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Richard Wurmbrand:
“Oamenii care nu L-au intilnit pe
Isus, se relationeaza la El din
punctul lor de vedere. Ei nu stiu ca
fiecare punct de vedere este un
punct de orbire, pentru ca ii face
incapabili sa inteleaga punctele de
vedere diferite de ale lor.”
“Ce impiedica pe credinciosi sa
creasca
in
cunostinta
Mantuitorului? De cele mai multe
ori faptul ca ne invartim prea mult
imprejurul
propriei
noastre
persoane.”
“Pe Golgota in lumina crucii, se
desfiinteaza si dispar notiunile: om
cumsecade si talhar. Acolo nu
gasim decat oameni care primesc
sau nu primesc mantuirea.”
“Cat timp Hristos imi ramane un
El, va trebui sa-L parasesc mereu,
impins de nevoile eului. Hristos
trebuie sa-mi devina eu. “

Tehnoredactare:
Valentin David

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

Vechiul Testament:
1 Regi cap 1 - 2 Cronici cap 3
(inclusiv)

Anul I, Nr. 2
GRATIS

Ioan Marisescu
"Eu sunt invierea si viata" Ioan 11:25

___________________________

Sarbatoritii lunii:
Domnul sa te binecuvanteze !
Iancu Floarea – 13.05
Marisescu Ion – 18.05
Rogobete Alexandru – 07.05
Pera Dumitru – 14.05
Turcin Ion – 13.05
Girjan Ana – 18.05
Albu Aurica – 11.05
David-Izvernar Mihaela-10.05
Chisalita Ana – 01.05
Subert Maria – 24.05
Tutuian Octavian – 25.05
Maritan Nicolae – 20.05
Velcean Ion – 20.05
Marisescu Marius – 30.05
Pavel Stefania – 26.05
Gapsea Nicolae – 25.05
Nistoran Ioan – 01.05

- mai 2009

Aratarile Domnului Isus,atunci si acum.

Noul Testament:
Luca cap 22 - Ioan cap12 (inclusiv)

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

Invierea Domnului Isus Cristos a fost doctrina fiecarui ucenic, credinta
fiecarui credincios adevarat, curajul fiecarui martir, tema fiecarei predici si
puterea fiecarui evanghelist.
Dr.Luca a cercetat "cu deamaruntul" evenimentul invierii a gasit
dovezi infailibile, si iata cateva pe care Biblia ni le ofera: mormantul gol,
vesmintele gasite in mormantul gol, primii crestini au raspandit pretutindeni
vestea invierii{Fapte 8:1-4}, prima Biserica a inceput sa se inchine in prima zi a
saptamanii, schimbarea radicala intervenita in viata ucenicilor, dar cea mai
mare dovada ramane multitudinea aratarilor Domnului.
Sunt acceptate ca aratari specifice urmatoarele:
1.Mai intai Mariei Magdalena - Ioan 20:11-18
2.Femeilor ce se intorceau de la mormant - Matei 28:5-10
3.Lui Petru - Luca 24:34
4.Ucenicilor spre Emaus - Luca 24:13-31
5.Apostolilor cand Toma era absent - Luca 24:36-43
6.Din nou apostolilor cand era si Toma de fata - Ioan 20:24-29
7.Celor 7 la Mrea Tiberiadei - Ioan 21:1-23
8.La peste 500 de frati - 1 Cor.15:6
9.Lui Iacov - 1 Cor.15:7
10.Din nou celor 11 apostoli - Matei 28:16,20 ;Fapte 1:3-12
Se cunosc si 2 aratari nespecifice si anume:
1.A fost vazut de Stefan,primul martir - Fapte 7:55
2.A fost vazut de apostolul Pavel pe drumul Damascului - Fapte 9:3-6;1
Cor.15:8.
Ce au reprezentat aratarile Domnului Isus pentru cei de atunci ?
Uni au tremurat de frica, altii s-au speriat, altii au cautat sa ascunda
evenimentele sau sa le distorsioneze, unii au fost indiferenti, unii au fost
sceptici; au fost si unii care s-au bucurat, caci au vazut in aratari implinirea
profetiilor Vechiului Testament dar si ale Domnului Isus.
Ce reprezinta pentru lumea de azi aratarile Domnului Isus ?Multi nu
dau nicio importanta aratarilor; pentru ei nu sunt dovezi istorice clare ale invierii
Domnului, altii le accepta cu jumatati de masura, altii nu le cred.
Pentru cei credinciosi cu adevarat, aratarile Domnului Isus dupa
inviere sunt pietre mari, de nezdrucinat si de neinlocuit care stau la baza
credintei nostre in invierea Domnului. Aratarile Domnului ne confera taria de a
ramane victoriosi pe temelia credintei noastre.
Aratarile Domnului Isus dupa inviere nu pot fi contrazise si nici
combatute ca fapte istorice. Ele pot fi doar respinse sau negate de cei
necredinciosi dar nu pot fi contestate cu argumente.

MEDITATIE

ÎNCURAJARE
De ce s-a ar tat Domnul Isus dup învierea Sa ?

