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Moldova Nouă

Picătura de înţelepciune

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

Înţelepciunea dintr-o poezie!
Smerenia întrupării...
de Franciuc Adelin
N-a fost vreun loc în lume să-Ți găzduiască slava
Cum ieslea cea săracă, Isuse, Te-a primit,
Căci ușile-ncuiate n-au cunosut viața
Ce-o ofereai în dar, sufletului smerit.
N-a fost în lume casă, și nici palat de rege
Mai plin de-a Ta Prezență, ca sufletul smerit
Ce-alege sacrificiul, și crucea grea și rece
Cu voia răstignită de Haru-Ți infinit.

SĂRBĂTORIŢII LUNII
DECEMBRIE 2016

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

Domnul să te binecuvânteze !

Buletin inFormativ

Popescu Ion – 1 decembrie
Velcean Maria – 2 decembrie
Floroiu Camelia – 4 decembrie
Popescu Georgeta – 17 decembrie
Ţuţuian Mircea Dumitru – 18 decembrie
Rusmir Dănuţ – 20 decembrie
Pătlăgescu Amalia Cristina – 23 decembrie
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ÎNTRUPAREA CUVÂNTULUI
(DOMNUL ISUS O PERSOANĂ ISTORICĂ)

Nu pe-nvățații Legii găsit-ai demni de vestea
Că-n Betleem, în paie, se naște-un Prinț ceresc,
Ci-ales-ai pe păstori, umili, s-audă oastea
Cântând în cor de îngeri pe plaiul pământesc.

pastor Nelu Popescu

VERSETUL LUNII
DECEMBRIE 2016
“Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit
printre noi, plin de har, şi de adevăr.
Şi noi am privit slava Lui, o slavă
întocmai ca slava singurului născut
din Tatăl.”
Ioan 1:14

Și azi, Același ești, necunoscut de-atâția...
Respins de cărturari și-ai vremii învățați,
Dar înțeles de-acei ce Ți-au simțit Puterea
Și dragostea ce-odată jertfit-ai pentru frați.
Învață-ne, Isuse, smerenia de la iesle
Și Harul umilirii, și crucea din Calvar,
Să-nnobileze viața cu-a revenirii veste
De strămutarea-n slavă din lacrimi și amar.

ANUNȚURI
Amin

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

- în data de 18 Decembrie 2015, ora 10.00, în
biserica noastră va avea loc Serbarea grădiniței
și a școlii primare Academia Îngerașilor
ocazionată
de
Sărbătoarea
nașterii
Mântuitorului nostru Domnul Isus Cristos.
- Pe website-ul bisericii noastre există
posibilitatea susţinerii proiectului educaţionalevanghelistic de construire a unei Școlii 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.

„La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era
Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu.....Și Cuvântul S-a facut trup, și a
locuit printre noi, plin de har, și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă
întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.” (Ioan 1: 1-2,14 )
Biserica Creştină Baptistă Nr.1 “Maranata”
325500 Moldova Nouă, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 25, Caraş Severin

Te-au cunoscut săracii, și orbii, și leproșii
Și-atâți bolnavi uitați în deznădejdea lor...
Să înțelegem azi desăvârșita milă
De care n-a fost vrednic, un priceput Sobor.

