Biserica Baptistă Maranata

ANUNȚURI

Moldova Nouă

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

Calendarul evenimentelor lunii februarie 2020
la B.C.B. Nr.1 Maranata Moldova Nouă


2 februarie 2020 – Cina Domnului



16 februarie 2020, ora 10,00 – Adunarea Generala Anuală



16 februarie 2020, ora 18,00 – pastorul Goran Zarubica din Beograd, Serbia



Pe website-ul bisericii noastre există posibilitatea susţinerii proiectului educaţionalevanghelistic de susținere a şcolii creştine prin donaţii în sumă fixă de 10 euro folosind
plata cu cardul.

Buletin inFormativ
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GRATIS

SĂ TRĂIM O VIAȚĂ NOUĂ
Valentin David-Izvernar

Detalii legate de activitatea Școlii Creștine și informații legate de activitatea Bisericii
Baptiste Nr.1 Maranata din Moldova Nouă pot fi văzute pe website-ul sau pe pagina de
facebook a bisericii noastre.

SĂRBĂTORIŢII LUNII FEBRUARIE 2020
Dumnezeu să te binecuvânteze !
Sporea Maria – 1 februarie
Cîrpean Maria – 4 februarie
Popovici Mărioara – 4 februarie
Rusmir Dorina – 5 februarie
Raduţ Elisabeta – 6 februarie
Albu Maria – 8 februarie
Albu Nicoleta – 10 februarie
Marişescu Dorina – 14 februarie
Boboescu Ilie – 20 februarie
Velcean Ion – 20 februarie
Cocîrlă Magdalena – 24 februarie
Iancu Maria Daniela – 25 februarie
Albu George – 28 februarie
Popescu Cornelia – 29 februarie

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

“…să trăim o viață nouă” Romani 6:4

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



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

Observăm destul de multe lucruri noi care s-au întâmplat în anul care sa încheiat cu o lună în urmă, știm că ne stau în față alte noutăți, cele mai multe
necunoscute, iar în acest context suntem încurajați “…să trăim o viață nouă” –
Romani 6:4. Ce facem cu cele vechi? Renunțăm la tot ce e vechi, chiar dacă părea
încă bun?
Ideea înnoirii sau mai corect a reînnoirii continue este una biblică.
Deseori traversăm perioade în viață când ne autoblocăm în lucrare nu pentru că
am fi făcut noi ceva rău sau într-un mod greșit, ci pentru că ne regăsim aduși în
circumstanțe cu care nu suntem de acord. Ce facem: renuțăm la a mai lucra sau ar
trebui să adoptăm altă atitudine? Încercăm sa forțăm schimbări sau îl lăsăm pe
Dumnezeu să o facă? Condiționăm lucrarea noastră de schimbarea care ne-o
dorim?
După luni de reflecție am primit călăuzire și am înțeles că nu-mi pot
permite să las trecutul să-mi otrăvească prezentul ori să-mi saboteze viitorul. De
aceea anumite lucruri care refuză să se vindece trebuie să fie lăsate și uitate! A
trebuit să accept că unele probleme nu vor fi niciodată rezolvate și dacă nu le uit
ele se vor cuibări în mintea mea. Pavel a fost destul de sincer să admită că încă
mai are lupte. “Știm în adevăr că Legea este duhovnicească; dar…eu sunt
pământesc… rob păcatului… nu fac ce vreau, … ci fac ce urăsc… am voința să
fac binele, … dar n-am puterea să-l fac…” Rom 7:14-20. Pavel merge mai
departe și spune “…socotiți-vă morți față de păcat…” Romani 6:11 Așa cum
Hristos a fost înălțat dintre morți… și noi ar trebui să umblăm în noua viață. Cu
alte cuvinte, am înțeles că nu mai trebuie să urmăresc situații moarte; trebuie să le
admit, să le las și să le uit! Decât să mă lupt să schimb ce nu pot schimba, am ales
să las puterea lui Dumnezeu să măture viața mea și să despartă legăturile dintre
mine și toate acele gânduri chinuitoare din trecut.
Te încurajez și pe tine, dragă cititorule, să faci la fel: lasă acele gânduri
să plece astăzi în Numele lui Isus!
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE
(urmare de pe pagina anterioară)

“Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?” Romani 7:24
În timpul Noului Testament una dintre pedepsele capitale era să legi direct pe spatele
criminalului trupul victimei și astfel criminalul era obligat să poarte în spate cadavrul victimei sale.
Oriunde mergea era pur si simplu împovărat de propria lui crimă, fără posibilitatea de a scăpa de
duhoarea cărnii în descompunere. În cele din urmă bacteriile cadavrului îl infectau și pe el și murea
de o moarte chinuitoare. În unele zile Pavel a simțit povara firii lui vechi presându-l, amintindu-și de
lucrurile din trecutul lui pe care nu le putea schimba ori dezrădăcina. Și recunoscând că anumite
situații din trecut pot influența prezentul, Pavel se descrie ca “nenorocitul de mine” și întreabă:
“Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?” Realitatea e că nu poți înainta cu vechiul om agățat
încă de tine; trebuie să-l îngropi. Nici chiar moartea nu are sfârșitul definitiv, așa cum are
îngroparea, partea care anunță scăparea de corp. Funeraliile sunt pentru cei vii; le dau oamenilor o
șansă să accepte ca cel iubit a plecat și că relația pe care au avut-o s-a încheiat.
Acum când stam în fața unui an abia început, cred că este timpul să ne oprim din a căra
trecutul după noi? Pavel spune, “… dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca vii, din morți cum
erați…” Romani 6:13. În alte cuvinte, să refuzăm să lasăm ca memoriile vechi să negocieze o
afacere cu noi! Să le îngropăm, și asta să o facem astăzi. Sunt lucruri în viață care merită reînviate,
dar nu păcate din trecut, pentru care a plătit Isus și le-a iertat cu mult timp în urmă.
Nu trebuie sa fim persoane importante pentru a fi oameni ai curajului. Trebuie doar să
dorim să împlinim planul și scopul lui Dumnezeu pentru viața noastră si să fim dispuși să schimbăm
ceea ce pare bun pe moment cu ceea ce este bun pentru viitorul nostru! Este un lucru pe care-l putem
face în anul acesta indiferent de gradul aptitudinilor noastre naturale.
Trebuie să mărturisesc că privind retrospectiv la ultimii patru ani din viața mea am găsit și
lucruri pe care vreau să le păstrez. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a dezvoltat în mine și anume:
-

convingeri care sunt mai puternice decât temerile mele
o viziune mai limpede decat îndolielile mele
o sensibilitate spirituală pe care o aud mai tare decât zgomotoasele păreri ale opiniei
publice din proximitate.

Împăratul roman Marcu Aurelius (121 d.H.- 180 d.H.) în scrierea sa Meditații folosește un citat
atât de cunoscut nouă astăzi: Doamne, dă-mi puterea să schimb ceea ce poate fi schimbat, răbdarea
de a accepta ceea ce nu poate fi schimbat și înțelepciunea de a distinge între cele două.

PAGINA ȘCOLII CREȘTINE – secție a L.T.B. Reșița
CINE ESTE ISUS?
prof. Gheorghe Gruescu
Cu siguranță persoana cea mai complexă, în întreaga istorie a lumii, este persoana lui Isus
Cristos. El este Fiul omului-fără păcat, Fiul lui Dumnezeu- plin de putere. El este idealul cel mai
înalt al literaturii, personalitatea supremă în filosofie, doctrina fundamentală a creștinismului.
Timp de secole, înainte de venirea Lui, lumea era în pregătire și așteptare. Prooroci lui
Dumnezeu îi anunțau venirea, anticipau lucrarea, descriau paradoxul vieții Lui. El era pe de o
parte ,,rodul care suferea'', pe de altă ,,Regele care stăpânește'', lăstarul'', care n-avea nici
frumusețe, nici strălucire și ,,Copilul'', ,,Sfetnic,Minunat,Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor și
Domn al păcii.
Secolele care au urmat după venirea Lui, n-au epuizat fascinația persoanei Lui. Cu cât știau
mai mult despreEl, cu atât mai mult erau intrigați de El, pentru că taina persoanei Lui crește pe
măsură ce o înțelegi. El este Cel care a venit în lume, nu în palat, ci într-un staul, este Cel care a
umblat și lucrat în compania oamenilor de rând, a fost numit prietenul vameșilor și păcătoșilor.
El a venit pentru ca oameni ca mine și ca tine să găsească Calea, Adevărul și Viața. De aproape
2000 de ani , milioane de oameni au pus această întrebare și au găsit, că El nu este altul decât
Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, om adevărat și Dumnezeu adevărat.
Domnul Isus este o binecuvântare pentru orice popor, orice limbă, orice rasă. Omul lui
Dumnezeu, Moise vorbește despre Domnul Isus: ,,Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din
mijlocul tău, dintre frații tăi un proroc ca mine. Să ascultați de El. Psalmii 2,22,45,49 și 110
amintesc depre Domnul Isus. Cartea care îl prezintă în mod deosebit pe Domnul Isus este Isaia.
În 9:6 Isaia spune ,,Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, și domnia va fi pe umerii Lui:
îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al pacii''.
În timpul vieții Sale, Domnul Isus, i-a întrebat pe ucenicii Săi: ,, Cine zic oamenii că sunt
Eu''? La întrebarea Lui ucenici îi răspund: ,,Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie alții
Ieremia sau unul din proroci.'' ,,Dar voi cine ziceți că sunt?'' Petru i-a răspuns: ,, Tu ești
Cristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu.''
În timpul vieții Lui pe pământ,Domnul Isus a fost Prietenul celor trudiți și împovărați. A
vindecat orbi, șchiopi, leproși și pe toți cei care veneau la El. Acesta este Isus, Mântuitorul
nostru, care ne-a chemat, spunând: ,,Pe oricine vine la Mine nu-l voi izgoni afară.'' în expresia
,,oricine'', suntem cuprinși toți. Acesta este Isus Cristos, în care orice om trebuie să creadă. În
Ioan 12.47b Domnul Isus spune: ,, Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea.
Vino la Domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta!

