DIVERSE
Citirea Scripturii:

“Botezul este una din lucrarile
credintei in care mintea ramane
fara rod” – “Viata lui Isus”, pag 114

Vechiul Testament:
Psalm 65- Psalm 147 (inclusiv)

“Moartea Lui a fost suficienta
pentru toti si eficienta in cazul
unora.” – Jean Calvin

Noul Testament:
Romani cap 1 – 1 Corinteni 11:1-15
(inclusiv)
___________________________

“Cristos a venit sa plateasca o
datorie pe care nu o avea fiindca
noi aveam o datorie pe care nu o
puteam plati” – autor necunoscut
“Sa fii crestin si sa nu te rogi este
la fel cu a fi in viata fara sa respiri”
– Martin Luther
“Cand crestinul mediocru ajunge sa
atinga
temperatura
spirituala
normala lumea va crede ca are
febra” – Watchman Nee

_____________________________
VERSETUL LUNII
AUGUST 2009
“Cine va crede i se va boteza, va fi
mântuit; dar cine nu va crede, va fi
osîndit.” – Marcu 16:16
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__________________________
Contact:
Telefon: 004-0255-542214
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prof. Kenneth Day

SARBATORITII LUNII IULIE:
Domnul sa te binecuvanteze !
Purea Iconia – 10 august
Rusovan Simona Angelica – 10 august
Dan Octavian – 12 august
Popescu Ana – 17 august
Rata Maria – 17 august
Pacuraru Elisabeta – 21 august
Copriva Iosif – 22 august
Popescu Virginia – 24 august
Cozma Sorin – 25 august
Sporea Eugenia (Geta) – 30 august
David Clement Marius – 31 august
_____________________________________

ZIUA DE JERTFA A
BISERICII NOASTRE
“Vegheati dar in tot timpul si rugati-va ca
sa aveti putere sa scapati de toate lucrurile
acestea care se vor intampla si sa stati in
picioare inaintea Fiului omului.” – Luca
21:36

In fiecare zi de vineri, biserica este
chemata la o zi de jertfa prin post si
rugaciune care se va incheia in
sanctuarul
bisericii
cu
ocazia
serviciului de studiu biblic si rugaciune
aplicata

- august 2009

BOTEZUL

Biserica Crestina Baptista Nr.1 “Maranata”
375500 Moldova Noua, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 25, Caras Severin

Picatura de intelepciune

“Pe când toate popoarele umbl fiecare în numele dumnezeului s u, noi vom umbla în
Numele Domnului, Dumnezeului nostru, totdeauna i în veci de veci!” - Mica 4:5

Botezul este declaratia publica a unei experiente personale,
marturisind astfel celorlalti ca Isus Cristos a fost primit in viata unui
credincios. Acesta este, de asemenea, un act crestin de supunere si o
marturie ca un credincios este dispus sa se identifice cu Cristos si sa-L
urmeze pe El. Isus a fost si El botezat de Ioan dandu-ne astfel un
exemplu pentru a face si noi acelasi lucru ca marturie publica a
credintei noastre. Isus le-a poruncit si ucenicilor Lui sa boteze alti
credinciosi (Matei 28:19). Botezul este o imagine exterioara a unei
schimbari interioare aratand astfel ca acel credincios paraseste felul
vechi de viata in schimbul unei vieti noi in Cristos. Botezul este un
simbol al salvarii – nu o conditie pentru viata vesnica – dar este in
acelasi timp un act de supunere si nu este optional pentru crestini.
Botezul indica dorinta noastra de a spune fratilor si surorilor in Cristos
si lumii intregi ca suntem dedicati persoanei lui Cristos si invataturilor
Lui.
Botezul lui Isus a marcat inceputul lucrarii Sale pe pamant.
Pentru Ioan Botezatorul, botezul a insemnat pocainta, marturisirea
pacatelor si practicarea sfinteniei. Totusi, de ce a fost botezat Isus care
a fost sfant ( 2 Corinteni 5:21, Evrei 4: 15, 1 Petru 2:22 ), de ce s-a
supus El botezului pocaintei pentru iertarea pacatelor? In evanghelia
lui, Marcu prezinta botezul lui Isus ca o pregatire necesara pentru
perioada de ispite si lucrare deoarece El a primit Duhul Sfant. Matei in
relatarile sale spune ca botezul lui Cristos a fost necesar pentru a
implini voia lui Dumnezeu dupa cum i-a spus Isus lui Ioan. Luca, in
scrierile lui, ne spune ca in momentul propriului botez, Isus era echipat
pentru a face lucrarea misionara a lui Dumnezeu. Luca, Marcu si Matei
incercau sa arate ca Isus, ca reprezentant divin al oamenilor, s-a
identificat cu ei prin botezul sau. A patra evanghelie nu spune ca Isus a
fost botezat dar spune ca Ioan Botezatorul a vazut Duhul coborandu-se
asupra lui Isus (Ioan1: 32-34). Citandu-l pe Ioan Botezatorul observam
ca acesta il descrie pe Isus ca “Mielul lui Dumnezeu care ridica pacatul
lumii”.

