DIVERSE
Citirea Scripturii:

“Majoritatea problemelor se nasc
nu din “diferenta” dintre oameni, ci
din indiferenta dintre ei. ”

Vechiul Testament: (dimineata)
Isaia cap 22- Ieremia cap 30
(inclusiv)

“In general vorbind, este mult mai
usor sa iubesti toata omenirea
decat pe vecinul de alaturi.”

Noul Testament: (seara)
Efeseni cap 3 – Tit cap1 (inclusiv)
___________________________

“Daca nu-L vezi pe Dumnezeu,
aceasta nu inseamna ca El nu
exista.S-ar putea sa insemne ca tu
esti orb. Orbirea nu este o calitate.
Este numai absenta luminii.”
“Oamenii sunt prizonierii ereditatii,
ai ocupatiilor lor si ai greutatilor de
tot felul. Isus ne elibereaza de
acest prizonierat”

_____________________________
VERSETUL LUNII
OCTOMBRIE 2009
“Duce i-v i face i ucenici din
toate neamurile, botezându-i în
Numele Tat lui i al Fiului i al
Sfântului Duh. i înv a i-i s
p zeasc tot ce v-am poruncit. i
iat c Eu Sunt cu voi în toate
zilele, pân la sfâr itul veacului.
Amin..” – Matei 28:19-20
Tehnoredactare:
Valentin David

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

SARBATORITII LUNII
OCTOMBRIE:
Domnul sa te binecuvanteze !
Popovici Iulian – 7 octombrie
Tutuian Rodica – 8 octombrie
Dobrescu Elinca – 10 octombrie
Solea Maria – 11 octombrie
Chilnicean Elena – 11 octombrie
Craiovan Maria – 13 octombrie
Radut Viorica – 16 octombrie
Baias Ion – 22 octombrie
Cirpean Gheorghe – 26 octombrie
Varan Sabin – 27 octombrie
_____________________________________

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
- OCTOMBRIE 2009

Traim intr-o lume in care, mai mult decat oricand totul se
analizeaza prin rentabilitate. „Timpul inseamna bani” spun multi
astazi si vor prin aceasta sa accentueze faptul ca nu ne mai
permitem sa stam degeaba sa pierdem timpul cu lucruri care nu
ne aduc foloase materiale.
In goana nebuna a lumii noastre fiecare secunda, fiecare
minut este pretios si noi trebuie sa le folosim la maxim. Si in
economia lui Dumnezeu timpul este pretios, desi El are tot
timpul la dispozitie nefiind limitat, ci situandu-se in
atemporalitate.
Textul din Matei 28:16-20 a starnit de-a lungul timpului
numeroase controverse si mai ales intelegeri gresite. In ciuda
controverselor si interpretarilor eronate „Marea trimitere” din
Matei 28:19-20 (precum si din Marcu 16:15-16 si Fapte 1:8) a
schimbat profund omenirea. Oamenii au citit-o, cei de-atunci au
auzit-o si implinirea ei a dus la crestinarea lumii pagane. A
schimbat milioane de vieti in decursul celor doua mii de ani de
crestinism si continua sa schimbe.
O intelegere gresita a acestui pasaj si o atitudine
ignoranta ii determina pe anumiti oameni sa afirme ca doar unii
(misionarii) sunt chemati sa implineasca „marea trimitere”. O
citire mai atenta ne face sa intelegem ca pasajul ii include pe toti
cei care fac parte din rascumparatii Lui Cristos. Este facil si
convenabil pentru multi crestini sa sustina ca altii au o astfel de
chemare de a fi misionari si ca ei nu au nimic de facut in directia
aceasta.
(continuare pe pag urmatoare)

MEDITATIE

PROGRAMUL BISERICII
Duminica:

(urmare pagina anterioara)

