DIVERSE
Picatura de intelepciune:
Daca vrei sa afli cat valoreaza…

SARBATORITII LUNII
FEBRUARIE 2010:

…un an, intreaba un student care a repetat
un an de studiu.

Domnul sa te binecuvanteze !

…o saptamana, intreaba un editor al unui
ziar saptamanal.
…o ora, intreaba doi indragostiti care
asteapta sa se intalneasca.
…un minut, intreaba pe cineva care tocmai
a pierdut trenul.
…o secunda, intreaba un sofer care a
reusitsa evite un accident.
…o sutime, intreaba un atlet care a obtinut
medalia de argint la Olimpiada.
Pretuieste fiecare moment pe care ti-l
da Dumnezeu! Aminteste-ti ca timpul nu
asteapta pe nimeni! Ieri este istorie, maine
este mister; azi este un dar de la
Dumnezeu!
___________________________________

VERSETUL LUNII
FEBRUARIE 2010
“S nu ai al i dumnezei în afar de
Mine.”
Exod 20:3
Tehnoredactare:
Valentin David

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

Anul I, Nr. 11
GRATIS

Sporea Maria – 1 februarie
Cirpean Maria – 4 februarie
Popovici Marioara – 4 februarie
Radut Elisabeta – 6 februarie
Albu Maria – 8 februarie
Albu Nicoleta – 10 februarie
Marisescu Dorina – 14 februarie
Boboescu Ilie – 20 februarie
Chilnicean Elisabeta – 22 februarie
Craiovan Petru – 24 februarie
Cocirla Magdalena – 24 februarie
Iancu Maria Daniela – 25 februarie
Iancu Ioan – 28 februarie

_____________________________________

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

…o luna, intreaba o mama care a nascut un
copil cu o luna mai devreme.

“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
- FEBRUARIE 2010

Un profesor de filozofie statea in fa a studen ilor s i având
câteva obiecte în fa a lui. Când a început ora, f r s spun un cuvânt, a
luat un borcan mare i a început s -l umple cu pietre mari. Apoi i-a
întrebat pe studen i dac borcanul este plin. Au fost cu to ii de acord c
este plin. Apoi a luat o cutie cu pietricele i le-a turnat în borcan,
scuturându-l u or. Acestea s-au rostogolit printre pietrele mari i au
umplut spa iile r mase libere. Apoi i-a întrebat pe studen i dac
borcanul este plin. Au fost din nou de acord c este plin. Apoi a luat o
cutie cu nisip i l-a turnat în borcan, scuturându-l u or. Nisipul a
umplut spa iul r mas liber. “Acum, spuse profesorul, vreau s
recunoa te i c a a este i via a voastr . Pietrele mari sunt lucrurile
importante: Dumnezeu, familia, partenerul de via , etc. , lucruri care,
chiar dac totul este pierdut i numai ele au r mas, via a voastr tot ar
fi complet . Pietricelele sunt celelalte lucruri care conteaz : slujba,
casa, ma ina. Nisipul reprezint lucrurile mici, care completeaz restul.
Dac pune i în borcan mai întâi nisipul, nu mai r mâne loc pentru
pietrele mari si pentru pietricele. La fel se desf oar i via a noastr :
dac ne consumam timpul i energia cu lucrurile mici, nu vom ajunge
niciodat la lucrurile importante.”
Scopul determin priorit ile. Dac scopul t u este de a face
bani cu orice pre , atunci toate priorit ile se vor plia dup aceast int .
Toate vor fi trecute prin acest filtru al scopului. Ce trei tineri din
Babilon, aveau conturate foarte clar în mintea lor principii sfinte. Când
au fost pu i la încercare i-au urmat principiile i nu au fost h r ui i de
alegerea priorit ilor în acel moment. Dac ai format un set de
principii, priorit ile nu vor fi greu de identificat. Dac unul din
principiile tale este de a fi nelipsit de la biseric , nu vei avea probleme
de aranjare a priorit ilor, dac se organizeaz o excursie sau o alt
ac iune cu clasa, în ziua de duminic .
(continuare pe pagina urmatoare)

MEDITATIE

CELE ZECE PORUNCI
“ Sa nu ai alti dumnezei afara de Mine” – Exod 20:3

(urmare pagina anterioara)

Psalmi 46:10 “Opri i-v , i s ti i c Eu sunt Dumnezeu.” Sunt
situa ii în care trebuie s ne oprim din goana nebun a vie ii, s ascult m ce
vrea Dumnezeu, s inem cont i s urm m directivele pe care El le traseaz
special pentru noi. Dar de asemenea sunt momente în via când drumul cu
prioritate este clar i atunci este necesar s urm m acest drum f r alte
a tept ri sau îndrum ri. Priorit ile din via a noastr reflect caracterul pe
care-l avem. Doamne ajut -ne s avem în capul listei noastre de priorit i,
c utarea împ r iei tale i atunci suntem siguri c toate celelalte vor avea
locul cuvenit.

