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“In trup se afla constiinta lumii,
In suflet se afla constiinta de sine,
In duh se afla constiinta
dumnezeiasca”
“Duhul Sfant nu trebuie sa devina
mai mare in noi, deoarece El
locuieste deja in sufletul nostru, in
toata plinatatea Sa! Inima noastra
este cea care trebuie sa devina mai
mare pentru El, sa Ii ofere mai mult
spatiu, pentru ca astfel puterea Sa sa
fie eficienta.”
Marcel Malgo
“Duhul lui Dumnezeu se poate
amesteca cu duhul nostru asa cum
se amesteca apa cu vinul. Oricine-l
atinge pe Dumnezeu, ma atinge pe
mine. In fiecare caz El e eu.”
Richard Wurmbrand
“Rezistenta duhului fata de ispita
fricii este curajul.”
Richard Wurmbrand
Tehnoredactare:
Valentin David

__________________________
Contact:
Telefon: 004-0255-542214
E-mail: maranata_mn@yahoo.com
www.maranata1.netfirms.com

Vechiul Testament:
2 Cronici cap.4 - Iov cap 20
(inclusiv)

Anul I, Nr. 3
GRATIS
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___________________________
Sarbatoritii lunii iunie:
Domnul sa te binecuvanteze !
Nistoran G-he Ioan
5 iunie
Damian Doina (Sanda) 14 iunie
Bordea Lidia
17 iunie
Albu Cristian
25 iunie
Lungu Iuliana
29 iunie
Muntean Ana
29 iunie
___________________________
ZIUA MONDIALA DE
RUGACIUNE – 31 mai
“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

Pe data de 31 mai cu ocazia ZILEI
MONDIALE DE RUGACIUNE sa
proclamam alaturi de credinciosii
din intreaga lume, DOMNIA LUI
CRISTOS.

- iunie 2009

COBORAREA DUHULUI SFANT -UIMESTE PRIN
PUTEREA SA

Noul Testament:
Ioan 12:20 - Fapte 9:43 (inclusiv)
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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
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In perioada Vechiului Testament ,ziua Cincizecimii constituia apogeul
Sarbatorii Saptamanilor,era a doua mare sarbatoare a anului iudaic, legata
de seceris, cand cele dintai roade erau puse inaintea lui
Dumnezeu(cf.Lev.23:17).Evenimentul de care ne vorbeste dr. Luca in Fapte
2,Cincizecimea,adica Rusaliile, marcheaza inceputul aniversarii revarsarii
Duhului Sfant peste ucenici,la 50 de zile dupa Invierea Domnului Isus.
Momentul Coborarii Duhului Sfant,este remarcat prin unitatea de scop si de
loc a ucenicilor Domnului.In Fapte 1:12-14,Cuvantul ne spune ca ei s-au
intors in Ierusalim, si cand au ajuns acasa s-au suit,, in odaia de sus”,unde
,,staruiau in rugaciune si in cereri, impreuna cu femeile si cu Maria ,mama
Domnului Isus,si cu fratii Lui”.Aici o vedem mentionata ultima ora pe
Maria mama lui Isus.Ea statea in genunchi in rugaciune impreuna cu ucenicii
Lui.Coborarea Duhului Sfant,este marcata de venirea din cer a unui vant
puternic,ce a umplut casa unde sedeau ei.Apoi niste limbi ca de foc s-au
asezat pe fiecare dintre ei.La auzul sunetului, multimea a ramas incremenita.
Prima manifestare a puterii uimitoare a Duhului Sfant revarsat peste
uncenici, a constat in faptul ca ucenicii,instantaneu, fara vreo pregatire
prealabila ,s-au putut adresa multimilor, fiecareia in limba
ei:Parti,Mezi,Elamiti,locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadochia, Pont,
Asia , Frigia, Pamfilia, Egipt, Libia, Cirena, Roma,etc.
Coborarea Duhului Sfant,confirma implinirea a cel puitin doua promisiuni:
cea a lui Dumnezeu,facuta prin Proorocul Ioel (vezi Ioel ;28-32),si fagaduinta
Domnului Isus,ca IL va ruga pe Tatal,si El le va da un alt Mangaetor.Din
descrierea facuta in versetele 2-3,suntem indreptatiti sa ne intrebam: Cine
este El ? Este Duhul Sfant vant? Duhul Sfant nu este vant.Duhul Sfant este o
Persoana,pentru ca:
A.- El poseda si manifesta atributele unei personae: a) El poseda
ratiune,cunoaste si cerceteaza lucrurile lui Dumnezeu,cf.cu 1 Cor. 2:10-11;El
are minte si este in stare sa invete pe oameni,cf.R.8:27.
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b)Duhul Sfant manifesta sentimente.El poate fi intristat de faptele pacatoase ale
credinciosilor,cf.Ef.4:30.c)El are vointa.Isi foloseste vointa in distribuirea darurilor in
,,Trupul lui Cristos”, cf. cu 1Cor.12:11,El conduce activitatea crestinilor,cf.Fp.16:6-11.
B.-Duhul Sfant manifesta actiunile unei persoane:El ne calauzeste spre adevar,prin
auzire,vorbire si demonstrare,cf.cu Ioan 16:13 si ne convinge cu privire la pacat,cf. cu
Ioan 16:8,El face minuni, cf.Fp.8:39,mijloceste,cf. cu R.8:26.
C.-Duhului Sfant I se atribuie lucruri potrivite,exclusiv unei persoane:Lui trebuie sa I se
dea ascultare,cf.Fp.10:19-21,El poate starni impotrivire,cf.Fp.7:51;Poate fi
intristat,blasfemiat-hulit, cf. cu Mt.12:31.
Duhul Sfant este Dumnezeu, deci este o Persoana Divina.Atributele Duhului Safnt
apartin doar lui Dumnezeu.Actiunile Sale sunt cele pe care numai Dumnezeu le poate
face.Duhul Sfant este parte a Sfintei Trinitati
Efectele coborarii Duhului Sfant:Discipolii sunt umpluti cu Duhul Sfant,act suveran al
Lui Dumnezeu,prin care El umple cu putere pe cineva,pentru o lucrare speciala.
Cum poti fi umplut cu Duhul Sfant?Acceptand sa intri sub stapanirea exercitata de
Duhul in viata ta,caz in care,umplerea inseamna:punere la dispozitie,supunere,cedare a
vointei inaintea Lui,c a El sa faca cu mine,cu tine, dupa placerea Sa.
Cuvantul lui Dumnezeu a fost si ramane,din vecinicie, instrumentul,Duhul Sfant
cobarat intre noi,este agentul,in marea lucrare a lui Dumnezeu.Biblia este
manualul,insa Duhul Sfant este invatatorul,nu numai autorul,ci si interpretul acesteia.
Tatal nostru care esti in ceruri,Dumnezeule Mare,Tie Iti multumim pentru ca ai dat pe
singurul Tau Fiu,pentruca oricine crede in El sa nu piara ,ci sa aiba viata vecinica,Tie
Iti multumim pentruca ai trimis Duhul Tau Sfant,sa ne umple cu putere,cu
intelepciune,sa ne ilumineze pe cale,sa ne pazeasca de atacurile celui rau,pana la
revenirea Fiului Tau si Domnul si Mantuitorul nostru.Amin!

