlocim adesea către cer,
Ca Dumnezeu să facă o minune
S-aducă pentru ai noştrii zile bune,
Să nu rămână printre cei ce pier.

„ Atunci o femeie înţeleaptă... a înduplecat pe

Suntem femei cu slăbiciuni adesea,
Care privesc cu ochii plânşi şi goi…
Însă să nu uităm, cu toate acestea,
Despre înviere primele au dus vestea
Nişte femei… aşa cum suntem noi!

- în perioada 20-22 martie 2015, biserica noastră
organizează 3 întâlniri speciale de evanghelizare cu
pastorul Marius Cruceru–profesor al Universității
”Emanuel” din Oradea

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

2 Samuel 20:16a și 22a

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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Zalău, 04 Dec. 2012
Greta Andreica

tot poporul cu înţelepciunea ei; ”

Viața cotidiană este profund invadată de mass-media astfel încât,
începând cu anii 2000 numeroase emisiuni de televiziune propuneau
celebritatea măcar pentru câteva minute sau ore. Emisiuni de tipul reality
show reușeau să scoată din anonimat voluntari dornici să fie aduși în
lumina reflectoarelor fără a fi demonstrat un talent demn de celebritatea
râvnită. Monitorizare timp de 24 de ore de tipul Big Brother (într-un sens
distorsionat față de cel initial conceput de George Orwell în romanul
"1984") e un mod frecvent de a face rating pentru televiziuni, iar goana
după celebitate atinge apogeul în emisiuni care expun concurenții la
condiții extreme, determinându-i să consume ciudățenii sau să-și pună viața
în pericol pentru doar câteva voturi.
Ultimii ani însă, au fost dominați de rețelele de socializare unde
oricine-și poate expune viața privată, frecvent oferind o imagine de sine
distorisionată, retușată, deseori mincinoasă, în speranța de a contabiliza cât
mai multe like-uri, aprecieri sau comentarii elogioase.
În contrast, din lectura biblică zilnică se evidențiază numeroase
femei cu nume sonore, dar de Mărțișor 2015 vom vorbi despre femeile
biblice anonime care în umila lor existență au făcut istorie, au transformat
familii, au influențat comunități, au salvat popoare, devenind astfel mai
mult decât celebre.
Astfel, un text biblic din 2 Samuel capitolul 20 conține o relatare
despre o femeie înțeleaptă care a început să strige prin cetate: "Ascultați!
Ascultați!" într-un efort de a opri răscoala lui Șeba împotriva împăratului
David. Surprinzător, vorbele ei au trecut dincolo de nepăsarea trecătorilor
față de o femeie simplă din popor, față de o anonimă. Captându-i atenția lui
Ioab, conducătorul oștirii lui Israel, are curajul de a-l confrunta pe acesta cu
realitatea, apărând mica cetate căreia îi aparține: "Ascultă vorbele roabei
tale! Pentru ce ai nimici tu moștenirea Domnului?" Nu s-a găsit în AbelBel-Maaca un bărbat destoinic capabil să salveze cetatea?
(continuare pe pagina următoare)
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Cu siguranță că da, dar Dumnezeu a ales să se folosească de o femeie simplă
pentru a salva o cetate. Și astfel, remarcăm:
 anonimă în slujba unei cetăți, suficient de abilă pentru a obține un răspuns
favorabil de la Ioab și suficient de înțeleaptă pentru a îndupleca o cetate: Ea, cea
fără nume, fără ofrande, fără venerații "a înduplecat pe tot poporul cu
înțelepciunea ei", cetatea a fost salvată iar misiunea lui Ioab îndeplinită. Să fie
această celebră anonimă un caz singular?
Nu, două texte din 2 Împărați (cap. 4 și cap. 8) fac referire la o femeie anonimă
din Sunem, despre care aflăm că era bogată, căsătorită și fără copii. "Ea n-are fii și
bărbatul ei este bătrân"; i-a spus Ghehazi lui Elisei, sluijitorul Domnului. Remarcând
lucrarea lui Elisei, alege să-i ofere hrană "ori de câte ori trecea acesta prin Sunem" (vs. 8)
reușind chiar să-și convingă soțul să-și pună averea în slujba lui Elisei, construindu-i o
camera în propria casă ("Ea a zis bărbatului ei: Iată, știu că omul acesta … este un sfânt
al lui Dumnezeu. Să facem o mica odaie sus cu ziduri, și să punem în ea un pat pentru el,
o masă și un sfeșnic, ca să stea acolo când va veni la noi.") Cine este ea? Ea este
 o anonimă în slujba lucrării lui Dumnezeu, o femeie care alege să
investească în lucrare, să-și plece genunchii în umilință (…"s-a aruncat
la picioarele lui, și s-a închinat până la pământ"), să creadă cu tărie în
puterea lui Dumnezeu de vindecare (vs. 4:30) și în mesajul slujitorului
Domnului ("a făcut după cuvântul omului lui Dumnezeu"), să spună
altora despre minunile lui Dumnezeu în viața ei (8:6).
Dacă am relatat exemple de femei anonime în slujba binelui cetății și a lucrării lui
Dumnezeu în general, lectura biblică ne prezintă și anonime celebre în și pentru propriile
familii. Așadar, din Vechiul Testament citim că judecătorul Iefta face o juruință Domnului
zicând: "Dacă vei da în mâinile mele pe fii lui Amon, oricine va ieși pe porțile casei mele
înaintea mea … va fi închinat Domnului" (Judecători 11:29-40). Cutremurător este să
citim în continuare că fiica acestuia:
 o anonimă în slujba propriei familii, alege cu înțelepciune, obediență
și respect profund pentru propriul tată, nu doar să-i iasă acestuia în
întâmpinare cu timpane și jocuri pentru a-i onora victoria ci și să se
supună hotărârii tatălui de-a o sacrifica.
Întruchipând înțelepciunea, dedicarea, sau elocvența, celebrele anonime ale
Bibliei ne rămân exemple și astăzi. Dorim să ne facem un nume, să fim celebre măcar
pentru câteva minute, să ne actualizăm constant profilul? Ce-ar fi dacă am alege însă
altceva: nu celebritate prin excentricitate, nu o viață activă pe rețelele de socializare, nu o
pioșenie de pe buze sau un conformism fără impact, ci anonimitate în slujire, activism în
urmărirea binelui comunității locale și dedicare în propria familie. Ce-ar fi dacă nu am
căuta veșnica pomenire (conform cunoscutului imn ortodox) ci am rămâne celebrele
anonime care au trăit cândva în Moldova Nouă?

