Biserica Baptistă Maranata

DIVERSE

Moldova Nouă
Citându-l pe
A. W. Tozer
 „Dacã existã undeva un om mai
incompetent ca mine, dar care-L
cautã pe Dumnezeu mai sincer
decât mine, pe acela îl va folosi
Dumnezeu înaintea mea."
 „Timiditatea sfinţilor acreditează
obrăznicia celor fireşti.”
 „Fiecare om este ceea ce admiră
în taină. Dacă aş putea afla ce
admiri, aş şti ceea ce eşti, fiindcă
oamenii sunt ceea ce gândesc
când sunt liberi să se gândească
la ce vor.”
 „A-L cunoaşte pe Dumnezeu şi a
continua totuşi să-L cauţi –iată
paradoxul dragostei sufletului,
lucru luat în derâdere, ce-i drept,
de cei satisfăcuţi mult prea uşor
de formalismul religios, dar
confirmat prin fericita experienţă
a celor cu inima înflăcărată.”
 „Comunismul este încercarea lui
Satan de a imita creştinismul.”

Tehnoredactare:
Valentin David
______________________________

Contact:
Telefon: 004-0255-542214
E-mail:
maranata_mn@yahoo.com
Urmariţi serviciile bisericii pe internet
LIVE la adresa:

www.maranata1.ro
sau pe adresa de Facebook a bisericii noastre

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

SĂRBĂTORIŢII LUNII
APRILIE 2013:

dumnezeului său, noi vom umbla în Numele
Domnului, Dumnezeului nostru, totdeauna şi în veci
de veci!”
- Mica 4:5

Domnul să te binecuvânteze !
Ţuţuian Mariana – 1 aprilie
Floroiu Rut – 4 aprilie
Milos Rodica – 7 aprilie
Nistoran Ioana – 10 aprilie
Nistoran Gheorghe – 10 aprilie
Nistoran Ioan – 13 aprilie
Crenicean Constantin – 14 aprilie
Scobercea Ioan – 16 aprilie
Rusovan Andrei Liviu – 17 aprilie
Craiovan Elena – 20 aprilie
Cîrpean Elisabeta – 20 aprilie
Dan Silvia – 22 aprilie
Miloş Gheorghe – 23 aprilie
Bengescu Maria – 28 aprilie
Marcu Ion – 28 aprilie

Buletin inFormativ
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GRATIS

O minte care înfloreşte
pastor Nelu Popescu

VERSETUL LUNII
APRILIE 2013
Ferice de omul care nu se duce la sfatul
celor răi, nu se opreşte pe calea celor
păcătoşi şi nu se aşează pe scaunul celor
batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în
Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la
Legea Lui!
Psalm 1:1-2

ANUNŢ
- Descărcaţi Formularul 230 de pe prima
pagină a website-ului bisericii noastre,
completaţi-l si apoi înmânaţi-l fr. pastor
Sabin Varan pentru a contribui cu 2 %
din impozitul deja reţinut de stat pentru
veniturile de natură salarială aferente
anului 2012.

- A apărut pe website posibilitatea
susţinerii proiectului de construire a unei
şcoli creştine prin donaţii în sumă fixă de
10 euro folosind plata cu cardul.

Biserica Creştină Baptistă Nr.1 “Maranata”
325500 Moldova Nouă, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 25, Caraş Severin

