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Picătura de înţelepciune

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

Înţelepciunea dintr-o poezie!

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

SĂRBĂTORIŢII LUNII
IANUARIE 2017
autor necunoscut

Cum pui Tu, Doamne, aer în obraze
Şi alb în nea ca virgule în fraze…
Şi anii îi rosteşti ca pe surcele
Când faci în mine focul Tău cu ele.
Ca un copil de poale-Ţi mă aţin,
Mă-ntrebi de zâmbet şi mă-ntrebi de chin…
Eu îţi răspund cu lacrimi ca şi cum
Aş fi rămas din flacără, doar scrum.
Iernatică vâlcea îmi e iubirea,
Abia-ndrănzesc să-mi plâng nedumerirea.
Şi-n frigul meu – cocioabă de sărman –
De ce-ai venit să înnoieşti un an?
Eram acolo, nu eram, nu ştiu
Să fi rămas vreun sturz mai coliviu
Decât îmi e fiinţa uneori,
Când trec prin ani ca zumzetul prin flori.
Nu vreau să fur din stele nu ştiu ce,
Vreau strălucirea care-n mine e
Când anii mi-i rosteşti ca pe surcele
Şi faci în mine focul Tău cu ele.

Domnul să te binecuvânteze !
Bengescu Ion - 1 ianuarie
Ţuţuian Gheorghe – 2 ianuarie
Nicola Maria – 6 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
Marcu Maria – 27 ianuarie
Chilnicean Constantin – 31 ianuarie

Tehnoredactare:
Valentin David-Izvernar
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
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PĂȘIM ÎN NOUL AN CU

„Eu știu gândurile pe care le am cu privire la
voi… gânduri de pace…ca să vă dau un viitor
și o nădejde”
Ieremia 29:11-12

- 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 sau virament direct într-unul din
conturile menționate.
- Începând cu luna iunie 2013 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.

ÎNCREDERE ÎN DUMNEZEU
pastor Nelu Popescu

„ Acum, așa vorbește Domnul, care te-a făcut, Iacove, și Cel care te-a
întocmit, Israele! Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe
nume: ești al Meu. Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; și râurile nu
te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde , și flacăra nu te va
apinde. Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel,
Mântuitorul tău!....” (Isaia 43:1-3)

VERSETUL LUNII
IANUARIE 2017

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

Buletin inFormativ

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

Cumpăna anilor

Trăim într-o lume marcată în permanență de schimbare și
dezintegrare, cu eșecuri și promisiuni încălcate, la nivel personal și
colectiv, cu dezamăgiri produse chiar și de cei la care nu te aștepți. În acest
context este încurajator, este vital pentru cei credincioși să se încreadă în
Dumnezeu căci El este Stânca Veacurilor, neschimbător, statornic și
vrednic de încredere. (Maleahi 3:6)
Edward I Yung și-a dedicat câțiva ani studiului cărții Isaia. El a
afirmat că ultimele 27 de capitole ale profeției au fost scrise probabil în
ultima parte a vieții profetului și au fost scrise nu doar pentru Israel, ci și
pentru viitoarea Biserică, Noul Israel al lui Dumnezeu. Drept urmare,
profeția vorbește despre întoarcerea lui Iuda din robia babiloneană și
deasemeni despre relația lui Dumnezeu cu Biserica Sa. În cap.40-66 ni se
prezintă o alternare între amenințare și încurajare. Astfel, în cap. 42, Isaia a
descoperit păcatul profund și abundent al poprului. În cap.43 abundă
dragostea, bunătatea, îndurarea, harul lui Dumnezeu.

(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE
(urmare pagina anterioară)

PAGINA ACADEMIEI ÎNGERAȘILOR (secție a L.T.B.)
Către părinți la început de an
învățător Țundrea Elena

Apostolul Pavel vorbește despre această atitudine a lui Dumnezeu spunând :„...dar unde
s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult; (Rom.5:20).Versetele de la
începutul cap.43 vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu și despre câteva promisiuni ale
lui Dumnezeu.
Putem păși cu încredere în noul an pentru că știm câteva adevăruri de netăgăduit
despre Dumnezeu și relația Lui cu cei credincioși:
 Suntem ai Lui. Biserica este a Domnului Isus ( Mat.16:18; F.A. 20:28 ; 1Tim.
3:15)


Dragostea Lui nu se va muta de la noi (Isaia 54:10; Rom.8:35-39)



El este Mântuitorul nostru prin Domnul Isus ( Isaia 43:3; Mat.1:21)



El ne-a dat numele, legându-ne astfel de El (Isaia 43:1 ; F.A. 11:26)

