Biserica Baptistă Maranata

DIVERSE
Înţelepciunea dintr-o poezie!
PRIMĂVARĂ
de Valentin Popovici
O, Doamne, cine oare se-aseamănă cu Tine,
Când pui în stropi de rouă sclipiri diamantine,
Și când trezești la viață din scorburi cenușii
Atâția muguri veseli în codru și câmpii?
O, Doamne, cine altul ar mai putea să ceară
Naturii să se-mbrace în strai de primăvară?
Ce arhitect de faimă s-ar duce în zăvoi
Să facă lăcrămioare din salbe de noroi?
Și cine altul, Doamne, ar pune în câmpie
Covor de viorele trezite de sub glie?
Brândușele frumoase să treacă prin polei,
Și prin zăpada rece să treacă ghiocei?
Doar Tu,Tu ai, Isuse, puterea învierii,
S-aduci în locul iernii fiorul primăverii
Iubirea să răsară ca florile de crini,
Din cioturile negre, din inimi de creștini!
Trezește azi poporul cu vânt de primăvară
Iubirea și cântarea, nădejdea să răsară!
Adu mireasma păcii, slăvite Creator
În inimile noastre cu har nemuritor!

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
MARTIE 2016

“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 Gheorghe – 19 martie
Miloş Maria – 21 martie
Craiovan Alexandru – 21 martie
Pavel Lidia – 21 martie
Mariţan Mărioara – 30 martie
David-Izvernar Ioan – 30 martie

Buletin inFormativ
Anul VII, Nr.12 – MARTIE 2016
GRATIS

ENIGMA VIEȚII
(Deslușită de Solomon cu „mintea de la urmă”)
pastor Nelu Popescu

VERSETUL LUNII
MARTIE 2016

„Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe
Domnul! Căci El se iveşte ca zorile dimineţei,
şi va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de
primăvară, care udă pământul!”
Osea 6: 3

ANUNŢURI
- Începând 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 3400 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 și până în prezent, prin
intermediul bisericii noastre se derulează un proiect cu
caracter social, intitulat Ana & Ana. Proiectul are în
vedere ajutorarea familiilor de fraţi şi surori
pensionari, cu venituri mici.
-În data de 10 aprilie 2016, ora 10,00, în biserica
noastră va avea loc un botez nou-testamentar avându-l
ca invitat pe pastorul Mladin Onisim de la Biserica
Dragostea Arad.

Biserica Creştină Baptistă Nr.1 “Maranata”
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Picătura de înţelepciune

„Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor: Teme-te de
Dumnezeu și păzeste poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om.
Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, și judecata aceasta se
va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.” - Eclesiastul
12:13-14
Cartea Eclesiastul face parte din canonul Sfintelor Scripturi deși
unora li se pare ca este nepotrivită pentru acest loc. Scriitorul cărții este
Solomon. Solomon a fost regele lui Israel mai bine de patruzeci de ani. Ca
și rege al lui Israel, a construit un Templu impresionant pentru Dumnezeu,
a adus Imperiul la măreție, a fost în topul celor mai înțelepți, educați,
bogați, faimoși și de succes între barbații din vremea lui. A pornit de tânăr
cu dorința de a face un rai pe pământ și asta după ce se părea că Dumnezeu
i-a dat un cec în alb: „La Gabaon, Domnul S-a arătat în vis lui Solomon
noaptea, și i-a zis: Cere ce vrei să-ți dau”. (1 Împ.3:5). Și Solomon a
cerut…și a cerut bine, pe placul lui Dumnezeu: „Dă dar robului Tău o
inima pricepută, ca să judece pe poporul Tău, să deosebească binele de
rău!..”.(1 Împ.3:9). Din această poziție și cu această inimă pricepută,
Solomon a scris despre „viața de sub soare”, adică despre viața de pe
pământ.
În școală procesul de educație și dobândirea înțelepciunii are o
anumită cronologie: mai întâi înveți și apoi dai examenul, arătându-ți astfel
înțelepciunea. În viața reală Solomon a ajuns la concluzia că lucrurile stau
invers, mai întâi dai examenul. Doamne, ce examen este VIAȚA!
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE
(urmare pagina anterioară)

Ce a spus Solomon despre viața „de sub soare”, locul unde el voia să facă un rai?


Viața este o succesiune de evenimente în care timpul își exercită tirania într-o
mișcare ciclică, monotonă, exasperantă și care de cele mai multe ori este data
uitării.
 Viața este o permanentă zbatere după mai mult, mai bine, mai frumos, mai
plăcut, și în cele din urmă constați că totul este „deșertăciune și goană după
vânt”.
 Viața este o căutare continuă după fericire, de multe ori o alergare după ceva
nedefinit…după un colț de rai (după cum și-l imaginează fiecare).
 Viața este o permanentă interogație fără răspunsuri mulțumitoare, unde până și
dreptatea lui Dumnezeu pare că se împarte arbitrar, și fără pic de logică. De ce?
Păi vezi că nelegiuitul prosperă iar cel drept este condamnat la resemnare în
sărăcie; vezi că moare și bogatul și săracul, și înțeleptul și neînțeleptul, și din
această perspectivă toți oamenii au aceiași soartă. Ba mai mult, pe Solomon la
dus gândul să creadă că omul nu se deosebește nici măcar de animale.
Dar Solomon și-a dat seama cu ,,mintea de la urmă” că în viața reală întâi dai examenul,
examenul vieții și viața îți poate aduce înțelepciunea supremă. Înțelepciunea vine prin
învățare: „…fiule ia învățătură din aceste lucruri…” (Ecl 12:12)
Din perspectivă biblică înțelepciunea stă în dorința și capacitatea de a citi, de a
acumula și de a aplica Cuvântul lui Dumnezeu în viața de zi cu zi. Cunoașterea prin
revelația lui Dumnezeu, mijlocită de Duhul Sfânt este cea mai profundă, și cea mai de
folos.
După ce și-a dat examenul vieții, după ce la multe probe a căzut, Solomon, cu
„mintea de la urmă” a sfârșit îndreptânu-se nu înspre raiul de pe pământ ci înspre
Dumnezeu consemnand că: „Aceasta este datoria oricărui om”.
Examenul dat de Solomon, experiența sa de viață și concluzia la care a ajuns el
cu „mintea de la urmă” ar trebui să ne fie suficiente pentru ca noi să-L acceptăm pe Isus
Cristos ca Domn și Mântuitor încă din tinerețe, fără să mai trăim frământările și căderile
lui, având în acest fel asigurat nu un rai pe pământ ci asigurată viața veșnică-adevăratul
rai.

