DIVERSE

Richard Wurmbrand
“Mai greu este sa traiesti o zi in
adevarata ascultare, decat un an in
intentii si planuri mari”
“Biruinta in lupta credintei nu sta
numai in putere, ci mai mult in
veghere”
“Simpla incredere in Dumnezeu si
renuntarea la ceea ce nu este dupa
voia Lui ne vor asigura biruinta”
“Intelepciunea este un izvor din
care curge tot mai mult, pe masura
ce bei din el”
“Dumnezeul nostru isi gaseste
placerea in imposibilitati” - Billy
Sunday

_____________________________
VERSETUL LUNII
SEPTEMBRIE 2009
“Încrede-te în Domnul din toat
inima ta, i nu te bizui pe
în elepciunea ta!” - Proverbe 3:5

Tehnoredactare:
Valentin David

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

Citirea Scripturii:
Vechiul Testament: (dimineata)
Psalm 148- Isaia cap 21 (inclusiv)

Anul I, Nr. 6
GRATIS

- septembrie 2009

Noul Testament: (seara)
1 Corinteni 11:16 – Efeseni 1:2
(inclusiv)
___________________________
SARBATORITII LUNII
SEPTEMBRIE:
Domnul sa te binecuvanteze !
Damian Marius – 5 septembrie
Zlataru Ana – 10 septembrie
Nistoran Fibia – 10 septembrie
Scobercea Ana – 15 septembrie
Lungu Constantin – 16 septembrie
Dan Silvia – 16 septembrie
Popescu Ana – 17 septembrie
Rusovan Ana – 18 septembrie
Damian Ioan – 18 septembrie
Patlagescu Dorica – 19 septembrie
Gapsea C-tin Silviu – 24 septembrie
_____________________________________

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

Viata este darul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Ne este dat
s o tr im si s ne bucur m în ea de toat creatia marelui Ziditor. Alexandru
Macedonski spunea ”c viata este o ciudat comedie, care amestec împreun
dureri si bucurii, punând lacrimi lâng zâmbet, punând zâmbet lâng plâns”.
Viata în ansamblul ei este o îmbinare de st ri interioare de fericire si împlinire,
dar si de frustr ri, întrist ri si neâmpliniri. S fii fericit în viat înseamn s -L
cunosti pe cel care d fericirea si împlinirea, chiar si atunci cînd zîmbetul este
invadat si coplesit de întristare, si Acela e Domnul Isus Cristos. Farmecul
vietii const în a tr i pe rând fiecare zi, si fiecare etap a vietii, în ascultare si
supunere fat de Domnul Isus Cristos. În viat fiecare lucru îsi are vremea lui,
si El, Domnul Isus Cristos face orice lucru frumos la vremea lui. Perioadele de
preg tire scolar pe care le-am avut fiecare dintre noi ne-au marcat si ne
marcheaz viat . Suntem în formare si în preg tirea academic pentru viat .
Unii într-un sistem oficial acreditat altii în scoala vietii urmând si învâtând
înc fiecare lectie spre maturizarea si înteleptirea noastr .
La ce ar trebui s ne gândim stiind c suntem în fata unui nou
început?
Pentru unii gimnaziu, altii liceeni, altii în frumoasa studentie, altii
intrati în viat , altii la b trânete privind poate retrospectiv la anii petrecuti pe
b ncile scolilor, dar cu n dejde înc pentru viat de-acum înainte.
Privind în Cartea Proverbelor, o carte din Scriptur a c ror sfaturi ne
vor face mai întelepti, gata s discernem cu claritate voia lui Dumnezeu pentru
noi, am înteles ce înseamn s fii în viat un om împlinit, iar la sfârsitul ei s
te poti uita cu multumire si recunostin la tot ce-ai realizat.
Mai întâi asigur -te c Domnul Isus Cristos face parte din viata ta
– (Proverbe 3:5). Sunt multe exemplele celor care si-au ratat viata si au
falimentat în viat pentru c n-au luat cea mai important decizie: de-asi preda
viata lor în mâna lui Dumnezeu. Care este locul Domnului Isus în viata ta?
Omul întelept o pred în totalitate Lui.
(continuare pe pag urmatoare)