PROGRAMUL BISERICII

Duminica: 10.00-11.00
11.00-12.00
17.00-19.00

Luni: 19.00-20.30

-

Rugaciune
Serviciu Divin
Inchinare
Fanfara
Cor
Servici de evanghelizare
Repetitie fanfara

Prin porunca intii Dumnezeu afirma ca omul este o fiinta religioasa. Astfel Dumnezeu nu-i
spune omului ca ar fi bine sa aiba vreun dumnezeu si sa-L aleaga pe El.
Instinctul religios este un dat si un dar pe care il are fiecare om din partea lui
Dumnezeu, Creatorul nostru al tuturor. Acest instinct este confirmat de-a lungul istoriei in
fiecare generatie, in fiecare om, prin dorinta de a transcede lumea aceasta inspre o alta lume.
Prin educatiei (unii) sau prin lipsa de educatie ( altii ) oamenii reusesc, o vreme, sa ignore sau
sa diminueze aceasta componenta spirituala, dar ea nu poate fi anihilata.
Biblia spune:” Dumnezeu a facut ca toti oamenii, iesiti dintr-unul singur, sa locuiasca pe
toata fata pamantului; le-a asezat anumite vremi si a pus anumite hotare locuintei lor, ca ei sa caute
pe Dumnezeu. “...in El avem viata, miscarea si fiinta, ... fiindca suntem de neam din Dumnezeu.”
(Faptele Apostolilor 17:26-29).
Acest instinct a fost recunoscut si de cei mai renumiti atei ai lumii in scrierile sau meditatiile lor:
Ex. Sarttre: “Am simtit nevoia de Dumnezeu. Am cautat religia, am ravnit dupa ea si mai ales dupa
remediul ei. Daca n-as fi gasit-o, as fi inventat-o eu insumi.” Camus: “ ...nimic nu poate diminua
apetitul pentru divinitate al fiintei umane”; Walter Kaufmann: “...Fie ca se inchina la idoli fie
ca se inchina lui insusi, omul este o maimuta intoxicata cu cautarea si inchinarea in fata
unui dumnezeu”.
Daca instinctul religios si nevoia de inchinare este darul lui Dumnezeu prin Creatie, cum
s-a ajuns la situatia in care omul Il neaga pe Dumnezeu sau Il imparte in inchinare cu alti
dumnezei falsi? ( Isaia 44:8-20 )
Apostolul Pavel ne-a dat deja raspunsul:
“ fiindca, macar ca au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslavit ca Dumnezeu...au schimbat
slava Dumnezeului nemuritor intr-o icoana, care seamana cu omul muritor, pasari,
dobitoace...au schimbat in minciuna adevarul lui Dumnezeu, si... s-au inchinat fapturii in locul
Facatorului”.( Romani 1:21-25 )
In mintea si in inima omului Creatia a fost pusa in locul Creatorului.
Istoria se deruleaza, idolii sau dumnezeii falsi ( oricine sau orice ocupa in viata un loc
mai important decit Dumnezeu care ne-a creat ) se schimba si ei dar porunca lui Dumnezeu
ramine aceeasi: “ Sa nu ai alti dumnezei afara de Mine”. Aceasta porunca este totodata si o
chemare inapoi la Dumnezeu. Aceasta intoarcere la Singurul si Adevaratul Dumnezeu
inseamna pocainta.
“ Dumnezeu nu tine seama de vremurile de nestiinta si porunceste acum tuturor oamenilor
de pretutindeni sa se pocaiasca”( Faptele Apostolilor 17:30 )

Marti: 18.00-20.00

Intalnire tineret

Miercuri: 19.00-20.30

Repetitie fanfara

•

Joi

Repetitie orchestra

•
•
•
•
•

18.00-20.00

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

SA NE RUGAM PENTRU:

•
•

Bolnavii bisericii:
- Tutuian Teofil- Popescu Ana- Iancu Ion- Iancu Florica- Craiovan
Petru - Subert Francisc
Proiectul de reinfiintare a orchestrei bisericii
Slujitorii bisericii
Prietenii care participa la serviciile de inchinare ale bisericii
Noii membrii ai 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
Pentru cei care au fost odata membrii ai biseicii noastre iar acum s-au departat
de la credinta

