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ANUNȚURI

Moldova Nouă

Calendarul evenimentelor primăverii anului 2020
la B.C.B. Nr.1 Maranata Moldova Nouă





1 martie 2020 – Cina Domnului și invitat pastor Beniamin Dragu – evanghelizare
08 martie 2020– invitat pastor Marian Andriș– evanghelizare
16 martie 2020 – invitat pastor Ovidiu Hanc – evanghelizare
30 martie 2020– invitat pastor Moise Vrajitor – evanghelizare

“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

Buletin inFormativ
Anul XI, Nr.12– MARTIE 2020
GRATIS



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.



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.

PROMISIUNILE PREȚIOASE ALE LUI DUMNEZEU
pastor Nelu Popescu

SĂRBĂTORIŢII LUNII MARTIE 2020
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
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: 004-0744-765248
E-mail: maranata_mn@yahoo.com
Urmariţi serviciile bisericii pe internet LIVE
la adresa:
www.maranata1.ro
sau pe canalul YouTube ori la adresa de
Facebook a bisericii noastre

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

,,...El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să
vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea,
care este în lume prin pofte”. (2 Petru 1:4)
Trăirea prin credință, la care suntem chemați, înseamnă să ne
clădim viața pe promisiunile lui Dumnezeu scise în Biblie. Cineva curios
și sârguincios a citit Biblia timp de un an și jumătate, urmărind să
găsească toate promisiunile pe care le-a făcut Dumnezeu neamului
omenesc. A găsit 7.487 de promisiuni. Unele promisiuni cuprind
binecuvântări, altele anunță pedeapsa ca și consecință a neascultării de
Dumnezeu.
SĂ ÎNLOCUIM TEAMA CU ÎNCREDEREA DEPLINĂ ÎN
DUMNEZEU ȘI ÎN PROMISIUNILE LUI - 1
Mesajul din Psalmul 11 scris de David este o încurajare în acest
sens: ,,Domnul este în Templul Lui cel sfânt, Domnul Își are scunul de
domnie în ceruri. Ochii Lui privesc, și pleoapele Lui cercetează pe fii
oamenilor...Căci Domnul este drept, iubește dreptatea, și cei neprihăniți
privesc fața Lui”. (PS.11:4,7) Psalmul 11 a fost scris de David, probabil,
în perioada tinereții. Această perioadă poate fi împărțită în trei etape.
Prima etapă fiind acasa, păstorind turma familiei. În această etapă David
a învățat să-L iubească și să-L adore pe Dumnezeu. A avut prilejul să
privească și să se minuneze de creația lui Dumnezeu. A doua etapă este
cea petrecută la curtea împărățească în slujba lui Saul.
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE
(urmare de pe pagina anterioară)

Aici Dumnezeu i-a dat înțelepciune. A învățat arta războiului și de asemenea a
învățat să-și aleagă prietenii și să-și cunoască dușmanii. A treia etapă este cea petrecută ca
fugar, adăpostindu-se pe munți și în peșteri ca să scape cu viață de urmărirea lui Saul și a
oștenilor lui Saul. În această etapă David a învățat să se încreadă în Dumnezeu,
indiferent de împrejurări. Într-o zi, cineva a bătut la ușa lui David și i-s zis: ,,Fugi în
munții voștrii, ca o pasăre, căci cei răi își încordează arcul, își potrivesc săgeata ca să tragă
asupra celor cu inima curată”. În această împrejurare, David a ales să se încreadă în
Dumnezeu. Psalmul 11 este o hrană potrivită și pentru noi în vremea în care trăim. Știrile
cele mai neliniștitoare ne năpădesc: știri despre posibile crize majore, despre corupție și
nedreptate, despre războaie în desfășurare și despre războaie care mocnesc. În fața acestor
realități nu putem evita întrebarea: ,,Și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă
cel neprihănit?” (Ps.11:3). Cuvântul ,,temelii” provine dintr-un radical ebraic care
înseamnă ,,ordinea stabilită a lucrurilor”. Temelia societăților, a lumii trebuie să fie
adevărul, dreptatea și ordinea stabilită prin lege. În acest sens întrebarea devine: Când
legile sunt strâmbe, când nedreptatea și dezordinea domnesc, când adevărul lui Dumnezeu
este călcat în picioare și domină minciuna, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Drept
răspuns, menționez două lucruri:
1. Trebuie să privim realitatea zilelor noastre prin lentila Bibliei. ,,Domnul
este în Templul Lui cel sfânt, Domnul Își are scaunul de domnie în ceruri...”.
Dumnezeu este la cârma istoriei, nimic nu-L poate surprinde, nimic nu-L depășește, și în
cele din urmă va face dreptate. Cei neprihăniți găsesc scăpare la Domnul și se bucură că
pot vedea Fața Lui.
2. Trebuie să rămânem încrezători în toate promisiunile lui Dumnezeu.
,,Domnul cearcă pe cel neprihănit... Peste cei răi (va) ploua cărbuni, foc și pucioasă...”.
Noi suntem ,,moștenitori ai promisiunilor” divine (Evrei 6:17).
Autoritatea lui Dumnezeu exprimată prin Cuvânt nu poate fi pusă la îndoială (Ps.33:4-21).
Aceeași autoritate a fost demonstrată și de Domnul Isus Cristos în tot ceea ce a spus și a
făcut (ex. Matei 8:5-13). Dumnezeu nu exagerează, nici nu minimalizează atunci când
spune ceva. Celor credincioși ne-a făgăduit viața veșnică. Lumea în care trăim se clatină,
dar promisiunile lui Dumnezeu acoperă orice situație sau stare prin care putem trece. În
lume putem avea necazuri, dar cu Dumnezeu trebuie să îndrăznim și cu siguranță vom fi
biruitori (Ioan16:33). Dumnezeu este cu noi-Emanuel!

