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Prima generaţie la final de ciclu primar

“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

învăţător Tîncu Irina
Educația face diferența dintre oameni. Iar un copil primește această educație la început
doar acasă și apoi este completată de educatoare, când este preșcolar și de învățătoare, atunci când
devine școlar. Venind în acest loc minunat, care a primit atâtea binecuvântări de la Dumnezeu, am
conștientizat cât de importantă este educația creștină, valorile transmise de aceasta în dezvoltarea
unui copil. De aceea, și fiul meu urmează cursurile în această școală.
Anul acesta, în luna iunie, mă voi despărți de prima generație a secției Moldova Nouă, care
aparține de Liceul Teologic Baptist Reșița. Am învățat alături de ei să îl iubesc și mai mult pe
Dumnezeu, să îi iubesc pe cei din jurul meu, să ofer tot ceea ce pot da pentru a face viața mai
frumoasă celor de lângă mine. Aici am aflat ce înseamnă un colectiv unit, o relatie colegială bazată
pe sinceritate si dragoste. Este atât de frumos să vii la servici în fiecare dimineață cu drag!
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Gânduri de martie pentru noi!!!
Mihaela David-Izvernar
”De aceea, pentrucă ai preț în ochii Mei, pentrucă ești prețuit și te
iubesc, dau oameni pentru tine, și popoare pentru viața ta.”

Așa am fost sfătuită când am călcat pragul acestei școli. În acești patru ani am fost uniți
precum o familie. Am petrecut momente frumoase (aniversări, serbări), când ne-am bucurat unii
pentru alții dar au fost și momente triste când am suferit alături de cel care trecea prin clipe grele. În
acele zile am realizat cât se iubesc acești copii, cât suferă, cât de multe lucruri înțeleg ei la o vârstă
atât de fragedă. Dar în același timp eram și mândră de ei, văzând că sunt atât de legați emoțional
unii de alții.
Înainte de vacanța mare, o fetiță mi-a spus că ea nu se bucură că vacanța e atât de lungă
pentru că îi va fi dor de mine. Ca învățător, aceste cuvinte te emoționează profund. Observăm cât de
repede trec aceste luni și ne gândim cu tristețe că ne vom despărți. Au trecut prea repede acești ani,
parcă mi se pare că nu am reușit să îi învăț tot ceea ce aș fi vrut.
Sper ca sfaturile mele, cunoștințele pe care le-am transmis să le folosească în viitor și să
păstreze o amintire frumoasă despre colaborarea noastră.
” Sunt încredințat că Acela care a început în voi această lucrare ,o va isprăvi până în ziua
lui Isus Hristos.” (Filipeni 1:6)

SĂRBĂTORIŢII LUNII MARTIE 2017
Dumnezeu sa te binecuvânteze !
Szvoboda Amalia – 1 martie
Iancu Angelica – 3 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

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

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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’’Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste!’’ (1Corinteni16:14)

Contestatarii Bibliei insistă frecvent pe fragmente din Vechiul Testament
în care femeile nu erau ”socotite” la numărătoarea poporului sau nu aveau drept de
moștenire, dar nu văd ei oare cum Isus după Înviere se arată ”mai întâi” femeilor
(Ioan 11)? Nu înțeleg ei că pentru că ”avem preț în ochii lui”, se arată Domnul
tocmai femeilor la mormânt? Iar noi, văzând cât de mult ne prețuiește Domnul,
indiferent de vârstă sau statut social, știm cum să ne raportăm la o asemenea
certitudine? Știm ce avem de făcut în condițiile în care ne bucurăm de prețuirea și
ocrotirea Lui?
Iată câteva gânduri pentru tine, femeie:
1. Oprește-te și ascultă! Despre Maria și Marta am tot citit, uneori chiar
eram intrigate că Marta a fost ”certată” pentru că muncea și Îl slujea pe
Domnul. De fapt, textul relatează că ea a fost cea care ”L-a primit în casa
ei.” (Luca 10,38), în timp ce Maria a ales să asculte! Și totuși, oprește-te
și ascultă! E atât de important să ne facem timp pentru hrana spirituală,
timp pentru sufletul nostru, pentru părtășia cu Domnul! Fă-ți timp să
citești în Biblie, să asculți muzică de închinare și să petreci mai mult de
câteva minute în rugăciune! Ne dorim o casă impecabilă și am
transformat mâncarea în artă, dar riscăm să pierdem „partea cea bună”:
relația cu Domnul.
2. Fii ospitalieră, deschide-ți casa pentru El, pentru frați și surori!
Revenind la exemplul Martei, pentru a o pune într-o lumină pozitivă e
important să remarcăm că ea a dat de mâncare la treisprezece persoane, pe
lângă membrii familiei, împlinind chemarea la ospitalitate: „Să nu dați
uitării primirea de oaspeți, căci unii, prin ea au găzduit, fără să știe, pe
îngeri” (Evrei 13,2)
(continuare pe pagina următoare)
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- Prețuiește ziua Domnului! Avem impresia că munca unei femei nu se mai termină!
Zilnic gătim, spălăm, călcăm rufe, facem curățenie, mergem la cumpărături și, de parcă nu
ar fi suficiente treburile enumerate, mai mergem și la muncă! Copleșitor e că mâncarea
gătită azi se epuizează până a doua zi lăsând în urmă mormane de vase, coșul de rufe se
reumple pînă seara iar frigiderul în câteva ore e iarăsi gol. Totuși, ceea ce vrea Domnul de
la noi, e să ne oprim din alergarea noastră, „să păzim Sabatele Lui, şi să cinstim locaşul
cel Sfânt” (Leviticul 19:30 ). De ce? Deoarece „aceasta este ziua pe care a făcut-o
Domnul: să ne bucurăm şi să ne veselim în ea!” (Psalmi 118:24-25) Mai mult, din textul
din Neemia 13:15-22 înțelegem cum și în vremea lui Neemia exista pericolul de-a găsi
preocupări de relaxare în afara părtășiei, de-a înlocui Ziua Domnului cu un prilej de-a face
cumpărături ”pângărind ziua Sabatului” sau de-a socializa ”la porțile Ierusalimului”.
Vorbește-le copiilor și nepoților tăi despre Domnul! Știm din Scriptură că trebuie să
împărtășim Cuvântul cu copii și nepoții noștri, dar avem deschiderea să le împărtășim și
istoria personală cu Domnul: exodul comunismului, minunile trăite cu El, reușitele noastre
la teste și examene, vindecare deplină în boli grave, zeci de răsunsuri la rugăciuni? ”Și
când te va întreba fiul tău într-o zi: Ce înseamnă lucrul acesta? Să-i răspunzi: Prin
mâna Lui cea atotputernică, Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei; ... Să-ți fie
ca un semn pe mână și ca un semn de aducere-aminte pe frunte între ochi; căci prin
mâna Lui atotputernică ne-a scos Domnul din Egipt.” (Exodul 13,15-16)
Fii plină de bunătate, altruism, generozitate! Scriptura ne avertizează în Matei 24:12 că
”din pricina înmulțirii fărădelegii dragostea celor mai mulți se va răci” dar realitatea
depășește expectația, recunoaștem că noi ne-am înstrăinat, suntem inerți, insensibili,
egoiști. Nimic nu ne scoate din zona noastră de comfort, tinerelor le lipsește curajul, soțiile
și mamele nu mai au timp iar bunicuțele noastre spun că e momentul ca alții să fie activi în
lucrare. Un excelent exemplu despre cum să fii activ și după nouăzeci de ani găsim pe
paginile uneia dintre cărți pastorului și specialistului în leadership John Maxwell ”Dă sens
vieții ”:

