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Citându-l pe ...
Charles H. Spurgeon
 Sinceritatea face ca şi cea mai
umilă persoană să devină cu
mult mai valoroasă decât cel
mai talentat ipocrit.
 Smerenia înseamnă să te
evaluezi în mod corect.
 Nimeni nu e mai injust în
judecarea celorlalţi, decât cei
care au o opinie deosebită
despre ei inşişi.

Boboescu Ana – ianuarie
Ţuţuian Teofil – ianuarie
Bengescu Ion - 1 ianuarie
Ţuţuian Gheorghe – 2 ianuarie
Popovici Ionela – 6 ianuarie
Crenicean Ana – 9 ianuarie
Balea Constantin – 11 ianuarie
Chilnicean Maria – 12 ianuarie
Călin Vasile Beniamin – 13 ianuarie
Şubert Francisc – 14 ianuarie
Albu Gheorghe – 16 ianuarie
Ţuţuian Elisabeta – 17 ianuarie
Turcin Lenca – 20 ianuarie
Borcean Gheorghiu Ştefan – 26 ianuarie
Marcu Maria – 27 ianuarie
Chilnicean Constantin – 31 ianuarie

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

www.maranata1.ro
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GRATIS

”Încotro vei merge tu, voi merge şi eu”
pastor Sabin Varan
„Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul...” – Galateni 5:16

VERSETUL LUNII
IANUARIE 2013
privire la voi, zice Domnul, gânduri de
pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un
viitor şi o nădejde..”
Ieremia 29:11

EVENIMENT
Tehnoredactare:
Valentin David
______________________________

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

Domnul să te binecuvânteze !

“Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu
 În cer nu există purtători de
comori care nu au fost pe
pământ purtători de cruci.

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

SĂRBĂTORIŢII LUNII
IANUARIE 2013:

- în data de 26 decembrie 2012 în biserica
noastră a avut loc logodna Adelinei Popescu cu
Cosmin Răsinar

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

Picătura de înţelepciune

A mai trecut un an și iată că un altul ne stă înainte cu tot ceea ce va
însemna el pentru fiecare dintre noi. Ar trebui să realizăm însă că odată cu trecerea
fiecărui an suntem mai aproape de veșnicie, de întâlnirea cu Dumnezeu. Viața nu ne
este hotărâtă de Dumnezeu să o trăim veșnic pe pământul acesta, dar cu certitudine
eternitatea ne așteaptă cu sau fără Dumnezeu. De-aceea pentru că nu avem decât o
singură viață ea trebuie trăită cu folos. Anii de viață pe care Dumnezeu ni-i oferă să-i
folosim pentru a asculta de Dumnezeu și pentru a lucra pentru El. Nu poate fi o
investiție mai bună decât viața investită pentru Dumnezeu și Împărăția Lui.
Încotro vei merge anul acesta? Care sunt planurile tale? Ce ți-ai propus deja
cu privire la viața ta pentru anul 2013? Cu siguranță agenda ta poate conține multe
lucruri bune. Vor fi totodată în anul acesta și multe situații neprevăzute, vei fi poate
la „intersecții de drumuri”, vei avea hotărâri importante de luat. Cum vei răzbate cu
succes în toate acestea? Răspunsul este clar și simplu. Lasă-te călăuzit în anul acesta
de Dumnezeu prin Duhul Său Sfânt care pentru aceasta a fost trimis de la Tatăl din
cer(Ioan 16:13-15). Parcursul anului acesta nu este însă ca și răspunsul, nu este
întotdeauna la fel de ușor. Este cu multe provocări, uneori cu evenimente pe care nu
le înțelegi, cu lupte, cu frământări și presărat din când în când cu satisfacții.
Investirea cu folos a vieții depinde în totalitate de hotărârea de a te lăsa călăuzit de
Dumnezeu și de-a înțelege și urma planurile Sale cu privire la viața ta și anul acesta.
Cum vei putea ajunge să urmezi călăuzirea Duhului în viața ta și anul acesta? Istoria
și mărturia lui Rut ne poate sluji ca model, vezi pentru aceasta cartea Rut unde este
cuprinsă întreaga istorie a vieții ei și a felului minunat în care s-a suspus călăuzirii lui
Dumnezeu.
La un moment critic din viața ei, Biblia ne spune despre Rut, o moabită,
noră în familia unor evrei că a ales cu încăpățânare să o urmeze pe soacra ei și să se
întoarcă din Moab în Israel. După ce au falimentat în Moab, după ce își pierde soțul,
Rut avea o mulțime de variante pe care să le bifeze pentru viața ei și mai apoi să le
urmărească. Alege însă să o urmeze pe Naomi și uitându-ne la binecuvântările pe
care i le dă Dumnezeu putem înțelege că decizia de-a o urma pe Naomi, soacra ei a
fost una înțeleaptă și în planul lui Dumnezeu.
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE

CALENDAR DE RUGĂCIUNE

(urmare pagina anterioară)
Și eu și tu suntem chemați să luăm o decizie vizavi de o persoană, și această persoană este
Duhul Sfânt, Dumnezeul adevărat. Vei fi gata să îi urmezi călăuzirea? Rolul Său este să ne ducă în
ascultare și apropiere de Dumnezeu în tot ceea ce vrea Dumnezeu și este mai bine pentru noi, nu în
ceea ce ne dorim noi cel mai mult. El este în permanentă legătură cu Dumnezeu și cu Domnul Isus
Cristos și cu Sfânta Scriptură revelată. Din ceea ce are plănuit Dumnezeu cu privire la noi, Duhul
Sfânt poate să ne descopere pas cu pas în călătoria noastră pe pământul acesta ca să putem duce o
viață de biruință și împlinire.
Ia și tu aceeași hotărâre ca și Rut. Alege să mergi după Duhul Sfânt urmând învățăturile,
îndemnurile, îndrumările Sale. Alege să-ți dovedești dependența și ascultarea ta de Dumnezeu
urmând călăuzirea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt.
Deci, încotro? Fie ca hotărea ta în anul acesta să fie potrivită cu cuvântul acesta: încotro
vei merge Tu Duhule Sfânt, mă voi supune în ascultare de planurile Tale pe care ești deja gata să mi
le descoperi prin Cuvântul lui Dumnezeu. Cu certitudine această atitudine garantează o viată trăită în
biruința Domnului.

CALENDAR DE RUGĂCIUNE
Nu uita să-L lauzi pentru:

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


- acceptă iertarea lui Dumnezeu în jertfa Domnului
Isus prin credință și pocăința de păcatul tău –
1 Ioan 2:1,2.
Vino cu cerea ta înaintea Domnului:
- 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

„Timpul petrecut în rugăciune este unitatea de măsură a iubirii tale faț ă de Dumnezeu”. Spune-mi cât
timp petreci cu Dumnezeu în rugăciune și îți voi putea spune cât de mult Îl iubești cu adevărat.
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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
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