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9 martie 2019 – invitat pastor Emanuel Țundrea – întâlnire cu familiile din biserică și din
zonă
10 martie 2019 - invitat pastor Emanuel Țundrea – evanghelizare
24 martie 2019 – invitat un pastor din Marea Britanie - evanghelizare
31 martie 2019 –invitat pastor Daniel Bărnuț împreună cu corul bărbătesc – evanghelizare
14 aprilie 2019 – invitat pastor Doru Hnatiuc – evanghelizare
21 aprilie 2019 – intrarea Domnului Isus în Ierusalim
28 aprilie 2019 – Învierea Domnului Isus
5 mai 2019 – părtășie în biserica noastră cu frații din Biserica Baptistă din Coronini
12 mai 2019 – părtășie în biserica noastră cu frații din Bis. Bapt. Harul Moldova Veche
19 mai 2019 – părtășie în biserica noastră cu orchestra Bisericii Baptiste din Padina Matei
26 mai 2019 – părtășie în biserica noastră cu orchestra de fluierași a Bisericii Baptiste din
Pojejena

SĂRBĂTORIŢII LUNII MARTIE 2019
Dumnezeu să te binecuvânteze !
Iancu Angelica – 3 martie
Gîrjan Ilie Doru – 6 martie
Florea Silvia – 7 martie
Popescu Ilie – 10 martie
Veselin Ana – 11 martie
Rusmir Daniel Ovidiu – 13 martie
Petcu Maria – 15 martie
Baiaş Constanța – 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

Întreaga arhivă a
Buletinelor inFormative
poate fi consultată
scanând codul QR alăturat

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

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

Buletin inFormativ
Anul X, Nr.12– MARTIE 2019
GRATIS

APROPIEREA ZORILOR
,,NOAPTEA APROAPE A TRECUT, SE APROPIE ZIUA”
pastor Nelu Popescu
,,Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă
treziți în sfârșit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci
când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcam dar de
faptele întunericului, și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos, ca în timpul
zilei, nu în chefuri și în beții; nu în curvii și în fapte de rușine; nu în certuri si în pizmă;
ci îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos, și nu purtați grijă de firea pământească, pentru
ca să-i treziți poftele”. (Romani 13:11-14).
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“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

În România, se poate vorbi despre începutul și dezvoltarea mișcării
baptiste, ca denominație distinctă, odată cu venirea unor imigranți germani în
zona Bucureștiului si în Transilvania, și a unor imigranți ucraineni în zona
Dobrogei, în a doua jumătate a secolului al nouăsprezecelea. Lucrarea Duhului
Sfânt printre români s-a răspândit și s-a dezvoltat, cu precădere la sate și în
orașele mai mici, în mai toate regiunile, chiar dacă nu în aceeași măsura peste tot.
La sfârșitul secolului douăzeci și începutul secolului douăzeci și unu, mai multe
biserici baptiste au organizat servicii speciale de închinare – servicii jubiliare,
marcând un secol de prezență și lucrare a Duhului Sfânt prin credincioșii baptiști.
Acum, când mântuirea-eliberarea finală de sub robia stricăciunii - este mai
aproape de noi decât a fost la început, bisericile de la sate și cele din orașele mai
mici sunt mai lipsite de entuziasm evanghelistic și în unele situații flacăra
Evangheliei abia mai pâlpâie. Sigur se pot invoca și motive care nu țin neapărat
de biserică, motive obiective. Depopularea acestor locuri, plecarea tinerilor în
căutarea unui loc de muncă și a unui rost în viață, nu poate fi neglijată. Se poate
vorbi, în unele cazuri, și de motive subiective. Cei rămași în biserică și ajunși la
vârsta a doua sunt parcă mai puțin preocupați de evanghelizarea semenilor (măcar
a celor de vârsta lor), și cuprinși de nostalgie se gândesc doar să-și ducă
mântuirea lor până la capăt. Istoria însa își continuă dinamica sa nemiloasă, se
ivește apropierea zorilor, revenirea Domnului Isus, și misiunea creștinilor,
indiferent de vârstă, rămâne aceeași: predicarea Evangheliei la orice făptură.
Rudolf Bultmann, un cunoscut teolog, într-un articol publicat, despre prezent și
veșnicie, a spus: ,,Sensul istoriei se află întotdeauna în prezentul tău și nu îl poți
vedea ca spectator, ci numai în contextual deciziilor responsabile”. Să reținem
precizarea: ,,sensul istoriei se află în prezentul tău”.
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE
(urmare de pe pagina anterioară)

