DIVERSE
Citirea Scripturii:

“Gandurile pretuiesc numai atat cat
faptele la care dau nastere”
“Daca ti-ai ingropa bulbul inimii in
pamant, ce fel de flori ar rasari:
crini sau matraguna.”
Vasile Voiculescu

“Intelectul e dat omului nu ca sa
cunoasca adevarul ci ca sa
primeasca adevarul.”
Petre Tutea

“Secretul
rugaciunii
rugaciunea in secret”

este

“Inima nu se poate bucura de ceea
ce mintea respinge ca fals”
Josh McDowell

_____________________________
VERSETUL LUNII
NOIEMBRIE 2009

“Cine isi ascunde faradelegile nu
propaseste, dar cine le marturiseste
si se lasa de ele, capata indurare”
– Proverbe 28:13
Tehnoredactare:
Valentin David

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

Vechiul Testament: (dimineata)
Ieremia cap 31- Ezechiel cap 44
(inclusiv)

Anul I, Nr. 8
GRATIS

- NOIEMBRIE 2009

Noul Testament: (seara)
Tit cap 2 – 2 Petru cap 2 (inclusiv)
___________________________
SARBATORITII LUNII
NOIEMBRIE:
Domnul sa te binecuvanteze !
David-Izvernar Valentin – 2 noiembrie
Tutuian Ion – 5 noiembrie
Guran Maria – 8 noiembrie
Constantinescu Andrei – 11 noiembrie
Boboescu Maria – 13 noiembrie
Boboescu-Jura Mirela – 17 noiembrie
Craiovan Mirela – 28 noiembrie

_____________________________________

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

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

Sub imperiul starii de pregatire a evanghelizarii din luna
noiembrie ma simt impins sa astern pe hartie cateva consideratii menite
sa atraga atentia asupra modului in care eforturile de natura tehnica
efectuate in vederea atingerii scopului propus se vor putea concretiza
avand finalitatea dorita – aceea de crestere a bisericii.
Modelul de evanghelizare al Bisericii Primare este cel mai bun
exemplu asupra caruia sa ne indreptam atentia.
Inca de la inceput Biserica a avut o crestere rapida. Fapte 2:41
spune ca in Ziua Cincizecimii “s-au adaos aproape trei mii de suflete”,
Fapte2:47 spune:”Domnul adauga in fiecare zi la numarul lor pe cei ce
erau mantuiti”. Dar aceasta crestere nu era doar o crestere rapida ci si
una reala. Adica numarul convertitilor era mult mai mare decat
numarul celor asupra carora s-a exercitat disciplina (Anania si Safira).
Si asta doar datorita faptului ca singura lor motivatie era gloria lui
Dumnezeu si nu afirmarea sinelui. Pe langa cresterea rapida si
cresterea reala observam la o analiza atenta si o crestere regulata a
Bisericii- Fapte 4:4; Fapte 5:14; Fapte 6:7. Cei care il cunosc pe
Cristos nu se pot multumi doar sa frecventeze si sa se hraneasca din
Cuvant. Evanghelia este misiunea noastra. Tot ce invatam ar tebui sa
ne faca mai eficienti in castigarea altora pentru Cristos.
Cinci trasaturi progresive extrase din Fapte 5:12-42 conduc la
succesul unei campanii de evanghelizare:
1. PURITATEA (v12b-14) – este conditia initiala a
evanghelizarii. Dumnezeu insusi purifica biserica intervenind in mod
supranatural luand viata lui Anania si Safirei datorita faptului ca acestia
intinau comunitatea prin faptul ca minteau pe Duhul Sfant. Oamenii
erau constienti ca biserica infrunta pacatul asa ca nu voiau sa i se
alature daca nu erau gata sa-si vada de pacatele lor. Credinciosii
adevarati erau adaugati bisericii atrasi de puritatea ei.
(continuare pe pag urmatoare)

MEDITATIE

PROGRAMUL BISERICII
Duminica:

(urmare pagina anterioara)

2. PUTEREA (v12a, 15-16) . O biserica pura detine puterea lui Dumnezeu,
astfel incat evanghelizarea facuta de ea este eficienta. Dumnezeu a dat
bisericii din Ierusalim puterea de a face minuni cu scopul de a le intari
predicarea. Locuitorii Ierusalimului erau atat de convinsi ca acei credinciosi
aveau putere de la Dumnezeu, incat isi aduceau cu targa bolnavii pe strazi,
sperand ca va trece Petru pe acolo si ca umbra lui ii va vindeca. Curand s-a
raspandit vestea si veneau oameni din toate imprejurimile Ierusalimului ca sa
fie vindecati- si au si fost. Puterea bisericii ii atragea pe oameni la ea;
puritatea bisericii permitea membrilor sa aiba acea putere.