MEDITATIE

PROGRAMUL BISERICII
Duminica dimineata:
10.00-11.00
Rugaciune
11.00-12.00
Serviciu Divin
18.00-20.00
Inchinare
Fanfara
Cor
Servici de evanghelizare
Luni:
19.00-20.30
Repetitie fanfara

(urmare pagina anterioara)

In cele patru Evanghelii e clar ca Duhul Sfant a venit asupra lui Isus
la botezul Lui pentru a-i da puterea de a face lucrarea lui Dumnezeu. Toti cei
patru scriitori ai Evangheliilor l-au vazut pe Isus ca Unsul Domnului pentru a
indeplini lucrarea misionara de a aduce salvare oamenilor. Aceste idei ofera
cheia spre intelegerea motivului pentru care a fost botezat Isus. Cu acea
ocazie, la inceputul lucrarii Sale, Dumnezeu l-a uns pe Isus cu Duhul Sfant
pentru a face lucrarea de mijlocire intre Dumnezeu si oameni. La botezul lui,
Isus a fost identificat ca cel ce va purta pacatele lumii; Isus a fost botezat
pentru a se identifica cu oamenii pacatosi. Deci suntem botezati pentru a ne
identifica cu actul de supunere al lui Isus. Urmam exemplul Lui facand o
marturisire publica a devotamentului nostru fata de voia lui Dumnezeu.
In ultimele cuvinte ale lui Isus catre ucenicii sai, le-a dat o porunca si
anume “Si faceti ucenici din toate neamurile, botezandu-i in Numele Tatalui,
si al Fiului si al Sfantului Duh” (Matei 28:19). Nu mai era o optiune pentru
cei care se incredeau in Cristos pentru mantuirea lor. Ordinea e, de asemenea,
esentiala deoarece botezul vine dupa verbul principal “faceti ucenici”.
Faptele Apostolilor 2:38 arata ca botezul a fost o institutie sacra inca
de la inceputul bisericii fiind o parte principala a procesului de mantuire
(Faptele Apostolilor 2:38, “ pocaiti-va ... si fiecare din voi sa fie botezat”) si
s-a realizat prin marturisire si rugaciune” in Numele lui Isus Cristos” (Fapte
2:38, Fapte8:16, Fapte 10:48, Fapte 19: 5) ...si al Sfantului Duh ( Luca 3:16,
Fapte 2:38,41, Fapte 9:17, Fapte 10:47-48, Fapte 11:16-17, Fapte 19:5-7).
In Galateni 3: 27 “botezati pentru Cristos”, Pavel pune bazele
botezului care semnifica unirea cu Cristos. Totusi, este si un act initial care
semnifica intrarea in binecuantarile vietii noi (Tit 3:5). Crestinii sunt
binecuvantati de doua ori deoarece ne bucuram de o viata salvata pe pamant
si anticipam viata vesnica in cer in partasie cu Trinitatea. Botezul le arata
celorlalti ca noi suntem salvati si vom mosteni cerul.
Astfel botezul semnifica o curatie interioara, renuntarea la pacat,
regenerarea la o viata noua si prezenta permanenta a Duhului Sfant in noi.
Isus subliniaza importanta botezului fiind El insusi botezat, desi fara pacat.
Astfel suntem datori sa facem la fel.

Marti:
18.00-20.00

Intalnire tineret

Miercuri:
19.00-20.30

Repetitie fanfara

Vineri:
18.00-19.30
19.30-20.30
Sambata:
17.00-19.00

Studiu Biblic in sanctuarul bisericii
Rugaciune aplicata
Repetitie cor
Repetitie fanfara

STUDIU BIBLIC SAPTAMANAL
07 august 2009 – “ Un nou inceput ”
Textul biblic:Geneza 8:15-22; 9:1-3: 9:8-17
Versetul cheie: Psalmul 37:3-4
14 august 2009 – “ Triumful planului Lui Dumnezeu asupra mandriei omenesti ”
Textul biblic:Geneza 11:1-9; 11:27-32
Versetul cheie: Psalmul 11:7
21 august 2009 – “ Credinta si alergare ”
Textul biblic: Geneza 12:1-9; 13:1-13
Versetul cheie: Geneza 12:1-2
28 august 2009 – “ Te increzi pe deplin in promisiunile Lui Dumnezeu? “
Textul biblic: Geneza 15:1-6; 16:1-3; 17:1-8; 17:15-22
Versetul cheie: Geneza 15:6

SA NE RUGAM PENTRU:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bolnavii bisericii:
- Tutuian Teofil- Popescu Ana- Iancu Ion- Iancu Florica- Craiovan
Petru - Subert Francisc
Prietenii care participa la serviciile de inchinare ale bisericii
Serviciile de evanghelizare din aceasta luna
Roxana Iancu care este intr-o campanie de misiune in Africa (Kenya)
Resurse pentru achitarea noului microbuz al bisericii
Botezul din data de 09 august 2009
Cursul de caticheza in vederea botezului care va avea loc in aceasta luna
Conferinta nationala de tineret de la Timisoara in perioada 17 - 21 august

