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Înţelepciunea dintr-o poezie!

ÎNDEMN
pastor Nelu Popescu
(poezie inspirată din mesajul Psalmului 34)

Să binecuvântăm pe Domnul Sfânt
În rugăciune, în vorbire şi în cânt.
Să alergăm la El cu dor în orice vreme,
În prejma Lui n-avem de ce ne teme.
Cu laude sfinte să vină fiecare
Căci asta e cea mai de preţ lucrare.
Cu toţi apoi, cu drag să-L ascultăm
Şi frica Lui de grab să o-nvăţăm.
Căci Domnul a promis ca îi ascultă
Pe cei ce vin cu inima înfrântă.
El este aproape, gata să dea hrană
Celor ce sunt curaţi şi fără de prihană.
Să gustăm cu toţi din BUNĂTATEA LUI
Convinşi cu toţi de MĂREŢIA LUI
Sa înălţăm cu toţi NUMELE LUI
Purtând cu toţi în lume SLAVA LUI.

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

Moldova Nouă

SĂRBĂTORIŢII LUNII
NOIEMBRIE 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 !
David-Izvernar Valentin – 2 noiembrie
Ţuţuian Ion – 5 noiembrie
Guran Maria – 8 noiembrie
Dobrescu Elinca – 10 noiembrie
Constantinescu Andrei – 11 noiembrie
Boboescu Maria – 13 noiembrie
Craiovan Mirela – 28 noiembrie
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Comoara cea mai de preţ a omului - MÂNTUIREA SUFLETULUI

VERSETUL LUNII
NOIEMBRIE 2013

Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea dacă şi-ar pierde sufletul?
Matei 16:26

„Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte
poruncile Lui. Aceasta este datoria
oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce
orice faptă la judecată, şi judecata aceasta
se va face cu privire la tot ce este ascuns,
fie bine, fie rău.”
Eclesiastul 12:13-14

ANUNŢURI
- În perioada 15-17 noiembrie 2013 biserica noastra
organizeaza 3 seri speciale de evanghelizare
- Pe website-ul bisericii noastre există posibilitatea
susţinerii proiectului educaţional-evanghelistic 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.
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Picătura de înţelepciune

Lumea în care trăim astăzi este preocupată de bunăstare şi de confort.
Oamenii îşi doresc să le meargă totul bine, să fie sănătoşi şi să nu ducă lipsă de
nimic. Mulţi sunt preocupaţi să câştige cât mai multe bogăţii pentru că ele oferă
singuranţă şi stabilitate. Şi astăzi mulţi sunt conduşi în preocupările şi priorităţile lor
de proverbul care spune: „banii nu aduc fericirea, dar o întreţin”. Pentru mulţi
fericirea este întreţinută de bogăţiile materiale pe care caută să le adune în viaţă, aici
pe pământ. Ziua de 16 Mai 2013 a fost marcată de un eveniment special. La
Geneva, în Elveţia a avut loc o licitaţie unde a fost vândut un diamant incolor, de
101,73 carate, cu preţul record de 27,6 milioane dolari. Cumpărătorul, bijutierul
american Harry Winston a fost declarat deţinătorul celui mai mare şi scump diamant
pur incolor din lume.
Pe paginile Scripturii găsim deseori vorbindu-se despre bogăţii, oameni
bogaţi şi chiar despre bani. A fi bogat nu este un lucru păcătos. A deţine anumite
comori pe care le-ai dobândit într-un mod cinstit nu este un păcat. Păcat este însă să
accepţi compromisuri, să păcătuieşti, să încalci poruncile lui Dumnezeu şi ale
statului, să-ţi neglijezi familia şi semenii pentru a te îmbogăţii şi mai ales să devii
zgârcit şi să ai inima lipită de aceste posesiuni materiale.
Evanghelistul Matei surprinde în discursul Domnului Isus o întrebare pe
care acesta o adresează ucenicilor care Îl ascultau.
„Ce ar folosi unui om să câştige toată lumea dacă şi-ar pierde sufletul?”
Prin această întrebare Domnul Isus subliniază câteva adevăruri deosebit
de importante.
1. Domnul Isus afirmă că în om este ceva de foarte mare preţ, şi acel
ceva este sufletul
Omul are trup şi suflet. Sufletul este partea imaterială a omului care ne
leagă de Dumnezeu şi de lumea spirituală. Orice fiinţă umană de pe pământul acesta
are partea aceasta pusă de Dumnezeu prin creaţie – numită suflet(Genesa 2:7).
Scriptura spune cât se poate de clar că avem un suflet care este distinct de trupul
nostru. Tot Biblia ne spune că sufletul nu numai că poate funcţiona independent de
procesul nostru obişnuit de gândire(1 Corinteni 4:14; Romani 8:16), dar care atunci
când murim este capabil să continue să acţioneze conştient şi să se relaţioneze la
Dumnezeu fără a avea nevoie de trupul nostru(Luca 23:43, Faptele Apostolilor
7:59, Filipeni 1:23).
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE
(urmare pagina anterioară)