Picătura de înţelepciune

Primăvara este aşteptată şi îndrăgită de cei mai mulţi pentru că marchează
începutul revenirii la viaţa abundentă a vegetaţiei amorţite peste iarnă. Semnalul de
trezire este dat de ghiocei, primele flori de pe la noi, care chiar dacă au un miros abia
perceptibil şi sunt monocolori, deschid drumul altor flori mult mai parfumate şi
colorate. În scurt timp ne vom trezi înconjuraţi de verdeaţă de nuanţe diferite şi de
flori care ne atrag prin diversitatea, frumuseţea şi mirosul lor. Tot ceea ce admirăm
primavara ne duce cu gândul la mesajul cântării "Frumos e câmpul verde":
"Frumoasă e natura pe care Dumnezeu/ Măreţ în fiecare an o-mbracă tot
mereu/...Ce-i mai frumos ca toate, ce poate fi de preţ/ Decât să fii al Domnului, nimic
nu-i mai mareţ".
Pentru a trezi în noi o mai mare dragoste pentru Dumnezeu şi o mai
profundă cunoaştere a voiei Lui, la fiecare început de an suntem provocaţi să reluăm
citirea Bibliei într-un program care să ne permită parcurgerea ei de la Genesa la
Apocalipsa. (Biblia este unul din cele mai măreţe daruri ale lui Dumnezeu pentru
omenire). În faţa acestei provocări unii se întreabă: câte minute pe zi trebuie să
citescă din Biblie?, sau care este limita minimă astfel încât Dumnezeu să nu se mânie
pe noi? Cred că astfel de întrebări sunt greşite. Dumnezeu nu ne iubeşte în funcţie de
cât de mult citim Biblia. Mai corect ar fi să ne întrebăm: cu ce altceva decât cu Biblia
am putea să ne hrănim mintea, astfel încât ea să înflorească. În Psalmul 1:1-3 ni se
spune: "Ferice de omul care...îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte
cugetă la Legea Lui". Ce înseamnă "zi şi noapte cugetă la Legea Lui?" Cum se poate
face asta? O veche zicală spune: dacă poţi să te îngrijorezi, poţi şi să meditezi (să
cugeţi). Să cugeţi înseamnă să întorci pe toate feţele acelaşi gând. Când primim o
informaţie care ne priveşte, aşa facem; toată ziua ne gândim la acea informaţie şi o
întoarcem pe toate feţele. Când citim Biblia primim veşti de la Dumnezeu, veşti care
ne privesc şi care trebuie să ne influenţeze viaţa de zi cu zi. Să căutăm cu mintea
noastră aplicaţii pentru partea din Biblie pe care am citit-o. Cum putem să ne găsim
plăcerea în Legea Domnului? Asta se poate întampla când nu vedem în Biblie un şir
nesfârşit de reguli restrictive, ci când descoperim în Biblie cum este să fim iubiţi şi
binecuvântaţi de Dumnezeu. Dumnezeu ne iubeşte, acesta este cel mai profund şi de
preţ adevăr al Bibliei. Când ne uităm pe fereastră, putem să ne oprim privirea la sticlă
şi să descoperim urmele de praf de pe ea; nu ne alegem cu prea mult. Dar putem să ne
uităm prin sticlă şi să vedem lumea de dincolo de ea, folosind fereastra ca o
deschidere spre lume.
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE

CALENDAR DE CITIRE A BIBLIEI

(urmare pagina anterioară)
Să începem să privim lumea prin "fereastra" Bibliei, gândindu-ne la providenţa Lui
Dumnezeu: înţelepciunea cu care Dumnezeu conduce lumea, ne poartă de grijă şi ne asigură de
prezenţa Sa permanentă. Mintea care înfloreşte cugetând la Biblie şi viaţa care îşi găseşte plăcerea în
Legea lui Dumnezeu nu sunt încătuşate nici limitate. Apostolul Pavel ne spune în Filipeni 4:8 "...tot
ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic
de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, orice lauda, aceea să vă însufleţească." Tot
şi orice: gânduri bune, curate, de oriunde provin. Literatură, artă, muzică, etc. Dumnezeu vrea ca
mintea noastra sa fie umplută cu ceea ce este adevărat, vrednic şi curat. Să-I permitem lui Dumnezeu
să ne reseteze mintea prin Biblie. Duhul Sfant doar poate să facă lucrul acesta. Plinătatea Duhului ne
stă la dispoziţie, deci să fim plini de Duh (Efeseni 5:18).

„Timpul petrecut în rugăciune este unitatea de măsură a iubirii tale faţă de Dumnezeu”. Spune-mi cât timp petreci cu
Dumnezeu în rugăciune şi îţi voi putea spune cât de mult Îl iubeşti cu adevărat.

D
01
L

2 Împăraţi
1, 2, 3

2 Împăraţi
4, 5, 6

- acceptă iertarea lui Dumnezeu în jertfa Domnului
Isus prin credință și pocăința de păcatul tău –
1 Ioan 2:1,2.
Vino cu cererea ta înaintea Domnului pentru:
- înțelepciune în decizii
- pază și protec ție ( familie, biserică)
- mântuirea celor apropiați ( adu-i pe nume înaintea
Domnului)
- alte cereri specifice:
…………………………………………………………….
……………………………………………………………..
………………………………………………………
………………………………………………………

………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..