Fara Cincizecime lucrarea de pe Golgota nu si-ar fi atins tinta si
lumea pierduta n-ar fi putut sa fie rascumparata. Ar fi fost ca si cum ai fi
perfectionat o masina de pret, neglijand sa-i furnizezi forta motrice. Scopul
suveran al lui Dumnezeu si pregatirea temeinica a omului ajunsesera la
maturitate in ziua Cincizecimii ceea ce explica interventia imediata si
spontana a lui Dumnezeu.

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
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
05 iunie 2009 – “De ce avem nevoie de Duhul Sfant”
Textul biblic: 1 Corinteni 3:16,17; Efeseni 2: 19-22; 1 Petru 1: 22,23
Versetul cheie: 1 Petru 1:15-16
12 iunie 2009 – “Fii curat in tot ceea ce faci”
Textul biblic: Tefania 1:12-18; 2:1-13; 3:11-20
Versetul cheie: Tefania 2:3
19 iunie 2009 – “Fii pocait cu adevarat”
Textul biblic: Zaharia 1:1-6; 2:7-13
Versetul cheie: Zaharia 1:3
26 iunie 2009 – “Invata sa depinzi de Dumnezeu in fiecare zi”
Textul biblic: Zaharia 4:1-14
Versetul cheie: Zaharia 4:6b

SA NE RUGAM PENTRU:
Constienti de incapacitatea lor totala de a iesi singuri din
incurcatura, in fata cerintelor vietii, oamenii recurg la ceva care poate sa le
fie stimulent. Dumnezeu care cunoaste dimensiunea neputintei omenesti a
ingrijit de aceasta nevoie universala
“... voi veti primi o putere...” Fapte 1:8
“ ... s-au umplut de Duhul Sfant” Fapte 2:4
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J. O. Sanders

Bolnavii bisericii:
- Tutuian Teofil- Popescu Ana- Iancu Ion- Iancu Florica- Craiovan
Petru- Baloi Ion- Subert Francisc
Prietenii care participa la serviciile de inchinare ale bisericii
Serviciile de evanghelizare din aceasta luna
Roxana Iancu care va pleca intr-o campanie de misiune in Africa (Kenya)
Resurse pentru achitarea noului microbuz al bisericii
Conferinta tinerilor din Clisura Dunarii ce va avea loc in biserica noastra in data
de 06 iunie 2009
Elevii si studentii care sustin examene in aceasta perioada