”Și Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse,
și iată că erau foarte bune.”
Genesa 1:31 a
institutor Maria Albu

Am auzit și am citit în decursul atâtor ani de credință despre intervenția miraculoasă a Lui
Dumnezeu, despre atotputernicia Lui, cât și despre folosirea celor mai bizare, neadecvate sau împotrivitoare
lucruri, ființe sau fenomene în schimbarea situațiilor sau a vieții multora, dar și ca răspuns la rugăciune.
Credeam în minunile făcute de Dumnezeu și eram dezamăgită că Dumnezeu nu intervenea miraculos în
rezolvarea problemelor mari din viața mea. Am avut nevoie de foarte mulți ani pentru a întelege că însăși
puterea de a trece prin probleme era o minune a Lui Dumnezeu, și că, de fapt, Dumnezeu face mereu minuni,
dar ochii mei nu priveau în direcția lor sau că, pur și simplu, daca nu erau spectaculoase nu mi se pareau
minuni. Vreau să Îi mulțumesc Lui Dumnezeu că mi-a deschis ochii să vadă minunile Lui chiar în cea mai
cruntă perioadă de dezamăgire cînd mă simțeam efectiv abandonată, iar credința mea nu era la un nivel
foarte înalt. Încerc să redau câteva evenimente prin care Dumnezeu și-a arătat puterea în lucrarea din Centrul
Educațional Creștin.
1. Construirea unui spațiu necesar deschiderii unei grupe de grădiniță, cât și căutarea copiilor
doritori de a veni la o grădiniță creștină baptistă, era un proiect care se vedea realizat în aproximativ doi ani
de zile, Biserica Baptistă Maranata dispunând de foarte puțini bani pentru aceasta. Exista problema dotarii
grădiniței, cât și problema acreditării, Dumnezeu însă și-a trimis corbii (fie că erau credincioși protestanți
sau simpatizanți, fie că nu; fie că erau de aici sau din localitățile apropiate, fie din alte țări) și fiecare a adus
bucata lui: unul idei și altul relații (nu pile); unul mobilier și altul aparatura electronică; unul termopane și
altul material didactic și jucări; unul copii și altul acreditare, etc. astfel încât cei minimum doi ani ai noștri au
fost doar câteva luni ale Lui Dumnezeu. Și toate erau foarte bune!
2. Scopul deschiderii unei grădinițe creștine a fost acela de a duce evanghelia la orice făptură,
învățându-i pe copii ce este BINELE pentru ca atunci când în fața lor va sta BINELE și RĂUL, să știe să
aleagă BINELE și nu răul! Nu prea știam cum vom reuși pentru că mă gândeam că cei mai mulți copii vor fi
protestanti. Dar nu a fost așa. Din cei 65 de elevi existenți, doar 15 sunt baptiști și penticostali. Și este
extraordinar să vezi ce rugăciuni înalță unii copii care nu s-au rugat niciodată sau să auzi că o fac acasă cu
familia și că citesc din Biblie împreună sau că le place să învețe și să cânte despre Dumnezeu. Și acesta este
un lucru bun!
3. Ca urmare a creșterii numărului de copii, căutam în vara acestui an un cadru didactic
corespunzător. In cazul negăsirii acestuia ne gândeam la funcționarea în anul școlar 2014-2015 cu doar trei
clase în loc de patru. La ultima ședință cu domnul director, fr. Sabin și frații din comitet ne-am rugat în mod
special pentru aceasta fiindcă nu mai aveam nici o rezolvare. Și Dumnezeu, chiar în ziua următoare, a trimis
persoana potrivită. Ea ne-a cautat pe noi. Și a fost o alegere bună!
4. După cum bine știți, avem destui copii cărora le oferim sprijin material (uniforme,
îmbrăcăminte, rechizite, mâncare, etc.) în plus față de ceea ce oferim celorlalți. Și uneori nu este foarte
simplu sau ușor. În septembrie a venit o mamă cu fata pentru înscriere în clasa pregătitoare. Știam că face
parte din categoria celor care aveau nevoie de a ne ocupa special de ei (și material) și, gândindu-mă la câte
trebuie să fac, i-am spus să revină că nu sunt sigură ce pot face. În ziua următoare stăteam de vorbă cu un
frate în curtea bisericii, și el încerca să mă convingă să o iau că vom găsi soluții. Chiar în acele momente a
apărut un alt frate care îmi aducea o sumă de bani, trimisă de departe, pentru școală. Nu-mi venea să cred!
Puteam să-i cumpăr tot ce era nevoie fără să mai fac nici un efort. Și lucrul acesta era foarte bun!
Aștept, în continuare, minuni. Îmi place să o fac, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu
al minunilor și tot ce face El este foarte bun!

