DIVERSE

“Orice om este vesnicia cand
paraseste vremelnicia.”
“Nu te lupta sa imbunatatesti
tendintele alterabile ale propriei
tale firi. Preda-o lui Isus ! Lasa-L pe
El sa o stapaneasca !”
“ Ce folos ai dintr-o religie care
exista numai ca una din multele
pareri omenesti posibile, dar nu e
si nu poate fi tradusa in viata,
fiindca viata nu se poate inchide in
cateva formule simple ?”
“Putem
fi
cinstiti,
muncitori,
evlaviosi chiar, si totusi sa ne
pierdem sufletul, daca pastram in
el un coltisor unde sa fie stapana
iubirea de sine; si asta numai
pentru ca acel colt n-a fost dat lui
Dumnezeu.”

_____________________________
VERSETUL LUNII IULIE 2009
“...da i-v pe voi în iv lui
Dumnezeu, ca vii, din mor i cum
era i; i da i lui Dumnezeu
m dul rile voastre, ca pe ni te
unelte ale neprih nirii.”
Tehnoredactare:
Valentin David

__________________________
Contact:
Telefon: 004-0255-542214
E-mail: maranata_mn@yahoo.com
www.maranata1.netfirms.com

Citirea Scripturii:
Vechiul Testament:
Iov cap 21- Psalm 64 (inclusiv)

Anul I, Nr. 4
GRATIS

Noul Testament:
Fapte cap 10 – Romani cap1
(inclusiv)
___________________________

dr. Ioan Nistoran

SARBATORITII LUNII IULIE:
Domnul sa te binecuvanteze !
Turcin Lidia – 01 iulie
Nistorana Ana – 02 iulie
Albu Ilie – 12 iulie
Sporea Gheorghe – 12 iulie
Albu Iuliana – 12 iulie
Garjan Elena – 15 iulie
David-Izvernar Desanca – 18 iulie
Damian Iliuta – 19 iulie
Constantinescu Mihai – 21 iulie
Rusovan Dorin Liviu – 22 iulie
Firulescu Marioara – 28 iulie
Cozma Adriana – 28 iulie
Georgevici Octavian – 28 iulie
Maritan Claudiu – 29 iulie
_____________________________________

ZIUA DE JERTFA A
BISERICII NOASTRE
“Vegheati dar in tot timpul si rugati-va ca
sa aveti putere sa scapati de toate lucrurile
acestea care se vor intampla si sa stati in
picioare inaintea Fiului omului.” – Luca
21:36

In fiecare zi de vineri, biserica este
chemata la o zi de jertfa prin post si
rugaciune care se va incheia in
sanctuarul
bisericii
cu
ocazia
serviciului de studiu biblic si rugaciune
aplicata

- iulie 2009

Nevoia de Dumnezeu – un imperativ al tuturor
timpurilor

Biserica Crestina Baptista Nr.1 “Maranata”
375500 Moldova Noua, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 25, Caras Severin

Picatura de intelepciune

“Pe când toate popoarele umbl fiecare în numele dumnezeului s u, noi vom umbla în
Numele Domnului, Dumnezeului nostru, totdeauna i în veci de veci!” - Mica 4:5

