Biserica Baptistă Maranata

DIVERSE
Citându-l pe
John Maxwell
 „Fără îndoială, Împărăţia lui
Dumnezeu e propovăduită de
oameni simpli, care împlinesc
sarcini mărunte pentru un
Dumnezeu mare."
 „Mentalitatea determină
personalitatea. Pentru a vă
schimba mentalitatea trebuie să
vă schimbaţi mediul de viaţă,
anturajul şi modul în care vă
petreceţi timpul liber.”

 „Ceea ce faceţi azi e rezultatul
lucrurilor pe care le-aţi gândit
ieri.”
 „Unul dintre principiile de bază
ale creştinismului e că Dumnezeu
nu cunoaşte deznădejdea, aşa că
n-ar trebui s-o cunoştem nici
noi.”

Nistoran Ioan – 1 mai
Chisaliţă Ana – 1 mai
Varan Emma – 7 mai
David-Izvernar Mihaela – 10 mai
Albu Aurica – 11 mai
Iancu Floarea – 13 mai
Pera Dumitru – 14 mai
Marişescu Ion – 18 mai
Gîrjan Ana – 18 mai
Mariţan Nicolae – 20 mai
Şubert Maria – 24 mai
Ţuţuian Octavian – 25 mai
Gapşea Nicolae – 25 mai
Pavel Ştefania – 26 mai
Borcean Valerica – 26 mai
Boboescu Ana – 27 mai
Marişescu Marius – 30 mai

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

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

Buletin inFormativ
Anul V, Nr.2 – MAI 2013
GRATIS

Hristos a înviat !
pastor Sabin Varan
„S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim şi au găsit pe cei
unsprezece şi pe cei care erau adunaţi cu ei la un loc, şi zicând: a înviat Domnul cu adevărat...”
Luca 24:33, 34

VERSETUL LUNII
MAI 2013
“...vreau să fac voia Ta, Dumnezeule!" Şi
Legea Ta este în fundul inimii mele”
Psalm 40:8

- Descărcaţi Formularul 230 de pe prima

Contact:

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

Domnul să te binecuvânteze !

ANUNŢ
Tehnoredactare:
Valentin David
______________________________

Moldova Nouă

SĂRBĂTORIŢII LUNII
MAI 2013:

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

Temelia solidă a creştinismului este adevărul cu privire la miracolul înfăptuit de
Dumnezeu în persoana Domnului Isus Cristos, şi-anume învierea Sa din morţi. Cu toate că de-a
lungul vremurilor adevărul acesta a fost combătut şi contestat, el rămâne în picioare indiferent
de vremuri şi oameni, un adevăr de netăgăduit: Hristos a înviat şi este viu pentru veşnicii: „Cel
viu. Am fost mort şi iată că sunt viu în vecii vecilor”(Apocalipsa 1:18a).
Oamenii de-a lungul istoriei, cât şi oamenii de astăzi se raportează diferit la adevărul
acesta. Pentru unii este o cutumă tradiţională, un salut respectuos în preajma sărbătorilor. Drept
urmare n-ar trebui să fim surprinşi că în sărbătoarea Învierii Domnului Isus datele sărbătorii s-au
schimbat. Sărbătoritul nu mai este Domnul Isus ci iepuraşul clăpăug, bucuria sărbătorii nu mai
este dată de minunea învierii ci de mulţimea cadourilor aduse parcă prin minune de acelaşi
personaj animal şi dilema sau preocuparea în sărbătoare nu mai este închinarea sau înţelegerea
miracolului înfăptuit prin Duhul, de ridicare a lui Cristos din morţi, ci cum de lângă blăniţa
moale a iepuraşului se află mult răvnitele şi multicolorele ouă. Să fi avut loc vreo minune?
Tradiţii şi obiceiuri care sufocă adevărul ce trebuie înălţat în sărbătoare şi cunfundă pe oameni
în idolatrie şi ignoranţă. Toate acestea nu fac altceva decât să stârnească mânia lui Dumnezeu
prin nelegiuire şi necinstire. Pe de-altă parte adevărul acesta este înălţat şi reprezintă motivul
sărbătorii pentru toţi aceia a căror viaţă a fost schimbată de Domnul Isus, Cel care a înviat.
Sărbătoarea învierii Domnului Isus are natura ei colectivă şi aici important este ca toţi cei
răscumpăraţi şi înnoiţi în închinare să proclame biruinţa Domnului Isus Cristos asupra morţii şi
puterii întunericului, a diavolului şi armatelor sale. Războiul a fost câştigat şi Dumnezeu a
învins.
Sărbătoarea plăcută lui Dumnezeu este atunci când în mod personal fiecare
participant înţelege şi împlineşte aşteptările Lui. El este sărbătoritul şi El impune o anume
apropiere de El în sărbătoarea care este a Lui (Numeri 9:3). Care sunt aceste aşteptări ale lui
Dumnezeu? Le vom observa pe scurt aşa cum au fost împărtăşite poporului Israel.
În primul rând sărbătoarea este poruncită de Dumnezeu. Poporul trebuia să vină la
întâlnire cu El. El a hotărât luna şi ziua de sărbătoare (Numeri 28:16, 17) şi poporului i s-au
vestit acestea. Pentru popor zilele acelea de sărbătoare erau ale Domnului şi trebuiau să le
respecte scopul.
În al doilea rând trebuia să aibă loc o adunare sfântă (Numeri 28:18). Două
aşteptări importante ale lui Dumnezeu în sărbătoare: părtăşia şi sfinţirea. Nimeni nu trebuia să
lipsească de la sărbătoare. Era o excepţie de la sărbătoare: cei care erau necuraţi prin atingere de
un mort, dar şi aceştia trebuiau să se curăţească şi era stabilită pentru ei mai târziu sărbătoarea şi
cei pe care sărbătoarea i-a prins în călătorie (Numeri 9:7-14). Toţi ceilalţi trebuiau să se
sfinţească, să se curăţească, să se pună deoparte pentru ziua de sărbătoare şi mai apoi să vină
împreună cu toţi ceilalţi la sărbătoare.
(continuare pe pagina următoare)
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(urmare pagina anterioară)

„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.

În al treilea rând trebuiau date la o parte barierele de natură socială (Numei 28:18b). Slugile sau
robii din casa evreilor erau eliberaţi de la orice fel de muncă pe perioada zilelor de sărbătoare. Se bucurau de
libertate, dar trebuiau să sărbătorească şi ei împreună cu poporul lui Dumnezeu (Numeri 9:14). Robii puteau să se
bucure şi ei de libertate aşa cum Israel s-a bucurat de libertatea pe care i-a oferit-o Dumnezeu când i-a scos din
Egipt.
În ultimul rând aşteptarea lui Dumnezeu era legată şi de darurile pe care poporul trebuia să le
aducă (Numeri 28:19-24). Nimeni nu putea veni la sărbătoare cu mâna goală, fară nici un dar. Darul trebuia să
fie adus potrivit cu porunca lui Dumnezeu, din inimă şi cu bucurie. Adus în felul acesta era de un miros plăcut
Domnului.
Adevărat, Hristos a înviat. Tu Îl vei sărbători pe El? Dacă da, cum îl vei sărbători?
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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.
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..


- 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:
…………………………………………………………….
……………………………………………………………..
………………………………………………………
………………………………………………………

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

Nu uita să-L lauzi pentru:







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
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PE GENUNCHI ÎN RUGĂCIUNE

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













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

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- Nistoran
Ioana -Turcin Lenca - Răduţ Mihai –Cocârlă Ina – Balea Constantin ,.

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





