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DIVERSE
Picătura de înţelepciune
Înţelepciunea dintr-o poezie!
A fost cândva o vreme...
A fost o vreme tristă cu întuneric dens
De negură, necaz şi-o viaţă fără sens.
Când oameni, preoţi şi profeţi şi împărat
Zăceau neputincioşi în greul lor păcat.
Când cei ce trebuiau poporul să povăţuiască
Nu-L întrebau pe Domnul, să nu Îl ispitească
Croindu-şi drum prin propria lor fire
Duceau poporul tot mai mult în rătăcire
Atunci din cer profetul, adus-a o solie,
Poporul va trăi o mare bucurie.
Cei ce trăiau în întuneric şi necaz,
N-o vor mai duce aşa în nici un caz.

Moldova Nouă

SĂRBĂTORIŢII LUNII
DECEMBRIE 2013

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

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

Domnul să te binecuvânteze !
Popescu Ion – 1 decembrie
Velcean Maria – 2 decembrie
Floroiu Camelia – 4 decembrie
Popescu Georgeta – 17 decembrie
Ţuţuian Mircea Dumitru – 18 decembrie
Rusmir Dănuţ – 20 decembrie
Pătlăgescu Amalia Cristina – 23 decembrie
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Sărbătoarea Crăciunului prin ochii unui tânar al Bisericii Baptiste
Maranata Moldova Nouă

VERSETUL LUNII
DECEMBRIE 2013

Giulia Albu

”Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; îl vor
numi: Minunat Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii. El va
face ca domnia Lui să crească, şi o pace fară sfârşit va da scaunului de domnie al
lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire,
de acum şi-n veci de veci: iată ce va face rîvna Domnului oştirilor”→ Isaia 9: 6,7.

„Slavă lui Dumnezeu în locurile prea
înalte, şi pace pe pamânt între oamenii
plăcuţi Lui”

Apoi dintr-o fecioară, în mod miraculos
Ni s-a născut COPILUL, de un real folos.
Numele LUI, dumnezeiesc, EMANUEL
Cu toţii să-L mărim, să-L proclamăm cu zel.
(inspirată din Isaia cap.7-9)
pastor Popescu Ion : septembrie 2013

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

ANUNŢURI
- Pe website-ul bisericii noastre există
posibilitatea susţinerii proiectului educaţionalevanghelistic de construire a unei şcoli creştine
prin donaţii în sumă fixă de 10 euro folosind
plata cu cardul.
- Începând cu luna iunie 2013 prin intermediul
bisericii noastre se derulează un nou proiect, de
aceasta dată unul cu caracter social, intitulat
Ana & Ana. Proiectul are în vedere ajutorarea
familiilor de fraţi şi surori cu venituri mici din
biserica noastră.
- Într-un viitor foarte apropiat pe frecvenţa de
106,6 MHz va începe să emită cu o largă
acoperire a zonei noastre, a zecea staţie locală a
postului Radio Vocea Evangheliei staţie care se
va numi Radio Vocea Evangheliei - Clisura
Dunării. Acesta este al treilea proiect în care
biserica noastră este implicată şi este un proiect
de evanghelizare prin media.

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

Luca 2:13
Căci pentru întreaga lume se va da un FIU
El este FIUL DUMNEZEULUI CEL VIU
El, DOMNUL PĂCII, SFETNIC MINUNAT
Să scape lumea de-ntuneric şi păcat.

Crăciunul, de departe, este cea mai asteptată sărbătoare de
care se bucură întreaga creştinătate.
Crăciunul, sărbatoarea Naşterii Domnului, este asaltat cu tot
felul de tradiţii care îi ştirbesc adevărata însemnătate, şi plasează
naşterea Domnului în umbra multor lucruri pe care oamenii le fac în
această perioadă.
Cei care aşteaptă cu nerăbdare Crăciunul sunt copiii.
Bucurându-se de numeroasele cadouri primite din partea celor dragi,
şi aşteptând cu nerăbdare venirea moşului, şi a momentului
împodobirii bradului împreună cu părinţii, aceştia nu înţeleg de fapt
însemnătatea pură a Crăciunului. Pentru ei totul se rezumă la
cadouri, brad şi moşul mult aşteptat. Fiind copil şi bucurându-mă de
venirea Crăciunului, la fel ca ceilalţi, aşteptam cu nerăbdare primirea
de cadouri, împodobirea bradului şi mersul în dimineaţa ajunului în
“piţărăi”, când, de fapt, trebuia ca toată atenţia să mi-o îndrept către
Cel care s-a născut în Betleemul din Iudea pentru ca să ne aducă
mântuire, pace, linişte sufletească, eliberare.
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE

CALENDAR DE CITIRE A BIBLIEI
„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.

(urmare pagina anterioară)
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Cu siguranţă, primii dintre cei care mi-au spus despre adevărata
însemnatate a acestei mari sărbători au fost părinţii. Aceştia vorbindu-mi de
nenumărate ori despre prunc, Iosif, Maria, magi, păstori, dar şi despre umila iesle,
locul în care a fost profeţit să se nască Domnul Isus, m-au făcut să înţeleg că
odată cu venirea Lui în lume, ne-a fost trimisă posibilitatea mântuirii şi reabilitării
relaţiei dintre om şi Dumnezeu. (" Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi
găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle."→Luca 2: 12).
Pentru că timpul nu stă niciodată în loc, eu am crescut şi am avut prilejul,
după ce singură am citit cele relatate în Sfânta Scriptură, să descopăr modul
miraculous în care Mântuitorul lumii a ales să se nască, să crească si să ne
mântuiască.
“ Unde este împăratul de curând născut ?“, Matei scrie: " După ce s-a născut Isus
în Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din
Răsărit la Ierusalim, şi au întrebat: Unde este Împăratul de curând născut al
iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit şi am venit să ne închinăm Lui ……
Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui s-au aruncat cu faţa la
pământ şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis visteriile şi I-au adus daruri: aur,
tămâie şi smirnă. "→ Matei 2: 1,2,11.
Haideţi ca începând din anul acesta, la această mare sărbătoare să ne
închinăm Pruncului născut în Betleem şi sărbătoarea naşterii Pruncului Isus sa nu
fie umbrită de tradiţiile trecătoare pe care ni le oferă lumea, El fiind cel mai bun
cadou din lume.
"Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi
o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un
Mântuitor, care este Hristos, Domnul."→ Luca 2: 10, 11.
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SĂ NE RUGĂM PENTRU
Proiectele spirituale şi materiale asumate ca şi congregaţie in anul 2013
Cei care au ascultat Cuvântul la Evanghelizarea din această toamnă
Resursele de care avem nevoie
Bolnavii bisericii: Ţuţuian Teofil - Iancu Florica- Şubert Francisc - Şubert Maria- Nistoran
Ioana -Turcin Lenca - Răduţ Mihai – Balea Constantin – Iancu Elisabeta .
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 Şcolii şi 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
Proiectul Radio Vocea Evangheliei Clisura Dunării

