Biserica Baptistă Maranata

ANUNȚURI

Moldova Nouă

“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

 În fiecare duminică a lunii noiembrie 2018 în biserica noastră vor fi organizate
servicii cu mesaje special adresate congregației având ca invitați speciali
următorii pastori:
o 4 noiembrie - Lazăr Arnăut - Biserica Baptistă din Borlova
o 18 noiembrie - Nistor Popa - Biserica Baptistă Betleem din Hațeg
o 25 noiembrie – Daniel Cojița - Școala Harul din Lugoj
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UCENICII CREȘTINI- partea 6-a
pastor Nelu Popescu

 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.

„Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a
trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am
hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi; și nici acum chiar nu
le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt
zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți
oameni? ” (1 Corinteni 1: 1-3).

SĂRBĂTORIŢII LUNII
NOIEMBRIE 2018
Dumnezeu 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

Ascultați Radio 9 FM pe 106,6 MHz sau
pe website-ul bisericii noastre
Tehnoredactare:
Valentin David-Izvernar
Contact:
Telefon: +4-0760-944 080
+4-0745-346-786
E-mail: maranata_mn@yahoo.com
Urmariţi serviciile bisericii pe internet LIVE
la adresa:
www.maranata1.ro
sau
-pe canalul de YouTube al bisericii
-pe adresa de Facebook a bisericii noastre

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

 Detalii legate de activitatea școlii creștine pot fi văzute pe website-ul sau pe
pagina de facebook a bisericii noastre. În ultima săptamână a lunii octombrie
2018 s-au desfașurat Zilele Mulțumirii în această școală.

„Pe El Îl propovăduim noi, și sfătuim pe orice om, și învaățăm pe orice om în
toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om, desăvârșit în Hristos Isus. Iată la
ce lucrez eu, și mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine.”
(Coloseni 1:28-29).
Superficialitatea în viața de credință sau imaturitatea spirituală este o stare cu care
se confrunta mai multe biserici creștine. Unii lideri religioși, preoți sau pastori nu
mai sunt deranjați prea mult de acest adevăr, pentru că urmăresc în special numărul
de „convertiți ” cu care a crescut adunarea într-un interval de timp. Creșterea
numerică, lipsită de profunzimea pocăinței, convertiții care au doar o formă de
evlavie, fără puterea unei vieți amprentată de Duhul Sfânt, slăbesc mărturia biblică
și teologică a adunărilor creștine. Toți slujitorii bisericilor își doresc o creștere
numerică a bisericii, dar aceasta trebuie să fie însoțită și de creșterea în evlavie a
membrilor. (Evlavie = dragoste, dorință și devotament față de Dumnezeu, atitudine
și acțiune marcate de integritate în toate domeniile vieții). Ap. Pavel și-a arătat
mâhnirea și dezacordul față de starea de fapt a credincioșilor Bisericii din Corint
prin câteva expresii: „oameni lumești”, „prunci în Hristos”, acestea fiind în
contrast cu ceea ce ar trebui să fie, „oameni duhovnicești”, adică creștini maturi.
Contrastul provine din faptul că ei trăiesc „ în felul celorlațti oameni ”. O bună
înțelegere despre ceea ce este maturitatea creștină ne-o oferă textul din Evrei 5:14
„Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a
deprins prin întrebuințare, să deosebească binele și răul”.
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE

Pagina școlii creștine din Moldova Nouă - secție a L.T.B. Reșița

(urmare de pe pagina anterioară)

Impresii ale copiilor care au participat vara aceasta în Tabăra Creștină Gosen împreună cu alți copii din
Reșița având ca însoțitori din partea bisericii noastre familia Iancu Daniela și Ștefi:

