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DIVERSE

Moldova Nouă

 „Primăvara este dimineaţa
anului. ”
Hagop Baronian
 „Nu
iubi
primăvara,
ci
înfățișarea unei anumite flori în
care primăvara s-a închis. Nu
iubi dragostea, ci pe cel în care
s-a întrupat dragostea”.
Antoine de Saint Exupery

 Primăvara este prima dată
recunoscuta de plante si apoi de
oameni.
Anonim
 “Daca nu ai fost niciodată
cutremurat până în străfundul
sufletului de o floare răsărită în
primăvară , probabil că sufletul
tău nu a cunoscut vreodată
înflorirea.”
Audra Foveo
 “Primavăra ne arată ce poate
face Dumnezeu dintr-o lume
murdară şi anostă.”
Anonim
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
MARTIE 2013:

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

Domnul să te binecuvânteze !
Szvoboda Amalia – 1 martie
Iancu Angelica – 3 martie
Mihai Samuel – 5 martie
Gîrjan Ilie Doru – 6 martie
Florea Silvia – 7 martie
Popescu Ilie – 10 martie
Veselin Ana – 11 martie
Bengescu Maria – 12 martie
Rusmir Daniel Ovidiu – 13 martie
Petcu Maria – 15 martie
Baiaş Constanta – 15 martie
Chilnicean G-he Amadeus – 16 martie
Albu Gygy – 17 martie
Raduţ Mihai – 19 martie
Nistoran G-he – 19 martie
Miloş Maria – 21 martie
Craiovan Alexandru – 21 martie
Pavel Lidia – 21 martie
Damian Amalia – 27 martie
Mariţan Mărioara – 30 martie
David-Izvernar Ioan – 30 martie

VERSETUL LUNII
MARTIE 2013
“El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute
de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea
Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin
înnoirea făcută de Duhul Sfânt ”
Tit.3:5

ANUNŢ
- În perioada 15-17 martie 2013 în
biserica noastră vor avea loc trei seri
speciale de evanghelizare.

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

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

Picătura de înţelepciune

O primăvară a sufletului...acum, când trebuie să lăsăm la o parte toată
suferinţa din timpul iernii, când totul vine ca o reală binecuvântare, căci trecutul e
trecut şi viitorul contează mult mai mult. Trebuie să zâmbim căci în sfârşit a venit
mult aşteptata primăvară.
La fel cum soarele pătrunde printre nori pentru a da viaţă naturii, pentru a
ajuta iarba să încolţească, pomii îşi îmbracă haina cea nouă cu flori şi frunze verzi,
mugurii timizi ai copacilor sunt dezmierdaţi de lumina soarelui, culorile florilor prind
viaţă pentru a încânta privirea tuturor, tot aşa lumina să pătrundă şi în casa inimii
noastre. Psalmul 27:1 spune: Domnul este lumina şi mântuirea mea. De cine să mă
tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele. De cine să-mi fie frică? Să lăsăm ca
lumina cerească, Duhul Stânt, să facă minuni în împărăţia sufletelor noastre, iar odată
cu venirea primăverii să pătrundă în sufletul nostru şi după o iarnă lungă de amorţeală
credinţa nostră să îmcolţească din nou. Fiecare dintre noi trebuie să medităm asupra
planului lui Dumnezeu de a trezi natura şi în acest fel sufletul nostru să prindă viaţă
odată cu natura. Aşa cum natura este înviorată de caldele raze ale soarelui, soare care
doreşte cu orice preţ să vină în ajutorul naturii pentru ca aceasta să învie, tot aşa
Domnul Isus vine în sprijinul nostru şi ne ajută să avem o credinţă mereu
împrospătată: Romani 5:8→ Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin
faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi . Pentru ca
spiritul nostru să cunoască o reîmprospătare care să dureze un timp îndelungat,
credinţa să fie reînviorată în totalitate, în acest scop suntem chemaţi la trezire
spirituală, la studierea cuvântului, la meditare asupra cuvântului pe care îl citim, toate
acestea ajutându-ne să ne trezim spiritual după lunga iarnă. Revenirea la credinţa
activă, credinţa care învăluia împărăţia sufletului nostrum înainte ca acesta să fie
acoperit de amorţeala din timpul iernii, o putem căpăta doar prin stăruinţă şi prin
voinţa noastră oarbă de a dori ca întregul nostru trup şi suflet să fie în totalitate
dedicate Domnului: Evrei 11:1→ Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile
nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd . În acest
anotimp aşa cum atmosfera lasă haina grea a omătului şi profită de razele soarelui,
noi trebuie să lăsăm deoparte haina plină de răutate, mohorâtă din timpul iernii şi să
profităm de dorinţa Lui Dumnezeu de a ne curăţi şi de a ne face desăvârşiţi atât în
umblarea noastră în lumea aceasta cât şi cu privire la desăvârşirea credinţei noastre.
1 Corinteni 3:11→ Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost
pusă şi care este Isus Hristos .
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE

CALENDAR DE CITIRE A BIBLIEI

(urmare pagina anterioară)
Pentru ca trezirea noastră spirituală să fie în armonie cu trezirea naturii, în sprijinul nostru
în această perioadă , la sfârşitul lunii care întâmpină primăvara, vor fi trei zile de evanghelizare.
Cuvântul Domnului din acele trei zile şi nu numai, va fi ca un balsam pentru sufletul nostru lâncezit
şi ne va ajuta să conştientizăm starea în care ne aflăm, cum stăm cu credinţa pe care o avem? Haideţi
să ne debarasăm de lucrurile fireşti care ne răpesc din timpul pe care îl putem petrece cu Domnul în
rugăciune, citire si aplicare, acele momente de părtăşie care ar putea fi benefice pentru creşterea
noastră spirituală.
1 Tesaloniceni 3:12→Domnul să vă facă să creşteţi tot mai mult în dragoste unii faţă de alţii şi
faţă de toţi, cum facem şi noi înşine pentru voi .
1 Timotei 1:5→ Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun
şi dintr-o credinţă neprefăcută . Mă rog Domnului ca fiecare dintre noi să conştientizăm dependenţa
de Dumnezeu şi necesitatea creşterii spirituale în viaţa fiecăruia.

„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.

PE GENUNCHI ÎN RUGĂCIUNE
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1 Împăraţi
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Judecătorii
9, 10, 11

M

Judecătorii
12, 13, 14

M

Judecătorii
15, 16, 17

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

………………………………………………..
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1 Împăraţi
4, 5, 6,

20
2 Samuel
7, 8, 9

14
1 Samuel
18, 19, 20

25
1 Împăraţi
1, 2, 3,

2 Samuel
4, 5, 6

1 Samuel
15, 16, 17

24
2 Samuel
20, 21, 22, 23, 24

18
2 Samuel
1, 2, 3,

1 Samuel
12, 13, 14
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Judecătorii
18, 19, 20, 21

17
1 Samuel
28, 29, 30, 31

11
1 Samuel
9, 10, 11

05

J

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.
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
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1 Samuel
5, 6, 7, 8

27
1 Împăraţi
7, 8, 9

21
2 Samuel
10, 11, 12

28
1 Împăraţi
10, 11, 12

Nu uita să-L lauzi pentru:

Nu uita să-ți mărturisești păcatele
și să ceri iertare lui Dumnezeu:
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Judecătorii
5, 6, 7, 8
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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

Iosua
V

20, 21, 22, 23, 24

S

Judecătorii
1, 2, 3, 4
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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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21, 22, 23
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1 Samuel
24, 25, 26, 27

22
2 Samuel
13, 14, 15
23
2 Samuel
16, 17, 18, 19
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1 Împăraţi
13, 14, 15
30
1Împăraţi
16, 17, 18 19

SĂ NE RUGĂM PENTRU

Nu uita să-I mulțumești lui Dumnezeu
întotdeauna:
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Proiectele spirituale şi materiale asum ate ca şi congregaţie in anul 2013
Evanghelizarea din perioada 15-17 MARTIE 2013
Resursele de care avem nevoie - să le primim de la Dumnezeu
Bolnavii bisericii:- Ţuţuian Teofil- Iancu Ion- 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 sambata de la ora 16.30
Toţi copiii bisericii
Mărturia membrilor bisericii noastre în oraşul Moldova Nouă
Copiii Gradiniţei 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