‹Tatăl meu are acum 93 de ani. Va ieși din scenă, ca să spun așa, cât se poate de bine. În fiecare zi
le oferă celor din jur valoare. Iubește oamenii și îi servește. Nu demult l-am întrebat: ”Tată, ce
anume te face să mergi mai departe?” Răspunsul lui a fost următorul: ”În fiecare zi încerc să fac o
diferență în viața celor din jur. Acest lucru îmi dă energia de care am nevoie să merg mai departe.”
În fiecare duminică, tata conduce slujba religioasă la azilul ăn care locuiește. Când a ajuns aici,
aînceput cu o singură slujbă. Apoi a ținut-o și pe a doua, iar acum ține trei slujbe complete, în
fiecare duminică.” › La 93 de ani? Și exemplele pot continua cu Maica Tereza sau Elisabeth Elliot,
ele și-au continuat slujirea și în boală, singurătate sau bătrânețe.
În definitiv, e nevoie ca fiecare dintre noi să ne oprim să ascultăm, să ne deschidem casa, să prețuim
ziua Domnului și să oglindim dragostea Domnului în jurul nostru.

Timp de cinci ani, Van de Venter a oscilat între provocarea lucrării Evangheliei şi
aceea de a deveni un artist recunoscut. Mai jos este prezentată mărturia personală: “Pentru ceva
timp, m-am zbătut între dezvoltarea talentelor mele în plan artistic şi intrarea în lucrarea
evanghelistică cu normă întreagă. În final momentul de răscruce a sosit, şi m-am predat cu totul.
O nouă etapă a fost inaugurată în viaţa mea. Am devenit evanghelist şi am descoperit în adâncul
sufletului meu un talent ascuns şi față de mine până în prezent. Dumnezeu a pus un cântec nou în
inima mea, şi a atins o coardă sensibilă. M-a făcut să cant.”
Doctorul Billy Graham a scris acest tribut pastorului Van de Venter:
”Unul dintre evangheliştii care mi-au influenţat începuturile predicării, a fost compozitorul care
a scris „Doamne, mă predau!”-pastorul J.W. Van de Venter. A fost un vizitator regulat la Florida
Bible Institute (acum Trinity Bible College) la finalul anului 1930. Noi studenţii iubeam acest
gentleman spiritual şi extrem de generos și, de obicei, ne adunam la casa lui de iarnă în Tampa,
Florida, pentru o seară de părtășie şi cântare.

“Doamne, mă predau!”
Doamne, mă predau azi, Ție,
Cu întreagă viața mea;
Eu Te voi iubi întruna,
În prezența Ta voi sta!
Ție mă predau, Ție mă predau
Cu ființa mea întreagă,
Ție mă predau!
Doamne, mă predau azi Ție,
Vreau să fiu deplin al Tău,
Vreau să simt a Ta prezență,
Și să știu că ești al meu!
Doamne, mă predau azi Ție,
Tot ce am Îți dăruiesc;
Umple-mă cu-a Ta putere,
Numai Ție să-Ți slujesc!
(tradus din http://www.tanbible.com/tol_sng/sng_isurrenderall.htm)