„Oamenii mari” sunt stabili intelectual, au o concepție biblică despre lume și viață, sunt morali,
conduși de judecata unei minți înnoite de Duhul Sfânt, sunt echlibrați emoțional, capabili să
stabilească anumite relații și să își asume responsabilitățile ce decurg din fiecare relație. Creștinul
este „o faptură nouă” (2 Cor. 5:17). Tocmai „lucrurile care s-au făcut noi” evidențiază în mod cert
creștinul matur pe tot parcursul procesului de maturizare (proces care durează toată viața).
Starea „matur în Hristos” și procesul de maturizare ne duc cu gândul la învățătura Domnului Isus
din Ioan 15:4-5. „Rămâneți în Mine, și Eu voi rămânea în voi. După cum mlădița nu poate aduce
roadă de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa, nici voi nu puteți aduce roadă, dacă nu rămâneți
în Mine. Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în Mine, și în cine rămân Eu, aduce
multă roadă; căci despărțiți de Mine, nu puteți face nimic.” Rămânerea mlădiței în Viță, pentru a
aduce multă roadă, este responsabilitatea fiecărui credincios în parte, dar este și responsabilitatea
slujitorilor din biserică. Responsabilitatea slujitorilor este menționată de Ap. Pavel: să
propovaduiască, să sfătuiască și să învețe pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișeze pe orice
om matur în Hristos.( Col.1:28) Cuvântul lui Dumnezeu, prin iluminarea și lucrarea Duhului Sfânt,
este esențial și pentru credincios și pentru slujitorii bisericii în procesul maturizării. Dorința
exprimată de Ap. Pavel trebuie să ne cuprindă pe toți : „...să-L cunosc pe El (pe Hristos) și puterea
învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui; ” (Filipeni 3:10).
Maturitatea creștină este nivelul pe care trebuie să-l țintească „orice om”, adică orice
credincios. Domnul Isus nu a murit pe cruce pentru a lăsa ca „sămânța de urmași ”două categorii de
ucenici: ucenici de rând și ucenici de elită. Maturitatea în Hristos este accesibilă tuturor prin aceleași
mijloace: propovăduire, sfătuire și învățare în toată înțelepciunea dată de Duhul Sfânt. Nimeni nu ar
trebui să urmarească altceva pentru viața de credință, nimeni nu ar trebui să se mulțumească cu mai
puțin, și nimeni nu ar trebui să rateze atingerea acestei stări. Pentru slujitorii bisericii, în mod
special, atingerea maturității în viața personală și apoi conducerea și păstrarea membrilor bisericii în
procesul maturizării, presupune „lucru” și „ luptă”. Lucru și luptă „după lucrarea puterii Lui, care
lucrează cu tărie în noi ”. (Coloseni 1:29) Dumnezeu, prin îndurarea Lui, să ne dea imaginea
deplină ăi clară a Domnului Isus, prin Duhul Sfânt.

În luna iulie am plecat pentru o săptămână în tabăra Gosen. Faptul că m-am înțeles foarte bine cu Daniela și Ștefi, că
nimeni nu s-a plâns de mine, că mi-au lăudat comportamentul și că am reușit să-mi împart bine banii a fost nemaipomenit.
Am învățat multe despre Dumnezeu acolo. Cred că m-am și cumințit mult și sunt mult mai răbdător (așa zice și doamna).
Tabăra mi-a făcut mult bine și aștept nerăbdător să plec din nou!
Țuțuian Cezar Ionuț

Evrei 12:1-3 „Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la
o parte orice piedică, și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, și să alergăm cu stăruință în
alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre,
adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea,
și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare aminte la Cel ce a
suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de Sine, pentru ca nu cumva să vă
pierdeți inima, și să cădeți de oboseală în sufletele voastre.”
(Bibliografie: Stott John, Ucenicie radicală, Editura Peregrinul, Cluj Napoca, 2010)