MEDITATIE

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

(urmare pagina anterioara)
Apoi învat s -ti pui încrederea în El – (Proverbe 3:5a). ”Da, toti cei care
se încred în Domnul nu vor fi dati de rusine” (Psalmul 25:3a). Vor veni examene,
teste sau încerc ri, nimic si nimeni nu este mai tare decât Dumnezeul nostru. Pune-ti
încrederea în El si nu alerga la oameni sau la solutiile propuse de ei. Ajutorul si
izb virea vine de la Domnul care a f cut cerurile si p mântul (Psalmul 121:2).
Nu uita c teama de Domnul este începutul stiintei - (Proverbe 3:7b).
Fereste-te de compromisuri mari sau mici, ele îti distrug viata. Tot ce este p cat si
r zvr tire împotriva lui Dumnezeu nu aduce binecuvântare ci blestem. Abate-te si
p zeste-te de calea cea rea a p catului. Fugi de mediocritate si de lenevie. Urm reste
excelenta si onoreaz -l pe Domnul cu rezultatele si cu reusitele tale. Fugi de poftele
tineretii si într-o lume corupt si imoral ca cea în care tr iesc eu si tu – p streaz -te
curat. Pentru toti cei care prin ascultarea lor de Domnul L-au onorat si L-au cinstit
vine vremea când vor fi r spl titi si binecuvântati: ” si astfel vei c p ta trecere si
minte s n toas înaintea lui Dumezeu si înaintea oamenilor; aceasta va aduce
s n tate trupului t u si r corire oaselor tale” (Proverbe 3:4,8). Viata împlinit este
viata tr it cu Domnul Isus Cristos, pentru slava Lui în fiecare domeniu si etap din
viata noastr .
_________________________________________________________________
Scrisoare catre Biserica Baptista Nr 1 “Maranata” din Moldova Noua
Dragi frati, surori, scumpa biserica rascumparata prin jertfa Domnului Isus Cristos,
Mantuitorul tuturor celor care si-au pus nadejdea in El,
Ma bucur ca pot sa va transmit salutul meu si al intregii familii si ma rog ca
pacea si Harul Sau sa va calauzeasca pe fiecare in parte.
Sa stiti ca nu v-am uitat. Ma rog pentru voi, pentru lucrarea Domnului de la
Moldova Noua, pentru noul pastor fr Sabin Varan, pentru fratele pastor Nelu
Popescu, pentru intreaga biserica. Mi-e dor de voi, de biserica din Moldova Noua.
Din cand in cand inima mea incepe sa cante si fredonez melodii si plang cand imi
aduc aminte cum cantam Domnului in Sion (la Moldova Noua). Imi amintesc cum
cantam cu fratele Ghita Albu cantarea “Sa nu stricam adevarul”. Rascumparatii
Domnului canta totdeauna Domnului.
Domnul Isus Cristos sa va calauzeasca si inchei cu textul din Romani
15:13- “Dumnezeul n dejdii s v umple de toat bucuria i pacea pe care o d
credin a, pentruca, prin puterea Duhului Sfânt, s fi i tari în n dejde!”
fr Ioji Taborschi
Brno, CEHIA

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
04 septembrie 2009 – “ Calitatile unui barbat al mijlocirii ”
Textul biblic: Geneza18:16-33; 19:12-16
Versetul cheie: Psalmul 86:15
11 septembrie 2009 – “ Esti gata sa-i dai tot ce ai lui Dumnezeu? ”
Textul biblic: Geneza 22:1-19
Versetul cheie: Geneza 22:18
18 septembrie 2009 – “ Umblare prin calauzire ”
Textul biblic: Geneza 24:1-7, 32-51
Versetul cheie: Psalmul 145:18
25 septembrie 2009 – “ Fii cinstit in relatia cu cei din jur “
Textul biblic: Geneza 25:27-34; 27:1-38
Versetul cheie: Psalmul 139:23-24

SA NE RUGAM PENTRU:
•
•
•
•
•
•
•

Bolnavii bisericii:
- Tutuian Teofil- Popescu Ana- Iancu Ion- Iancu Florica- Craiovan
Petru - Subert Francisc
Prietenii care participa la serviciile de inchinare ale bisericii
Noii membrii ai bisericii
Evanghelizarea din Serbia, orasul Kovin din data de 17-18 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 scolar (universitar)