PAGINA ȘCOLII CREȘTINE – secție a L.T.B. Reșița
Importanța relației biserică-familie-școală
Prof. înv. primar Irina Tîncu
Filipeni 4.6 : ”Nu vă îngrijorați de nimic, ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la
cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri.”
Educaţia este forma cea mai înaltă în lucrarea de modelare şi formare a caracterului şi
personalităţii copiilor şi tinerilor. Din acest motiv, educaţia ar trebui să fie prioritatea
fundamentală a oricărei societăţi care doreşte progresul spiritual şi bunăstarea materială a
poporului.
Din nefericire, educaţia este şi ea afectată de criza spirituală şi morală din societatea
românească. Se pare că acumularea de valori intelectuale este tot mai mult înlocuită cu
acumularea de bunuri materiale, încât astăzi nu mai valorează mult o cultură aleasă, ci doar o
avere frumoasă. Iar proverbul „Cine are carte, are parte“ nu mai este valabil, deoarece oamenii
bine pregătiţi sunt prea puţin plătiţi. Prin urmare, acum „Cine are carte, pleacă departe“, adică în
străinătate.
Pe de altă parte, abandonul şcolar, destrămarea familiilor, sărăcia, şomajul, plecarea
părinţilor la muncă în străinătate, delincvenţa şi violenţa juvenilă, nesiguranţa zilei,
incertitudinea viitorului se constituie în tot atâtea cauze ale crizei educaţiei în şcoală şi în
familie.
În dezvoltarea unei educaţii pentru viaţă este esenţială cultivarea unei legături statornice
şi a unei cooperări rodnice între Biserică, Familie şi Şcoală, precum şi valorificarea contribuţiilor
specifice acestora.
Consider că prin educaţia religioasă este evidenţiată complementaritatea dintre
spiritualitate şi ştiinţă, dintre credinţă şi cultură, reliefându-se şi dimensiunea formativă a
acesteia, nu doar informativă. Educaţia religioasă oferă un orizont spiritual cuprinzător, un liant
care relaţionează şi integrează cunoştinţele de la celelalte discipline, spre a forma împreună un
reper spiritual luminos şi edificator pentru viaţă.
Romani 12:21: ”Nu te lăsa biruit de rău,ci biruiește răul prin bine.”
Omul a pierdut practica rugăciunii ca izvor de bucurie şi de iubire statornică în familie,
în prietenie şi în societate.Credinţa în Dumnezeu este cea mai mare zestre spirituală pe care
Familia, Biserica, Şcoala şi Comunitatea o pot transmite copiilor, pentru că ea îi ajută pe tineri să
facă deosebire între valori eterne şi valori efemere şi le formează personalitatea, învăţându-i să
cultive bunătatea şi omenia, iubirea de Dumnezeu şi de semeni, recunoştinţa faţă de generaţiile
trecute şi responsabilitatea faţă de prezent şi de viitor.
Predarea religiei în şcoală are valenţe educaţionale profunde, prin rolul ei formativ în
viaţa copiilor şi a tinerilor.
Pentru Biserică şi Societate, Familia are un rol esenţial în stabilirea reperelor valorice
ale copiilor. Familia creştină reprezintă spaţiul intim cel mai de preţ pentru cultivarea iubirii
părinteşti, a iubirii filiale şi a iubirii frăţeşti.
În faţa crizei economice actuale cu efecte negative pentru Familie şi Şcoală, Biserica îi
cheamă pe părinţi, învăţători şi profesori la o conlucrare permanentă, în spiritul comuniunii
fraterne şi al solidarităţii practice, astfel încât educaţia copiilor să devină o preocupare comună
majoră.
Psalmii 62:8 „Popoare,în orice vreme, încredeți-vă în EL, vărsați-vă inimile înaintea
Lui! Dumnezeu este adăpostul nostru.”