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.
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2. Domnul Isus avertizează cu privire la posibilitatea şi pericolul pierderii sufletului
În viaţă pe pământ oamenii pot alege lumea cu valorile ei, bogăţiile, nestematele şi chiar
banii neglijându-şi sufletul. Timpul limitat pe care îl pot avea oamenii aici pe pământ poate fi
investit în lupta pentru trup şi materie, iar sufletul neglijat. Biblia descrie fiinţa umană ca pe o
unitate în care trupul şi duhul acţionează împreună ca o singură persoană, dar ne avertizează şi cu
privire la vremea când după moartea noastră şi revenirea a doua oară a Domnului Isus Cristos când
sufletul nostru va exista temporar separat de trupul nostru fizic. Astfel Domnul Isus atenţionează
prin interogaţia Lui că oamenii îşi pot pierde sufletul. Separarea veşnică de Dumnezeu datorită
păcatului şi a neascultării de legea lui Dumnezeu, nesocotirea jerfei Domnului Isus Cristos
Mântuitorul prin neascultare şi nepocăinţă duce la pierderea veşnică a sufletului.
3. Sufletul este o comoară preţioasă, inestimabilă pentru că sufletul este veşnic
Omul este o fiinţă veşnică, pentru că poartă chipul lui Dumnezeu şi suflarea de viaţă din
Dumnezeu. Puterea creatoare a lui Dumnezeu dă viaţă, lucrează şi asistă fecundarea şi astfel ia
naştere viaţa. Trupul material se supune legilor universului creat de Dumnezeu – legii entropiei –
îmbătrâneşte, se îmbolnăveşte şi mai apoi este aşezat în mormânt. Dar sufletul, este veşnic. Cu
sufletul său omul trece prin moarte în veşnicie într-o lume reală şi într-o stare perfect conştientă în
bucurie sau suferinţă veşnică (Luca 16:19-31).

D

Luca
14, 15, 16

L

Luca
17, 18, 19

M

Luca
20, 21, 22

10
Ioan
13, 14, 15

04

11
Ioan
16, 17, 18

05

M

J
01
V

Luca
7, 8, 9, 10

S

Luca
11, 12, 13

27
1 Corinteni
5, 6, 7, 8

21
Fapte
26, 27, 28

15
Fapte
7, 8, 9, 10

26
1 Corinteni
1, 2, 3, 4

20

14

08
Ioan
6, 7, 8, 9

19

Fapte
23, 24, 25

Fapte
4, 5, 6

25
Romani
13, 14, 15, 16

Fapte
20, 21, 22
13

07
Ioan
3, 4, 5

18

12

Fapte
1, 2, 3

24
Romania
9, 10, 11, 12

Fapte
17, 18, 19

Ioan
19, 20, 21

06
Luca - 23, 24
Ioan – 1, 2

17
Fapte
14, 15, 16

28
1 Corinteni
9, 10, 11, 12

22
Romani
1, 2, 3, 4

29
1 Corinteni
13, 14, 15, 16

4. Omul este chemat cu responsabilitate să cumpănească bine lucrurile şi să aleagă
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În viaţa aceasta Domnul Isus admite că oamenii pot alege în ce să-şi investească energia.
Ei pot alege să-şi pună toată forţa şi inteligenţa să câştige chiar toată lumea. Domnul Isus le
reaminteşte ucenicilor că nu există decât două preocupări cu care se pot îndeletnici oamenii şi care
au repercusiuni veşnice – preocuparea pentru lume, materie, siguranţă, bogăţie şi confort sau
preocuparea pentru suflet. Prea grăbiţi, prea greu încercaţi, prea multe nevoi materiale, scumpiri,
crize şi altele, oamenii îşi neglijează sufletul şi aleg lumea şi valorile ei pentru confortul şi siguranţa
de acum şi de aici. Da, omul poate alege, dar este important să o facă evaluând cu responsabilitate şi
folosul de a câştiga lumea sau folosul de a-şi câştiga sufletul.
În concluzie a-ţi câştiga sufletul înseamnă să-ţi pui încrederea şi să-L recunoşti ca Domn şi
Stăpân pe Domnul Isus Cristos care răscumpărat sufletul tău şi a câştigat licitaţia pentru cel mai
important „diamant”. Nu a plătit în milioane de dolari, ci preţul a fost chiar viaţa Lui, sângele lui
scurs pe lemnul de la Golgota sub oprobiul şi strigătele păcătoşilor El Cel nevinovat. Tu poţi să-i
predai viaţa în stăpânirea lui şi poţi să intri într-o relaţie personală cu El, în care El îţi poate fi Tată,
iar tu fiul lui. Decizia trebuie luată astăzi. Biblia ne vorbeşte despre un om care a amânat şi şi-a
propus să câştige lumea, cu plăcerile şi satisfacţiile ei, dar căruia i s-a cerut înapoi sufletul şi asta
într-o clipă din noapte ( Luca 12:13-21). Învaţă din greşelile altora şi puneţi sufletul în mâna lui
Dumnezeu.
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SĂ NE RUGĂM PENTRU
Proiectele spirituale şi materiale asumate ca şi congregaţie in anul 2013
Cei care vor asculta 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