Dintotdeauna omul l-a cautat pe Dumnezeu, a cautat o forta
supranaturala, pe cineva sau ceva, care sa-l mantuiasca. Acel instinct religios
confirmat dealungul istoriei omenirii continua sa pulseze in fiecare om, fiind
dovada de netagaduit ca nevoia de Dumnezeu este un imperativ al tuturor
timpurilor.
In primul rand nevoia de Dumnezeu a omului este data de insasi
structura sa interioara.
Biblia afirma ca Dumnezeu l-a creat pe om cu trup, suflet si duh sau
spirit. El a fost creat pentru a avea partasie cu Dumnezeu insa datorita
posibilitatii sale de a alege, a ales propriul sau drum. Aceasta alegere a omului
caracterizata printr-o atitudine de razvratire activa sau indiferenta pasiva fata
de Dumnezeu, este dovada a ceea ce Biblia numeste pacat.
Biblia spune ca plata pacatului este moartea, adica despartirea
spirituala de Dumnezeu. Aceasta inseamna ca spiritul – cea de-a treia
componenta din structura omului – este despartit de Dumnezeu si de aici golul
din om, nevoia lui de Dumnezeu.
In al doile rand nevoia de Dumnezeu, este data de starea de pacat in
care se afla omenirea.
Apostolul Pavel spune “ caci toti au pacatuit si sunt lipsiti de Slava Lui
Dumnezeu”. Oamenilor insa nu le place sa li se spuna ca sunt pacatosi. Atatia
ani am visat, am tanjit dupa bunastarea si libertatea din tarile dezvoltate, cu
economie de piata, cu democratie. Si acum cand am pornit si noi pe acest
drum, observam cu dezamagire ca raul nu a disparut, ca si in aceste tari exista
inechitate, exploatare, somaj, coruptie, imoralitate.
Perspectiva crestina ne arata ca sursa raului se gaseste in inima
omului si nu in sisteme economice. Nici un sistem economic oricat de ingenios
ar fi, nu poate indeparta pacatul din natura umana si de aici nevoia de
Dumnezeu.
In al treilea rand nevoia de Dumnezeu reiese din insasi multitudinea
de religii, de cai prin care oamenii il cauta pe Dumnezeu. Latinescul “religo” are
sensul de relegare prin aceasta intelegandu-se actul de revenire la Dumnezeu.
Ori aceasta relegare presupune prin insasi prefixul ei - re – ca odata omul a
fost legat de Dumnezeu, dar ca intervenind ceva sau cineva, legatura aceasta
a fost intrerupta. De aici aspiratia omului spre relegare, spre religie, spre
revenirea la Dumnezeu, de aici nevoia lui de Dumnezeu si tot de aici
multitudinea de religii, de cai spre Dumnezeu.
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PROGRAMUL BISERICII
Duminica dimineata:
10.00-11.00
Rugaciune
11.00-12.00
Serviciu Divin
18.00-20.00
Inchinare
Fanfara
Cor
Servici de evanghelizare
Luni:
19.00-20.30
Repetitie fanfara
Marti:
18.00-20.00

Intalnire tineret

Miercuri:
19.00-20.30

Repetitie fanfara

Vineri:
18.00-19.30
19.30-20.30
Sambata:
17.00-19.00

Studiu Biblic in sanctuarul bisericii
Rugaciune aplicata
Repetitie cor
Repetitie fanfara

STUDIU BIBLIC SAPTAMANAL
03 iulie 2009 – “Portretul unui crestin integru moral”
Textul biblic: Zaharia 7: 1-14
Versetul cheie: Zaharia 7:9-10
10 iulie 2009 – “Promisiune, judecata si restaurarei”
Textul biblic: Zaharia 9:9; 12:10; 13:1-2, 7-9; 14:3-9
Versetul cheie: Zaharia 14:9
17 iulie 2009 – “Planul minunat al lui Dumnezeu - FAMILIA”
Textul biblic: Geneza 1:1-31; 2:15-24
Versetul cheie: Geneza 2:18
24 iulie 2009 – “De ce sa ne pazim de pacat?”
Textul biblic: Geneza 3:1-24
Versetul cheie: Romani 6:23

SA NE RUGAM PENTRU:
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Bolnavii bisericii:
- Tutuian Teofil- Popescu Ana- Iancu Ion- Iancu Florica- Craiovan
Petru - Subert Francisc
Prietenii care participa la serviciile de inchinare ale bisericii
Serviciile de evanghelizare din aceasta luna
Roxana Iancu care este intr-o campanie de misiune in Africa (Kenya)
Resurse pentru achitarea noului microbuz al bisericii
Botezul din data de 09 august 2009
Cursul de caticheza in vederea botezului care va avea loc in aceasta luna
Conferinta nationala de tineret de la Timisoara in perioada 17 - 21 august

•

Scoala de vara – engleza prin texte si teme biblice

•