Biserica noastră derulează în această perioadă proiectul ,,Ferestre în Cer” prin care
oricine dorește poate să doneze un element de tâmplărie PVC (ușă sau fereastră) necesar
finalizării noii clădiri a Școlii Creștine ,,Academia Îngerașilor”.

PAGINA ACADEMIEI ÎNGERAȘILOR
Cei șapte ani de acasă!
institutor Maria Albu
Cu toate că primii șapte ani din viața noastră nu reprezintă mai mult decât, aproximativ, a
zecea parte din ea, frecvența cu care este pomenită această parte, în restul existenței noastre, o
fac primordială.
Studii nenumărate efectuate în ultimii ani în multe și diferite domenii legate de această
perioadă au reușit să evidențieze importanța majoră a acestor ani în dezvoltarea armonioasă a
individului nu doar din punct de vedere fizic, psihic și intelectual ci, mai ales ,moral. Dobândirea
trăsăturilor de caracter este pregnantă în anii aceștia. Aceasta adeverește ceea ce în Biblie
întâlnim scris cu mii de ani în urmă : ” Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când
va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.” ( Prov. 22:6) dar și vorba transmisă din strămoși “Are/
N-are cei șapte ani de-acasă!”
În contextul actual, cei șapte ani de acasă( perioadă pe care copilul o petrecea în familie
înainte de începera școlii) s-au scurtat. Copilul ia contact mult mai devreme cu alte
persoane(bonele, personalul creșelor și grădinițelor) care își lasă amprenta în mare măsură
asupra lui. Timpul petrecut de copil făra părinți devine uneori mai mare decât cel petrecut cu ei.
Părinții trebuie să țină cont de influența pe care o are cel alături de care își petrece copilul
timpul, acesta fiind în perioada în care observă și imită. De asemenea, să nu uite că dascălii sunt
musafiri invitați, adevărații dascăli sunt părinții. Prioritar pentru părinți este să fie dascăli pentru
copiii lor( ceea ce implică o educație dobândită) dar și o alegere selectivă a dascălilor implicați
în dezvoltare copilului.
Revenind la afirmația:” Are/ N-are cei șapte ani de acasă” cu toții știm că aceasta nu este
folosită atunci când ne referim la fizicul unei persoane, nici atunci când se au în vedere
capacitățile sale intelectuale, ci atunci când este evidențiat caracterul acesteia. În trecut,
apartenența unei persoane la “o familie bună” era o garanție pentru intrare în anumite școli, case,
familii, instituții probabil datorită și faptului că se cunoștea importanța influenței anilor petrecuți
în “familia bună” asupra întregii existențe a acesteia.
Modelarea caracterului în primii ani de viață este decisivă și influențează, ulterior, o
multitudine de aspecte pe întregul ei parcurs. Trăsături de caracter ca: cinstea, curajul,
tenacitatea, bunătatea, mila, dreptatea, iubirea, răbdarea, iertarea, etc. au fost pentru mulți rampe
de lansare în diferite domenii pentru realizări deosebite fie pe plan material, fie profesional, fie
sportiv, fie civic, fie spiritual. Lipsa acestora a fost și este, după cum vedem zilnic în prezentările
mass-media, un prilej continuu de eșecuri, depresii, sinucideri chiar dacă realizările materiale
sau intelectuale sunt fabuloase.
În persoana și comportamentul Domnului Isus găsim toate trăsăturile de caracter pe care ar
trebui să le avem ca și creștini iar Biblia este plină de cuvintele drept, bun, milos, fără viclenie,
cinstit, înțelept, etc. cuvinte care trebuie să ne definească nouă caracterul.
„Dacă un om din lume este mai de caracter decât tine, nu-i vorbi acestuia de Isus.
Înseamnă că ori nu-ți cunoști Stăpânul, ori nu-l urmezi. Un credincios nu are un caracter
deficitar” –au fost vorbele pe care mi le-a spus pastorul Nicolae Românu când am venit la
biserică și care continuă să mă urmărească.
Un exemplu demn de urmat pentru un copil în formare face mai mult decât o mie de
cuvinte și a putea spune:” fă doar ceea ce fac eu” este cea mai eficientă metodă în implementarea
trăsăturilor pozitive de caracter în copil, în primii șapte ani de viața, ani care vor avea ecou tot
restul vieții fie și numai datorită expresiei: ”CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ!”