Am fost încântată de faptul că, cu toate că am fost foarte mulți copii în tabără, ne-am înțeles foarte bine și am fost cuminți.
Zilnic am avut activități:
-Prima zi: ocuparea camerelor, primirea ecusoanelor și am făcut cunoștință;
-A doua zi: împărțirea ,,pe triburi” și confecționarea steagului;
-A treia zi: compunerea unui cântec despre numele tribului;
-A patra zi: interpretarea unui scenariu;
-A cincia zi: jocuri foarte interesante;
-A șasea zi: serbare în Biserica Betel.
Aveam rugăciune de trei ori pe zi. Aștept să vină vara viitoare să merg din nou!
Edith Știghelbauer
Tabăra Gosen mi s-a părut o tabără frumoasă, așezată între patru munți. Avea un teren de joacă și, pe lângă tabără,
curgea un râu micuț și limpede. Acolo nu aveam nici semnal la telefon și nici internet, dar nu a avut importanță. Prima zi a
fost însorită, dar după aceea au fost zile cu ceață, vânt, ploaie și frig, care nu ne-au împiedicat să avem multe activități
frumoase și să învățăm. Anul viitor va fi sigur și vremea bună. Abia aștept!
Muntean Diana-Andrea
Locul de tabără mi-a plăcut foarte mult, dar mai ales faptul că mi-am făcut prieteni noi și că acolo au fost oameni minunați
care s-au ocupat de noi.Vreau să le mulțumesc foarte mult și pentru faptul că mi-au sărbătorit ziua de naștere și mi-au făcut
tort. La fel au făcut și pentru Diana, colega mea. Nu vom uita niciodată aceasta. Tabăra a fost ceva nou, dar minunat și
Dumnezeu să-i binecuvinteze pe acei oameni și copii.
Ionică Andrea-Carina
În tabără mi-a plăcut extrem de mult. Această experiență va fi de neuitat deoarece am învățat o mulțime de cântece și multe
învățături biblice. Am legat multe prietenii și ne-am acomodat foarte repede. În fiecare seară ne strângeam la focul de
tabără, unde petreceam timp împreună. Aș merge din nnou cu drag într-o astfel de tabără
Rogobete Denisa
Mi-a plăcut în tabără pentru că am întâlnit copii foarte prietenoși, mâncarea pe care ne-o pregăteau era foarte bună,
făceam multe activități. Cel mai mult mi-a plăcut lecția despre Ghedeon pe care am învățat-o. Acolo am format un cor și am
învățat multe cântări minunate. Totul a fost frumos!
Raica Emanuela
Mie mi-a plăcut în tabără pentru că am avut de învățat foarte multe lucruri și pentru că am făcut multe activități. Cel mai
mult mi-a plăcut în prima zi, deoarece am stat toți la un loc și am putut să ne cunoaștem mai bine. Toți s-au purtat frumos
cu noi. Ultima zi pe care am petrecut-o în tabără a fost minunată pentru că s-au împărțit premii, noi am ieșit pe locul III,
dar camera în care am stat a câștigat locul I la curățarea camerelor.
Fedor Denisa
În tabără cel mai mult mi-a plăcut faptul că domnii/ doamnele de acolo se ocupau de noi: ne jucam, făceam diferite
activități, studiam despre Ghedeon și lupta lui cu madianiții. Îi mulțumesc doamnului Marcu Treica pentru că, prin el, neam apropiat mai mult de Dumnezeu și mi-aș dori ca la anul să fie la fel. A fost o experiență de neuitat.
Cozma Adrian
Cel mai mult mi-a plăcut în tabără faptul că am cunoscut mulți copii. De asemenea, mi-a plăcut faptul că ni se povestea
Cuvântul Domnului. Le mulțumesc tuturor pentru că s-au implicat și am făcut atâtea activități. Sper ca la anul să pot merge
din nou în tabără.
Băbțan Oliver

Biserica apreciază sacrificul și dedicarea familiei Ștefi & Daniela Iancu, familie care i-a însoțit și
supravegheat pe elevii școlii noastre în această tabără.