10.00-11.00
11.00-12.00

Rugaciune
Serviciu Divin

17.00-19.00

Inchinare
Fanfara
Cor
Servici de evanghelizare

19.00-20.30

Repetitie fanfara

18.00-20.00

Intalnire tineret

19.00-20.30

Repetitie fanfara

18.00-19.30
19.30-20.30

Studiu Biblic in sanctuarul bisericii
Rugaciune aplicata
Repetitie cor

17.00-19.00

Repetitie fanfara

Luni:
Marti:
Miercuri:
Vineri:

Sambata:

3. PERSECUTIA (v17-28). Intrucat atatia oameni continuau sa fie salvati si
vindecati, credinciosii cunosteau ca se apropia un al doilea val de persecutie.
Persecutia a atras dupa sine impliniri de rugaciuni, salvarea multora,
unificarea bisericii si de aici gloria adusa lui Dumnezeu. 2 Timotei 3:12
spune:”Toti cei ce voiesc sa traiasca cu evlavie in Cristos Isus vor fi
prigoniti”. Daca duci o viata pura, evlavioasa, vei merge in contra sistemului
rau din lume. Astfel asteapta-te sa fii evitat sau subminat. Integritatea ta poate
fi pusa la indoiala dar sa nu uitam ca persecutia este una din cheile pentru o
evanghelizare eficienta.
4. PERSEVERENTA (v29-32) – in ascultarea de Dumnezeu. Petru dadea de
inteles ca preotii de atunci se impotriveau lui Dumnezeu. Biserica Primara a
influentat lumea in care se afla. Prea mult din crestinismul nostru se afla in
spatele zidurilor unei cladiri, fara a exista o influentare a celor din exterior.
Dusmanii Bisericii Primare au descris-o ca fiind “cei care au rascolit lumea”
– Fapte 17:6

STUDIU BIBLIC SAPTAMANAL
30 octombrie 2009 – “ Cum sa traiesti atunci cand altii te urasc “
Textul biblic: Geneza 37:1-28
Versetul cheie: Matei 5:44
6 noiembrie 2009 – “ Fugi de pacat”
Textul biblic: Geneza 39:1-20
Versetul cheie: 2 Timotei 2:22
13 noiembrie 2009 – “ Nu-ti pierde niciodata nadejdea ”
Textul biblic: Geneza 39:21-23; 40:1-23
Versetul cheie: Psalmul 9:10
20 noiembrie 2009 – “ Actioneaza calauzit de Duhul Domnului “
Textul biblic: Geneza 41:1-16; 28-40
Versetul cheie: Psalmul 106:3
27 noiembrie 2009 – “ Esti gata sa ierti neconditionat ? “
Textul biblic: Geneza 42:1-24
Versetul cheie: Matei 6:14-15

5. PRODUCTIVITATEA (v33-42) – este consecinta, rezultatul unei biserici
pure, puternice, persecutata si perseverenta.

SA NE RUGAM PENTRU:
•

Fie ca aceste cinci trasaturi progresive ale unei evanghelizari
eficiente, inspirate din viata Bisericii Primare, sa fie caracteristicile care sa ne
ghideze in organizarea si sustinerea unei evanghelizari a carei eficienta se va
dovedi prin puterea Duhului Sfant.

•
•
•
•
•
•
•

Bolnavii bisericii:
- Tutuian Teofil- Popescu Ana- Iancu Ion- Iancu Florica- Craiovan
Petru - Subert Francisc
Slujitorii bisericii
Prietenii care au fost mentionati pe lista de evanghelizare a acestei toamne
Prietenii care participa la serviciile de inchinare ale bisericii
Noii membrii ai bisericii
Resurse pentru achitarea noului microbuz al bisericii
Grupul de rugaciune constituit in cartierul Baron – se intalnesc pentru rugaciune
in fiecare joi de la ora 18.00
Toti copiii bisericii care sunt angrenati intr-un un nou an scolar sau universitar

