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SARBATORITII LUNII
IANUARIE 2010:

“Nu te teme de maine. Dumnezeu este
deja acolo.”

Domnul sa te binecuvanteze !

“ Timpul este Prea INCET pentru cei ce
Asteapta,
Prea IUTE pentru cei ce se Tem,
Prea LUNG pentru cei ce Sufar,
Prea SCURT pentru cei Fericiti,
Dar pentru cei ce Iubesc Timpul NU
EXISTA! “
“ Timpul tace si trece. Timpul tace si
acuza. Timpul tace si pregateste “

_____________________________
VERSETUL LUNII
IANUARIE 2010
“ pân la b trâne ea voastr Eu
voi fi Acela , pân la c runte ele
voastre v voi sprijini. V-am purtat,
i tot vreau s v mai port, s v
sprijinesc i s v mântuiesc.”
Isaia 46:4
Tehnoredactare:
Valentin David

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

Anul I, Nr. 10
GRATIS

Bengescu Ion - ianuarie
Boboescu Ana – ianuarie
Tutuian Teofil – ianuarie
Damian Ilie – ianuarie
Rusmir Daniel – ianuarie
Rusmir Dorina – ianuarie
Nistoran Ramona – ianuarie
Tutian Gheorghe – 2 ianuarie
Craiovan Ion – 3 ianuarie
Popovici Ionela – 6 ianuarie
Crenicean Ana – 9 ianuarie
Balea Constantin – 11 ianuarie
Subert Francisc – 14 ianuarie
Albu Gheorghe – 16 ianuarie
Tutuian Elisabeta – 17 ianuarie
Turcin Lenca – 20 ianuarie
Borcean Gheorghiu Stefan – 26 ianuarie
Marcu Maria – 27 ianuarie
Chilnicean Constantin – 31 ianuarie

_____________________________________

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

“In viata risipim ani, iar la moarte
cersim clipe"
Nicolae Iorga

“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
- IANUARIE 2010

La inceputul fiecarui an ne gandim, unii cu ingrijorare altii cu
speranta la viitor. Aceasta este in functie de credinta fiecaruia si de mesajele
pe care le ascultam. Imparatul David, in contextul unei urari pentru poprul
Israel, a spus:”Unii se bizuiesc pe carele lor,altii pe caii lor; dar noi ne bizuim
pe Numele Domnului, Dumnezeului nostru. Ei se indoaie si cad; dar noi ne
ridicam si ramanem in picioare.”(Ps.20:7-8) David separa clar posibilitatea
de a miza pe ceea ce tine de pamant si de oameni, de sansa si posibilitatea de a
ne increde in Dumnezeu. David nu neaga faptul ca uneori si pentru moment
chiar si cei care se incred in Dumnezeu pot sa cada. Important insa este ca ei
se ridica si starea lor normala este “in picioare”. Pe Cine si pe ce se bazeaza
curajul celor credinciosi sa infrunte necunoscutul ?
1. Pe Dumnezeu
Credinciosii stiu ca fiecare an nou este o provocare prin schimbarile pe care le
aduce. Dar mai stiu si ca Dumnezeu este agentul schimbarii. Dumnezeu este
neschimbator:”Eu sunt Domnul, Eu nu Ma schimb…”(Maleahi 3:6),” Isus
Hristos este acelas ieri si azi si in veci”(Evrei 13:8). Schimbarea este necesara
pentru noi. Dumnezeu ne tulbura uneori confortul nostru ca sa ne dezvolte
abilitatea de a veghea si astfel sa fim”tari in credinta” (1 Corinteni 16:13).
Dumnezeu ne aminteste astfel ca suntem dependenti de El si ca e total
nepotrivit si neproductiv sa ne imaginam ca ne putem descurca singuri.
2. Pe promisiunea lui Dumnezeu.
In mai multe randuri, in contexte in care totul era impotrivitor, Dumnezeu a
dat unor oameni sau intregului popor Israel asigurarea “Eu sunt cu voi” (Exod
3:12,4:12,33:14; Iosua 1:9; Judecatori 6:12,16; Hagai 2:4-5) Mai apoi aceeasi
asigurare le-a fost data ucenicilor, de Domnul Isus dupa inviere, in contextul
trimiterii in misiunea mondiala (Matei 28:19-20). Important este insa sa stim
ca Dumnezeu ne-a dat tuturor credinciosilor aceeasi asigurare ca este cu noi
prin intruparea Domnului Isus caruia I-a pus numele Emanuel, adica
Dumnezeu este cu noi, si prin Duhul Sfant pe care ni l-a trimis si cu care ne-a
pecetluit (Matei 1:23; Ioan 14:16-17; Efeseni 1:13-14) Aceasta realitate ne da
curajul si ne mobilizeaza pentru lucrare in anul viitor.