PAGINA ȘCOLII CREȘTINE – secție a L.T.B. Reșița
Relații sănătoase între părinți și copii
Prof. înv. primar Crenicean Lorena Emanuela

În perspectiva sa asupra istoriei credinței, Ap. Pavel ne face atenți acum că ,,se apropie ziua”.
Să nu ne lăsăm cuprinși de somn și ,,să nu uităm că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, și o
mie de ani sunt ca o zi. Domnul nu întarzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii…Ziua
Domnului va veni ca un hoț…”. (2 Petru 3:8-10). Fiecare credincios, indiferent de vârstă, fiecare
biserică, indiferent de numărul membrilor ei, trebuie să dea sens istoriei din vremea de acum prin
decizii responsabile. Importantă în luarea deciziilor este învățătura Bibliei. În contextul achitării
tuturor datoriilor (Romani 13:1-10), Ap. Pavel, ne spune că la împrejurările pe care le trăim trebuie
să ne raportăm într-un fel anume:
 Să ne trezim. În vremea aceea, filozofii vorbeau despre un suflet neatent la cele spiritual,
fiind adormit. Ap. Pavel, în perspectiva iminentei reveniri a lui Cristos, reia învățătura
transmisă de Însuși Domnul Isus: ,,Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni
Domnul vostru”. (Matei 24:42). Asta înseamnă o viață de închinare activă, cu
participarea fiecaruia , potrivită cu măsura de credință dată, și potrivită cu darul Duhului
Sfânt.
 Să ne echipăm cu armele luminii. Adesea, filozofii descriau luptele lor cu patimile
folosind termeni sportivi sau militari. Ap. Pavel folosește același mod de vorbire,
menționând două acțiuni, dezbrăcarea de faptele întunericului, (aluzie la distracțiile și
orgiile nocturne ale lui Nero și ale altor demnitari romani și nu numai. Străzile Romei nu
erau foarte sigure noaptea și cu toate acestea, petrecerile se întindeau mult în noapte), și
îmbrăcarea cu armele luminii. Viața creștină înseamnă luptă și pentru luptă trebuie să
fim echipați. (Efeseni 6:11-18)
 Să trăim frumos. Îndemnul acesta este reluat din ceea ce a spus în cap.12:2 ,,Să nu vă
potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, prin înoirea minții voastre…” .
Comportamentul creștin nu trebuie să fie influențat înspre rău în nici o situație, la nici o
vârstă.
 Să avem preocupări spirituale. Să nu purtăm grijă de firea pământească, deoarece
aceasta ,,poftește împotriva Duhului “ (Galateni 5:17) și generează preocupări și acțiuni
care ne pot adormi spiritual.
Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Punctul culminant al istoriei este aproape. Să nu
uităm ca sensul istoriei se află în prezentul nostru, tineri sau vârstnici, mulți sau puțini.
Dumnezeu poate face lucruri mari prin oameni dedicați, la orice vârstă, și printr-un mic
număr, ca și printr-un mare număr.