Promisiunile lui Dumnezeu sunt la fel de mărețe ca și dovezile Lui de dragoste:
 Dacă (cand) vom trece prin ape și dacă (când) vom trece prin foc, Dumnezeu este
cu noi.
Aceste încercări și necazuri nu fac aluzie la afecțiuni ușoare, ele sunt mai de grabă
lucruri grave, pe care noi le punem în categoria tragediilor, a calamităților. Dumnezeu nu
ne promite că vom fi scutiți de astfel de încercări (Ioan 16:33), dar asigurarea ca este cu
noi, este o mângâiere și încurajare.(Psalmul 23, Mat. 28:20). Focul, flăcările, apele, pot
veni sub forma unor întristări profunde, sub forma unor pierderi dureroase și cu un impact
major în viața noastră (despărțirea de cei dragi, pierderea sănătății, pierderi financiare), dar
avem asigurarea că vom depăși aceste situații împreună cu Dumnezeu.
Putem deci păși cu încredere în noul an: „Să nu vă părăsiți dar încredera voastră, pe care
o așteaptă o mare răsplatire! Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia
lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit....Noi... nu suntem din aceia cari
dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia cari au credință pentru mântuirea sufletului.”(
Evrei10:36-39)

“Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după Legea Domnului.” - Psalm 110:1

O veche zicală spune:”Niciun om nu este o insulă”. Fiecare dintre noi este îmbogățit
de cei din jur. Ne inspirăm din calitățile celorlalți, pentru a ne perfecționa, pentru a gasi echilibru
și viziune în viața noastră. Fără acest raport, viața și mintea noastră ar deveni imediat goale și
învechite. Totuși, fiecare suntem atât de diferiți, avem nevoi atât de diferite dar simțim nevoia să
ne inspirăm, privindu-i pe ceilalti: poate pe profesorul meu preferat, poate pe directorul unei
instuții sau poate chiar pe părintele meu care mă va îndruma și îmi va arata întotdeauna calea cea
dreaptă, calea pe care și Dumnezeu vrea ca fiecare copil al Lui să meargă.
Tot așa stau lucrurile și cu școlile. Șolile noastre depind de familiile care le susțin,
pentru a-și îndelini misiunea de a instrui. Familia din comunitatea școlară joacă un rol foarte
important în privința capacității acelei școli de a-și stimula elevii. Interesul sau dezinteresul față
de învățătură pot fi decisive în a-i face pe copii să iubească școala sau nu. Până la urmă, în
procesul de educație, dragostea de învățătură aduce rezultate pe termen lung.
Așadar, ce categorie de familie contribuie la educația școlară? Și cum putem motiva pe
cineva să iubească mai mult învățătura?
Citește-le des copiilor tăi. Lectura unui adult va folosi chiar și copiilor care știu deja să
citească. Ei învață exprimarea, pronunția, importanța unei pauze și astfel le înțelege mai bine.
Dar nu numai aceasta. Părinții care își fac timp să citească transmit în același timp faptul că
cititul este important.
Alege să discuți în familie despre o varietate de subiecte. Nu există vreo scuză să nu
faci acest lucru. Universul lui Dumnezeu este atât de mare și oferă atâtea activități fascinante, și
totuși simple, care te ajută să înțelegi mai bine măreția Lui. Profită de orice împrejurare pentru a
dirija interesul natural al copilului în scopuri construcive.
Închipuiți-vă împreună cu mine o mică familile care se bucură de o seară liniștită.
Mama și tatăl citesc sau discută, iar copilul se joacă mulțumit cu jucaria lui preferată. Sosește
ora de culcare și mama îi spune copilului să pună jucaria la loc și să vină la ea. El continuă să se
joace ca și cum nu ar fi auzit-o. Următoarele zece minute ale acelei seri petrecute în familie ar
putea avea un impact de lungă durată asupra vieții acelui copil. Deci, tatăl și mama au ajuns să
se confrunte cu voința copilului lor. VOINȚA este definită ca:”funcția psihică caracterizată prin
orientarea conștientă a omului spre realizarea unor scopuri și prin efortul depus pentru atingerea
lor”. Realitatea tristă cu care se confruntă omul este că voința este controlată de firea
pământească. Și voința fiecărui copil este controlată de firea pământească.
Mulți părinți au devenit frustrați încercând să țină pasul cu pretențiile voinței
nestăvilite a copilului. Biblia are răspunul:”Pedepsește-ți fiul, și el îți va da odihnă și îți va aduce
desfătare suletului”(Proverbele 29:17). Știm cu toții că cei mai nevinovati sunt copiii. Dumnezeu
i-a iubit și îi iubește, dar părinții împreună cu bunicii și cadrele didactice trebuie să fie pentru
aceștia un exemplu demn de urmat. Trebuie să le arătăm și să le spunem copiilor care este
drumul pe care să meargă și de la care nu trebuie să se abată. Grijile cotidiene, situația financiară
nu trebuie să ocupe un loc mai important decât grija pentru copilul nostru, grija pentru ceea ce
va deveni el pentru societatea în care trăiește.
Așadar, iubiți copiii, arătați-le lucrurile cu adevărat importante din viața lor, asigurațile un amiant corespunzător pentru ca ei să ajungă la potențialul lor deplin în dezvoltarea
spirituală, emoțională, mintală și socială.