Dragostea și bunătatea Lui
Dreptatea și judecata Lui
Sfințenia și răbdarea Lui
Că este unic și stăpân
Că este Domn și Salvator
Că este singurul Dumnezeu adevărat

2 Împăraţi
10, 11, 12

V














Pentru viață, sănătate, locuință
Pentru puterea zilnică de muncă
Pentru locul de muncă
Pentru banii pe care-i primești (salar,
pensie, șomaj, alocație, etc.)
Pentru aer, pâine, apă, căldură, haine
Pentru trupul tău
Pentru familia ta ( părinți, frați, surori,
soț, soție, copii)
Pentru prieteni, frați și surori în Domnul
Isus Cristos ( Biserica)
Pentru că te-a ales și te-a chemat la
mântuire și ești un copil al Lui
Pentru mântuirea prin Domnul Isus și
pentru darul credinței
Pentru Duhul Său Cel Sfânt trimis să te
călăuzească, să te îndrume
Pentru promisiunea reântoarcerii Sale și
că Domnul Isus te va lua în veșnicie

2 Împăraţi
16, 17, 18, 19

25

19

26
2 Cronici
28, 29, 30

20
1 Samuel
8, 9, 10, 11

Ezra
5, 6, 7, 8

2 Cronici
25, 26, 27

2 Cronici
5, 6, 7

1 Cronici
14, 15, 16, 17

30

24

18

13

29

2 Cronici
22, 23, 24

2 Cronici
1, 2, 3, 4

1 Cronici
11, 12, 13

2 Cronici
34, 35, 36

23

17

12

28

Ezra
1, 2, 3, 4

2 Cronici
19, 20, 21

1 Cronici
28, 29

1 Cronici
8, 9, 10

2 Împăraţi
13, 14, 15

S

1 Cronici
25, 26, 27

11

05

2 Cronici
16, 17, 18
16

10

04
J

1 Cronici
22, 23, 24

1 Cronici
5, 6, 7

06
Nu uita să-I mulțumești lui Dumnezeu
întotdeauna:

2 Cronici
12, 13, 14, 15
22

1 Cronici
1, 2, 3, 4

2 Împăraţi
7, 8, 9

Nu uita să-L lauzi pentru:







08

1 Cronici
18, 19, 20, 21
15

09

03
M

mărturisește nevrednicia și păcatul tău (vorbe,
gânduri, fapte, atitudini) înaintea lui
Dumnezeu - Psalmul 32:5
 smerit recunoaşte nevoia de iertare
 vorbe ște-i Domnului despre păcatele tale –
Psalmul 32:3; 51:3,4.
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

21

2 Împăraţi
23, 24, 25
02

PE GENUNCHI ÎN RUGĂCIUNE



14

2 Împăraţi
20, 21, 22,

M

Nu uita să-ți mărturisești păcatele
și să ceri iertare lui Dumnezeu:

07

27
2 Cronici
31, 32, 33

SĂ NE RUGĂM PENTRU
Proiectele spirituale şi materiale asum ate ca şi congregaţie in anul 2013
Cei care au ascultat Cuvântul la Evanghelizarea din perioada 15-17 MARTIE 2013
Resursele de care avem nevoie - să le primim de la Dumnezeu
Bolnavii bisericii:- Ţuţuian Teofil - Iancu Florica- Şubert Francisc - Şubert Maria.
Slujitorii bisericii
În fiecare zi de vineri, biserica este chemată la o zi de jertfă prin post si rugăciune
Grupa de rugăciune constituită pe strada 9 Mai cu fraţi şi surori care se întâlnesc pentru
rugăciune în fiecare marţi de la ora 16.00

Grupa de rugăciune constituită în cartierul Baron cu fraţi şi surori care se întâlnesc
pentru rugăciune în fiecare miercuri de la ora 15.00

Întâlnirea la închinare a tinerilor din fiecare sâmbătă de la ora 16.30

Toţi copiii bisericii

Mărturia membrilor bisericii noastre în oraşul Moldova Nouă

Copiii Grădiniţei baptiste din cadrul bisericii noastre şi pentru familiile lor

Pentru cei care au fost odată membrii ai biseicii noastre iar acum s-au depărtat
de la credinţă dar şi pentru noii membrii ai bisericii noastre botezaţi în data de 14
octombrie 2012

Perioada Sărbătorilor de Paşte