Ca în celelalte domenii de viaţă, Biblia oferă sfaturi bune şi pentru relaţii sănătoase între părinţi şi
copii. „Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. «Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta»
…” (Efes. 6:1, 2). „Copii, ascultaţi de părinţii voştri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului.”
(Col. 3:20).
Aceste versete arată că planul divin este ca părinţii să aibă autoritate şi control în căminul lor.
Dumnezeu i-a făcut pe părinţi responsabili de a trasa principii, restricţii şi reguli pentru binele fizic, spiritual
şi social al familiei. „Copii, ascultaţi de părinţii voştri” este singura poruncă pe care Dumnezeu a dat-o
exclusiv copiilor.
Dragi copii, trebuie să acceptaţi autoritatea părinţilor ca plan al lui Dumnezeu pentru binele
vostru. Aveţi nevoie de aceasta pentru protecţia şi îndrumarea voastră. Nu încercaţi s-o subminaţi sau s-o
distrugeţi.
„În toate lucrurile” nu înseamnă că trebuie să ascultaţi de părinţii necredincioşi dacă aceştia vă
poruncesc să faceţi ceva greşit. Aceasta înseamnă, totuşi, ascultare în lucrurile pe care nu le înţelegeţi.
Uneori, copiii spun: „Dar mi se pare fără rost!” Dumnezeu nu ţi-a cerut să asculţi doar dacă îţi convine ţie.
Părinţii creştini sunt profund preocupaţi şi de obicei au un motiv bun pentru ceea ce cer de la voi, chiar dacă
le e greu să vă explice.
Pe măsură ce copiii ajung la adolescenţă, părinţii trebuie să le explice scopul poruncilor lor, iar
copiii să încerce să înţeleagă. Copiii trebuie să evite să-i înfrunte pe părinţi sau să protesteze, cu scopul de a
obţine ceea ce doresc. Aceasta pune o presiune enormă pe umerii părinţilor. „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe
mama ta” ne îndeamnă la respect. Respectul afectează felul în care asculţi. Copiii care-şi cinstesc părinţii
caută să le fie pe plac. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta. Nu veţi regreta niciodată că v-aţi respectat
părinţii. Odată poate veţi avea şi voi copii. Respectaţi-vă părinţii în felul în care vreţi să fiţi respectaţi de
copiii voştri. Pentru că, probabil, aşa se va întâmpla.
„Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri.” (Efes. 6:4) „Părinţilor, nu întărâtaţi pe
copiii voştri, ca să nu-şi piardă nădejdea.” (Col. 3:21) Felul în care părinţii se raportează la copii le va uşura
sau îngreuna acestora îndatorirea de a-i respecta şi de a avea atitudini corecte. Ce îi poate întărâta pe copii la
mânie şi descurajare?
1. Mânia şi nerăbdarea. Copiii vor face greşeli sau nu se vor descurca aşa cum ne-am aşteptat.
Ţipetele, cicălelile şi alte expresii respingătoare au un mare potenţial de a stârni mânia copiilor. Reacţiile
noastre venite din firea pământească tind să producă aceleaşi reacţii şi în copii, lucru valabil şi în cazul
reacţiilor bune.
2. Neiertarea greşelilor lor. Înjosindu-i pe copii şi amintindu-le mereu de un eşec din trecut,
luându-i în derâdere sau comparându-i cu alţi copii (mai ales în prezenţa altora) poate fi un fapt foarte
descurajator.
3. Apostrofarea peste măsură, mai ales când nu e îmbinată cu aprecierea şi lauda poate fi
deprimantă. „Nu, nu aşa!”, „De ce n-ai…?” trebuie îmbinate şi cu „Ai făcut o treabă bună” sau „Mulţumesc
pentru…!”
4. Inconsecvenţa. A-i pedepsi astăzi pentru acelaşi lucru pe care ieri l-am trecut cu vederea, a-i
disciplina în funcţie de starea noastră sufletească, disciplina reacţionară (sau la mânie), apostrofarea copiilor
pentru ceva ce noi înşine facem şi nerespectarea în mod repetat a angajamentelor sunt toate lucruri ce
afectează respectul.
5. Lipsa de interes şi implicare în viaţa lor. Copiii noştri au nevoie să le fie recunoscute hobbyurile şi alte lucruri de care sunt interesaţi.
6. Lipsa de îndrumare şi călăuzire clară. Deşi copiii se mai revoltă uneori în privinţa aceasta, ei
apreciază regulile bine definite. Copiii se simt frustraţi dacă nu sunt siguri de ceea ce se aşteaptă de la ei.
Unor părinţi le e teamă să traseze reguli şi să-şi disciplineze copiii cum trebuie, ca nu cumva să-i provoace la
mânie. Copiii răspund în general bine la disciplina şi îndrumarea fermă, dacă observă dragoste, acceptare,
înţelegere, respect şi apreciere şi atunci când părinţii dau dovadă de smerenia necesară pentru a-şi cere scuze
pentru propriile greşeli.