După ce Și-a început activitatea publică în Israel, Domnul Isus a fost
rapid reperat și interpretat atât de mai marii poporului înregimentați religios sau
politic, cât și de oamenii simplii, la rândul lor având simpatii religioase sau
politice.Toți aceștia L-au judecat pe Domnul Isus prin prisma cunoștințelor,
așteptărilor și intereselor lor, proprii sau de grup. Știind ce se întamplă în jurul Său,
„Isus a venit în părțile Cezareii lui Filip, și a întrebat pe ucenicii Săi: Cine zic
oamenii că sunt Eu, Fiul omului? Ei au răspuns: Unii zic că ești Ioan
Botezătorul; alții: Ilie ; alții: Ieremia, sau unul din prooroci. Dar voi, le-a zis El,
cine ziceți că Sunt ?” (Matei 16 :13-15 ). De atunci și până în vremea noastră, la
întrebarea cine este Isus, se dau răspunsuri diferite. Și acum răspunsurile care se dau
sunt influențate de impresiile sau interpretările unor oameni și nu pe baza unei
cercetări temeinice. Pentru noi, ca și ucenici ai Lui, pentru mărirea credinței noastre
în El și pentru întărirea mărturiei noastre în lume despre El, este important să-L
cunoaștem pe Domnul Isus-CUVÂNTUL ÎNTRUPAT, din ce în ce mai bine,
pornind de la sursa istorică reprezentată de Evanghelii, de cartea Faptele
Apostolilor și de Epistole. Evangheliile sunt scrieri documentate istoric (Luca 1:14). Ele descriu modul, momentul, și scopul Întrupării Cuvântului și al lucrării Sale
mântuitoare. Adevărul etern al lui Dumnezeu odată ce a intrat în lumea noastră, în
timp și spațiu, a săvârșit lucrarea de ispășire a păcatelor lumii odată pentru
totdeauna.
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE
(urmare pagina anterioară)

În vremea noastră, a informațiilor false despre Dumnezeu, aduse și susținute de iluminism,
modernism și postmodernism, noi ucenicii Lui, avem datoria de onoare să reafirmăm cu toata ființa
și cu toate mijloacele de care dispunem astăzi (cercetarea istorică și arheologică ajutată de
tehnologia performantă), adevărul istoric despre Isus. Noi trebuie să răspândim același adevăr vechi,
dar cu prospețimea zilei de astăzi, că din cer, de la Dumnezeu, ne-a fost trimisă „...o veste bună ...
menită să provoace ...o mare bucurie pentru tot poporul, și anume că... în cetatea lui David (în
Betleemul din Iudeea )...S-a născut un Mântuitor , care este Hristos Domnul” (Luca 2:10-11 ).
Momentul istoric al Întrupării a fost ales de Dumnezeu: „...când a venit împlinirea vremii,
Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce
erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea” (Galateni 4:4-5 ). În acel moment istoric, Dumnezeu
a adus ceva nou în modul Lui de a comunica cu oamenii: „...ne-a vorbit prin Fiul,... El , care este
oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui...” (Evrei 1:1-4). Evenimentele istorice cu privire la
Întruparea Cuvântului și la lucrarea mântuitoare săvârșită mai apoi la cruce trebuie recitite și
proclamate pentru a dinamiza viața și misiunea Bisericii în lume și pentru lume. Astfel ducem mai
departe misiunea apostolilor și mărturia lăsată de ei, cei care le-au trăit aievea. Apostolul Petru ne-a
scris: „În adevăr, v-am facut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu
întemeidu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii cari am văzut noi înșine cu ochii
noștrii mărirea Lui.”(2 Petru 1:16). Mărturia noastră ca Biserică este crucială. Apostolul Pavel ne
îndeamnă să o facem cu toată responsabilitatea: „ De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de
lucrurile, pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Căci , dacă Cuvântul vestit prin îngeri
s-a dovedit nezguduit, si dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire,
cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care, după ce a fost
vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o.” (Evrei 2: 1-3).

Școala Creștină ACADEMIA ÎNGERAȘILOR
(secție a Liceului Teologic Baptist Reșița)
vă invită
în data 18 decembrie 2016, ora 10.00,
în sanctuarul Bisericii Baptiste Nr.1 MARANATA din Moldova Nouă,
să participați la celebrarea nașterii Mântuitorului Isus Cristos
împreună cu copiii, cadrele didactice, conducerea acestei școli, părinții, asistența și întreg
cerul.

