Biserica Baptistă Maranata

DIVERSE
Înţelepciunea dintr-o poezie!
Azi mai mult ca niciodată
autor Jeni Preda
Azi, mai mult ca niciodată, se trăieşte în păcat...
Chiar dacă se trâmbitează, Adevărul sfânt, curat,
Omul însă nu ia seama nici la vorbă, nici la faptă,
Motivând că timp nu are, să meargă pe calea
dreaptă.
N-are timp de rugăciune, n-are timp de Adunare,
Nici să facă-o faptă bună, nici sa meargă în lucrare.
Nu am timp nici ca să mor, se laudă câte unul...
Ba ai timp, numai să vrei, îi răspunde ferm Stăpânul.
Ai putea citi Cuvântul dacă vrei ... Sfânta Scriptură !
Nu doar criticând pe alţii ,sau mergând la băutură,
Ori citind reviste care, nu te-nvaţă nimic bun,
Hai, trezeşte-te odată ! Părăseşte al tău drum !
Poţi să vizitezi bolnavii dacă vrei să faci un bine,
Sau să spui o vorbă bună, aceluia de lângă tine.
Fii o oaie bună, blândă, ascultând de Sfânt Păstorul,
Că-n curând Se va întoarce, Isus Răscumpărătorul.
Când te va întreba : Ce oare, ai făcut cu jertfa Mea ?
Eu am suferit pe cruce, ca să iau povara ta!
Vino azi, te pocăieşte, mâine nu e ziua ta !
Vino la Isus degrabă, să primeşti salvarea Sa!

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

“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 !
David-Izvernar Valentin – 2 noiembrie
Ţuţuian Ion – 5 noiembrie
Guran Maria – 8 noiembrie
Albu Cristina – 9 noiembrie
Dobrescu Elinca – 10 noiembrie
Constantinescu Andrei – 11 noiembrie
Boboescu Maria – 13 noiembrie
Craiovan Mirela – 28 noiembrie

Buletin inFormativ
Anul VIII, Nr.8 – NOIEMBRIE 2016
GRATIS

DESPRE SPIRITUALITATE CU ȘI FĂRĂ
DUMNEZEU
pastor Nelu Popescu
Text: Psalmul 14:1-7; 1 Corinteni 1:17-31.

VERSETUL LUNII
NOIEMBRIE 2016
„Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi
cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi
bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte,
fără bani şi fără plată!”
Isaia 55:1

ANUNŢURI
- În fiecare duminică a lunii noiembrie 2016 în
biserica noastră vor fi organizate servicii speciale de
evangelizare cu participarea următorilor pastori:

Ascultați Radio 9 FM pe 106,6 MHz sau
pe website-ul bisericii noastre

Moldova Nouă

SĂRBĂTORIŢII LUNII
NOIEMBRIE 2016

6 noiembrie 2015 – pastorul David Park
13 noiembrie 2015 – pastorul Cătălin Constantin,
20 noiembrie 2015 – pastorul Emanuel Țundrea
27 noiembrie 2015 – pastorul Cristian Rău
- Pe website-ul bisericii noastre există posibilitatea
susţinerii proiectului educaţional-evanghelistic de
finalizare a şcolii creştine prin donaţii în sumă fixă de
10 euro folosind plata cu cardul.
- Detalii legate de activitatea Școlii Academia
Îngerașilor pot fi văzute pe site-ul sau pe pagina de
facebook a bisericii noastre. În ultima săptamâna a
lunii octombrie s-au desfașurat Zilele Mulțumirii în
aceasta școală.

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

Picătura de înţelepciune

Setea este ceva ce ne caracterizează pe toți. Este o nevoie a
trupului, de a cărei satisfacere depinde însăși viața noastră. Ne
putem împlini această nevoie în două moduri. Alocăm timp și efort
pentru a merge să căutăm un izvor sau o fântână cu apă rece, curată
și proaspătă, sau folosim apa captată, preparată și livrată de alții la
robinet, fără nici un efort.
Tot așa se poate vorbi și despre sufletul nostru, despre o sete
a sufletului, partea nematerială din noi. De modul în care ne
satisfacem această nevoie depinde însăși „viața sufletului ” nostru.
Este ceea ce numim spiritualitatea noastră. (Spiritualitatea
în cuprinsul acestui articol se referă doar la relația cu Dumnezeu, sau
cu zeitățile născocite de oameni și nu la aspectul cultural al
cuvântului.)
Spiritualitatea s-a dezvoltat pe două planuri încă de la
început, din Eden:
•
pe planul ascultării de Dumnezeu
•
pe planul neascultării de Dumnezeu și a revoltei împotriva
lui Dumnezeu, o cale proprie omului.
Spiritualitatea fără Dumnezeu. Psalmul 14:1,3,4.
„Nebunul zice in inima lui: Nu este Dumnezeu! S-au stricat
oamenii, fac fapte urâte ... toți s-au rătăcit, toți s-au dovedit niște
netrebnici; ... Și-au pierdut mintea...”
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE

PAGINA ACADEMIEI ÎNGERAȘILOR

Dar setea sufletului a rămas. Pentru a-și potoli setea sufletului oamenii au început
să bea din apa captată, pregatită și livrată de alții sub forma idolatriei, sau mai
târziu sub forma filozofiei și a stiinței așa-zis evoluționiste. Filosofia a decretat:
„Spiritualitatea este rezultatul unor forțe psihologice ca de exemplu imaginea unei
amintiri, a unei figuri paterne pe un ecran cosmic, o imagine sau gândire care ia
dorințele drept realitate” (Freud). Pentru Freud setea sufletului nu dovedește
nimic. Alții văd în religie un fel de nevroză și încearcă să o izoleze într-un loc
privat. Religia este declarată o experiență, un eveniment mental sau emoțional
interior, fără vreo legetură cu realitetea exterioară. Față de aceasta situație,
Dumnezeu ne avertizează în Biblie:
„Căci poprul Meu a săvârșit un îndoit păcat: M-a părăsit pe Mine Izvorul
apelor vii, și și-au săpat puțuri, puțuri crăpate, cari nu țin apa....Tu singur te
pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta, și vei ști și
vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău, și să n-ai
nici o frică de Mine, ...” (Ieremia 2:13,19). Totuși setea sufletului este mai mult
decât evidentă, chiar dacă nu are aceeași intensitate la toți oamenii și pe toată
durata vieții. Consecințele unei spiritualități fără Dumnezeu sunt devastatoare:
„...Dumnezeu i-a lăsat în voia unor minți blestemate, ca să facă lucruri
neîngăduite.” (Romani 1:28, textul lărgit Rom.1:19-32).

Chemați în slujba unui vis măreț

(urmare pagina anterioară)

Spiritualitatea ancorată în Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă înapoi la
El la „Izvorul apelor vii”. Chemarea Lui răsună clar atât în Vechiul Testament cât
și în Noul Testament. „Voi toți cei însetați, veniți la ape...Ascultați-Mă și
...sufletul vostru se va desfăta...Luați aminte, și veniți la Mine, și sufletul vostru
va trăi...” (Isaia 55:1-3) și „Dacă însetează cineva, să vină la Mine, și să bea.
Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie cum zice
Scriptura” (Ioan 7:37-38). Spiritualitatea este, trebuie să fie un răspuns la această
chemare a lui Dumnezeu, care ne cheamă prin Domnul Isus Cristos, și nu un
răspuns la vocile sau ecourile unor voci de nebuni cari zic „Nu este Dumnezeu...”.
Apostolul Pavel spune că această spiritualitate este o altă nebunie, „nebunia
propovăduirii crucii” ... „nebunia lui Dumnezeu...mai înțeleaptă decât oamenii”
(1 Corinteni 1:21,25). Aceasta nebunie ne schimbă viața din temelie aici și acum
și ne asigură viața veșnică împreună cu Dumnezeu, Izvorul apelor vii.
„Când venerezi și slujești unui idol, te poți simți pentru scurt timp
înălțător. Dar asemenea unui drog halucinogen, acea venerație și slujire cultică își
realizează efectul cu un cost; când trece efectul, ești mai puțin om decât erai la
început. Acesta este prețul idolatriei”. (N.T Wright, Creștin pur și simplu,
pag.175)

prof. educator Emma Varan

În urmă cu cinci ani Dumnezeu a pus pe inima unui om ales de El un
vis măreț, un vis pe care azi îl trăim, o școală creștină în Moldova Nouă. Un
vis în fața căruia ne-am văzut micimea credinței noastre și atât de neputincioși,
însă Dumnezeu ne-a arătat harul Sau nemăsurat, bunătatea Sa și doar prin
Atotputernicia Sa ne aflăm astăzi în fața unui an binecuvântat de El într-o
școală creștină, într-un loc binecuvântat în care Dumnezeu a ales să ne
folosesca pe noi biserica Lui răscumpărată din Moldova Nouă ca parte în
această măreață lucrare la care noi ca biserică am lucrat, iar El a zidit.
Studiind într-o școală creștină în perioada liceului am fost provocată să
îmi îndrept privirea întotdeauna către Dumnezeu, de asemenea au fost
nenumărate oportunități de al sluji pe Dumnezeu. Perioada liceului pentru
mine a reprezentat un loc în care m-am dezvoltat academic dar cel mai
important, spiritual. Consider că au fost cei mai bine investiți ani. Cred în
diferența pe care o poate face școala creștină în formarea unui copil pentru că
am experimentat-o. Acum făcând parte din dascălii Liceului Teologic Baptist
Reșița, în care am studiat, privesc cu responsabilitate lucrarea ce ne stă înainte
și în care am harul să slujesc și sunt copleșită de bunătatea și dragostea lui
Dumnezeu față de mine.
Ca biserică, în fața unei binecuvântări ca aceasta suntem chemați să ne
întărim în credință și să ne uităm cu bagare de seamă la căile noastre: „așa
vorbește acum Domnul oștirilor: „uitați-va cu băgare de seamă la căile
voastre” – Hagai 1:5 și „să croim cărări drepte cu picioarele noastre” – Evrei
12:13. Să fim un exemplu pentru părinții copiilor care aleg să-și aducă copiii să
studieze într-o școală creștină. Avem responsabilitatea să-i învățăm pe acești
oameni să umble pe căile noastre pentru că și noi umblăm pe căile lui Hristos.
Să-i învățăm prin exemplul nostru să-L iubească pe Dumnezeu și să-i primim
cu dragoste în sânul familiei noastre, care este Biserica lui Hristos. Iar noi
dascălii să ne călăuzim după Cuvântul lui Dumnezeu și în felul acesta vom
învăța noi, iar mai apoi îi putem învăța pe copilași să-L iubească pe Domnul
Isus și să-L slujească cu pasiune, cu toată credincioșia și din toată inima.
Suntem chemați în slujba unui vis măreț. Nu avem o misiune ușoară dar este
una frumoasă!
Și să nu uităm la „Academia Îngerașilor” Dumnezeu este cu noi!