(continuare pe pagina urmatoare)

MEDITATIE

PROGRAMUL BISERICII
Duminica: 10.00-11.00
11.00-12.00

-

17.00-19.00

-

(urmare pagina anterioara)
Noi, prin natura noastra umana, avem nevoie de incurajare. Cineva a spus:”Laudama si s-ar putea sa nu te cred; critica-ma si s-ar putea sa nu te indragesc; ignorama si s-ar putea sa nu te iert; incurajeaza-ma si nu te voi uita.”
Observam ca doar incurajarea garanteaza o reactie sigura, celelalte sunt doar
posibilitati. Ne asteapta un an nou, necunoscut, dar ceea ce stim ne poate ajuta sa
pornim cu curaj. Dumnezeu este agentul schimbarii si tine in mana Sa si anul care
vine. Daca stam sub ocrotirea Lui vom reusi sa facem fata oricaror situatii.
Schimbarea poate avea un potential innoitor pentru fiecare dintre noi. Deci “Sa tinem
fara sovaire la marturisirea nadejaii noastre, caci credincios este Cel care a facut
fagaduinta. Sa veghem unii asupra altora, ca sa ne indemnam la dragoste si la fapte
bune”(Evrei 10:24-25).

Rugaciune
Serviciu Divin

Luni: 19.00-20.30

Inchinare
Fanfara
Cor
Servici de evanghelizare
Repetitie fanfara

Marti: 18.00-20.00

Intalnire tineret

Miercuri: 19.00-20.30

Repetitie fanfara

Vineri: 18.00-19.30

Studiu Biblic in sanctuarul bisericii
Rugaciune aplicata
Repetitie cor

19.30-20.30
Sambata: 17.00-19.00

Repetitie fanfara

STUDIU BIBLIC SAPTAMANAL
In prag de an nou, oamenii isi ureaza sanatate, prosperitate, implinire,
fericire – urari de bine. Imi propun ca “la anul” sa fiu mai buna. Sa ma rog mai mult,
sa citesc Biblia mai mult, sa fiu mai dedicata lui Dumnezeu, sa petrec mai mult timp
cu familia, cu prietenii, sa ma dezvolt in cariera mea, sa imi organizez mai bine
timpul, sa calatoresc mai mult, sa invat inca o limba, sa descopar pasiuni vechi si
noi… Imi propun sa fac multe lucruri bune.
Gandindu-ma cu atentie, observ ca aceste lucruri mi le-am propus in pragul
fiecarui an nou. Cu totii ne propunem sa fim mai buni dar oare ce inseamna sa fim
mai buni? Pentru mine, sa fiu mai buna inseamna sa o vizitez pe batranica anonima
care statea pe ultima banca si acum nu mai poate veni la biserica. Bucuria si
multumirea pe care o exprima fata ei, pot fi o incurajare, care sa ma anime intreaga
zi. Am o prietena cu care nu am mai vorbit de mult. Sunt sigura ca i-ar prinde bine o
intalnire ca sa vada ca imi pasa de ea, ca vreau sa-si imparta povara cu mine, ca sa-i
fie mai usor. Oamenii care ma iubesc cel mai mult si care vor fi mereu alaturi de
mine sunt familia. Lucrul frecvent pana tarziu nu ma va ajuta sa le cunosc
framantarile, sa-mi afle slabiciunile si sa-mi dea sfaturi. Una dintre colegele mele de
lucru imi spune ca ea cauta. Cauta o relatie profunda, dincolo de ce se vede, cu
Divinitatea. Ceva mai mult decat ii ofera religia. As putea sa-I vorbesc despre cel mai
bun Prieten al meu (L-as putea numi asa?).
Pana la urma ce inseamna sa fim mai buni? Inseamna sa invatam sa Il lasam
pe Christos sa traiasca in noi. Sa nu mai exist eu, ci El in mine. Sa nu iau busola mea,
ci sa merg pe acel drum pe care El ma conduce, chiar daca nu a mai fost batut de
nimeni. Inseamna sa stiu “Caci a trai este Christos”. Oare daca aceste lucruri s-ar
intampla, cum si cat s-ar schimba viata mea?
Inainte imi sta un an, vreau sa-l incep nu cu urari de bine, ci cu Acela care
este Binele.

01 ianuarie 2010 – “ Biserica – Adunarea celor chemati “
Textul biblic: Matei 16:13-28
Versetul cheie: Romani 8:28-30
08 ianuarie 2010 – “ Biserica – Trupul Lui Cristos ”
Textul biblic: 1 Corinteni 12:12-31
Versetul cheie: Efeseni 5:29-30
15 ianuarie 2010 – “ Biserica – Templul Lui Dumnezeu ”
Textul biblic: Efeseni 2:1-22
Versetul cheie:1 Petru 2:4
22 ianuarie 2010 – “ Biserica – Mireasa Lui Cristos “
Textul biblic: Efeseni 5:15-33
Versetul cheie: Apoc 19:7-8
29 ianuarie 2010 – “ Biserica – Poporul Lui Dumnezeu “
Textul biblic: 1 Petru 2:1-12
Versetul cheie: Tit 2:14

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
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