Pentru a sustine contrariul as folosi “Pilda smochinului
neroditor” – Luca 13:6-9. Smochinul nu a fost intrebat daca a fost
chemat sau nu, existenta lui in acel ogor, faptul ca avea proprietar care
sa se ingrijeasca de el il obliga sa aduca roada. Deci chemarea la
misiune nu este ceva optional ci este ceva obligatoriu. Asa cum atunci
cand faci parte dintr-o familie trebuie sa porti numele acelei familii,
cum atunci cand esti angajat trebuie sa-ti respecti angajamentul, asa
cum o afacere presupune investitie, asa si evenghelizarea este o datorie
in dreptul fiecaruia dintre noi cei rascumparati. Nu exista alternativa si
nici nu exista posibilitatea de a ocoli aceasta obligatie.
Exista bineinteles oameni cu o chemare speciala pentru
misiune, a caror lucrare a dus la rezultate remarcabile tarnsformandu-i
in adevarati titani ai misiunii. Dar aceasta nu ne exclude pe noi toti
ceilalti ucenici ai lui Cristos, aceasta nu inseamna ca noi trebuie sa
renuntam la evanghelizare. Ci ceea ce asteapta Dumnezeu de la noi
este sa fim smochini roditori, sa putem aduce roada si roada noastra sa
ramana.
S-a Terminat lucrarea lui Cristos sau nu?
John F. MacArthur
“Teofile, în cea dintâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Isus
s fac i s înve e pe oameni,...”.Cuvantul “a inceput” implica faptul ca lucrarea lui
Cristos de pe pamant nu s-a incheiat, totusi El a spus Tatalui in rugaciunea Sa de
Mare Preot: “am sfâr it lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac.” – Ioan 17:4. Cand a
murit pe cruce El a spus: “S-a ispravit” – Ioan 19:30. Motivul pentru care Luca a
spus ca a inceput lucrarea lui Cristos este ca el se referea la lucrarea de evanghelizare
si invatatura. Lucrarea de rascumparare a lui Cristos de pe cruce a fost facuta, dar nu
si lucrarea de a-i invata pe toti Cuvantul lui Dumnezeu. Noi trebuie sa continuam sa-I
invatam pe oameni mesajul evangheliei lui Cristos.
In Fapte cap 1 vedem 7 lucruri pe care le-a pregatit Domnul pentru lucrarea
lor:
1. El i-a invatat (mesajul corespunzator)
2. Le-a aparut (manifestarea corespunzatoare)
3. I-a imputernicit (puterea corespunzatoare)
4. Le-a ascuns un mister sau taina (misterul corespunzator)
5. I-a insarcinat (misiunea corespunzatoare)
6. Le-a facut o promisiune (motivul corespunzartor)
7. A inlocuit un tradator (oamenii corespunzatori)

10.00-11.00
11.00-12.00

Rugaciune
Serviciu Divin

18.00-20.00

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:

STUDIU BIBLIC SAPTAMANAL
02 octombrie 2009 – “ Promisiuni care pot transforma viata ”
Textul biblic: Geneza 28:1-4; 10-22;
Versetul cheie: Geneza 28:16
9 octombrie 2009 – “ O lectie despre purtarea de grija a lui Dumnezeu ”
Textul biblic: Geneza 30:25-30, cap 31:1-7 si 36-49
Versetul cheie: Psalmul 124:8
16 octombrie 2009 – “ Cum sa cresti spiritual prin crizele vietii ”
Textul biblic: Geneza 32:1-12, 24-31
Versetul cheie: Isaia 12:2
23 octombrie 2009 – “ Reinnoieste-ti legamantul cu Dumnezeu “
Textul biblic: Geneza 35:1-15
Versetul cheie: Proverbe 16:3
30 octombrie 2009 – “ Cum sa traiesti atunci cand altii te urasc “
Textul biblic: Geneza 37:1-28
Versetul cheie: Matei 5:44

SA NE RUGAM PENTRU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Evanghelizarea din Serbia, orasul Kovin din data de 11 octombrie 2009
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 incep un nou an universitar