PAGINA ACADEMIEI ÎNGERAȘILOR
Să înțelegem dezvoltarea copilului
educator Lorena Crenicean
Majoritatea părinților nu vor uita niciodată ziua în care au ținut în brațe primul lor copil, o
persoană în miniatură. Majoritatea s-au simțit copleșiți de faptul că aveau în față o ființă care avea
potențialul de a ajunge un adult perfect.
Și totuși, timpul pare să treacă atât de repede, iar copiii să ajungă la vârsta adolescenței sau chiar
la maturitate. Două versete din Luca 2 conțin fraze care descriu această perioadă de timp din viața
pământească a Domnului Isus: „Iar Pruncul creștea[...] și Isus creștea[...] în statură” (Luca 2:40,52). Și
părinții au dorința ca fiii și fiicele lor să crească în statură. Dar mai mult, dorim ca ei să crească și în alte
aspecte, cum creștea Isus: „Iar Pruncul[...] se întărea; era plin de înțelepciune, și harul lui Dumnezeu era
peste El. [...] Și Isus creștea în înțelepciune[...] și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea
oamenilor.” (Luca 2:40,52).
Deși creșterea fizică reprezintă un factor important, un părinte înțelept știe că cele mai importante
sunt ingredientele dezvoltării spirituale, emoționale, mintale și sociale și de aceea părinții trebuie să rămână
legați de copiii lor și să-i asiste în timpul acestor ani de creștere. Trebuie să le oferim o dietă echilibrată, un
mediu ambiant în care să se simtă în siguranță, un program al treburilor casnice pe care să le poată îndeplini
și multe prilejuri în care să facă exerciții fizice. Pe lângă acestea, părinții trebuie să aibă grijă în această
perioadă să le ofere o îmbrăcăminte care să încurajeze modestia și chiar mai important, ei trebuie să le dea
răspunsuri și informații subtile care să-i ajute pe copii să înțeleagă schimbările care au loc în trupurile lor și
să le poată ține sub control.
De asemenea, copilăria este o etapă în care au loc multe schimbări emoționale. Noi suntem
cuprinși de emoții când vedem primele zâmbete, primul gângurit și alte manifestări emoționale pe care le
vedem la micuții noștri, dar foarte curând trebuie să le spunem micuților noștri să nu râdă nici prea tare, nici
prea des. Pruncul plânge ori de câte ori are o nevoie, aceasta fiind singura formă de comunicare, dar
preșcolarul care se bosumflă și plânge ca să primească ce poftește trebuie disciplinat.
Copilăria este și o etapă a marilor schimbări mintale. Dezvoltarea mintală implică a învăța să
comunice, să se împace cu alte persoane și să acționeze inteligent și responsabil. Perioada de la 5 la 8 ani
este crucială pentru dezvoltarea copilului. În acești ani, majoritatea copiilor învață să își rezolve singuri
problemele și să își formeze deprinderi bune. Ei chiar vor începe să își evalueze rațional crezurile și să caute
argumente în sprijinul lor.
Părinții susțin și încurajează educația, dar nu așteaptă ca școala să facă totul. Copiii trebuie
stimulați mintal și acasă. Părinților, stimulați-i pe copii să gândească! Îmbogățiți-le vocabularul, învățăți-i să
folosească dicționarul, rugați-i să scrie corect ortografic unele cuvinte dificile, încurajați-i să calculeze
mintal probleme de aritmetică.
Părintele înțelept se va preocupa de dezvoltarea mintală a copilului său!
Când părinții urmăresc și îndrumă dezvoltarea copiilor lor din punct de vedere fizic, emoțional,
mintal și social, ei trebuie să țină cont de câteva standarde esențiale de evaluare a progresului realizat de
copii. Dezvoltarea corespunzătoare implică întotdeauna ascultare, sinceritate și respect față de alții și de
bunurile lor.
La început, copiii sunt neajutorați. Ei nu ar putea trăi fără noi. Copilăria este o creștere progresivă
de la starea de neajutorare la starea de independență. Părinții înțelepți își călăuzesc copiii de la dependența de
ei la dependența de Dumnezeu. Îi ajutăm să își asume responsabilitățile personale care îi maturizează atunci
când ei Îi dau socoteală lui Dumnezeu și standardului Scripturii, în loc să ne dea socoteală nouă.
Părinții au responsabilitatea să le ofere copiilor un mediu ambiant corespunzător și să-i
instruiască să ajungă la potențialul lor deplin în dezvoltarea spirituală, emoțională, mintală și socială.