Despre promisiunile lui Dumnezeu din Sfanta Scriptura
Una din cele mai frumoase i captivante promisiuni pe care ni Le-a f cut
D-L Isus dup înviere este legat de faptul c vom avea ocazia cu to ii s -L
vedem, c într-o zi ”...va veni în acela i fel cum L-au v zut (ucenicii) mergând la
cer (F.A. 1:11) ”... i orice ochi Îl va vedea...(Apoc.1 7).
Cum putem folosi promisiunile lui Dumnezeu pentru înt rirea i încurajarea
noastr zilnic ?
Dumnezeu este suveran. Asta înseamn c El ia deciziile i nimeni nu I le
poate schimba. Noi deci, nu-L putem determina pe Dumnezeu s fac ceea ce El
nu vrea s fac . Atunci se ridic o întrebare fireasc , de ce s m mai rog?
Scripura ne încurajeaz totu i la rug ciune ar tând c noi Il putem (determina)
ruga pe Dumnezeu s împlineasc pentru noi ceea ce El vrea sa fac . În Scriptur
sunt promisiuni ale lui Dumnezeu care au un caracter special pentru poporul Israel
sau pentru vreunul dintre slujitorii Lui din vechime. Dar tot a a de adev rat este i
faptul c în Scriptur g sim suficiente alte promisiuni ale lui Dumnezeu care ne
privesc i care acoper toate nevoile noastre, care pot deveni ale noastre, dac I
le cerem cu credin . În Romani 8:26-27 ni se spune ”...Duhul ne ajut sl biciunea
noastr , c ci nu tim cum trebuie s ne rug m. Dar însu i Duhul mijloceste pentru
noi...”
Duhul ne conduce în Scriptur spre promisiunile Lui Dumnezeu în care s
ne punem n dejdea i pe care ne putem baza far teama c ne vom în ela în
a tept rile noastre. S ne hr nim credin a noastr cu Scriptura i oricare ne-ar fi
nevoile s ne prezent m la ”Banca Cerului” pentru creditare(prin mijlocirea
Duhului) De exemplu :
Când suntem obosi i ”...El da tarie celui obosit”.(Isaia 40 20)
Când suntem neâmplini i
i nemul umi i
”...ei vor fii
saturati...,impliniti,fericiti” (Matei 5:6), asta pentru c întodeuna cauza
neîmplinirii i nemul umirii este de natur spiritual chiar dac efectul
este în cele ale vie ii cotidiene.
Când avem nesiguran a iert rii ”...Eu iti sterg faradelegile...” (Isaia
43:25).
Când ne sim im abandona i i neiubi i de Dumnezeu ”....dragostea
Mea nu se va muta de la tine...(Isaia54:10)
Chiar dac aceste promisiuni au fost f cute într-un context anume
poporului Israel, ele sunt la fel de adev rate i pentru noi. Ne putem baza pe toate
aceste promisiuni i deci i pe promisiunea c ni se va arata i nou ca alt dat
ucenicilor, c i noi Il vom vedea.
”Adu- i aminte de f g duin a dat robului T u în care m-ai facut s -mi pun
n dejdea”
Psalmul 119:49

Învierea Domnului Isus este evenimentul care a marcat vie ile ucenicilor i a celor
apropia i Lui care l-au iubit i l-au slujit cu credincio ie. Vom încerca s privim la ce a
însemnat ar tarea Domnului Isus dup înviere i înf i area în trup înaintea ucenicilor Lui.
Nu a disp rut în mod subit f r s se tie de El ci ”dup patima Lui li S-a înf i at viu prin
multe dovezi ar tându-li-Se deseori timp de patruzeci de zile i vorbind cu ei despre
lucrurile privitoare la Împ r ia lui Dumnezeu” - (Faptele Apostoilor 1:3).
De ce a ales s se mai descopere celor care l-au p r sit?
1. Pentru a reda bucuria celor întrista i
2. Pentru a reînvia speran a celor dezn d jdui i.
3. Pentru a risipi îndoiala celor necredincio i
Poate c i inima ta este plin de îndoieli i de multe întreb ri f r r spuns. Poate
i tu ceri dovezi palpabile pentru demonstrarea puterii i a existen ei divine. Acceptarea prin
credin c Domnul Isus este viu i recunoa terea lui ca Domn i Mântuitor prin decizia de
a-L asculta risipe te îndoiala i umple inima de încrederea în Biruitorul înviat. Prezen a Lui
vizibil , fizic atunci între ei i prin credin acum între noi va umple inimile de bucurie, ne
va înt ri n dejdea în El i va risipi orice îndoial punând în noi credin a i puterea de a-L
urma.

STUDIU BIBLIC SAPTAMANAL
01 mai 2009 – “Relationeaza-te corect fata de copiii lui Dumnezeu”
Textul biblic: Matei 18:1-35
Versetul cheie: Matei 18:3
08 mai 2009 – “Relationeaza-te corect fata de ceilalti membrii ai familiei”
Textul biblic: Matei 19:1-15
Versetul cheie: Filipeni 4:7
15 mai 2009 – “Cum poti sa intrii in Imparatia lui Dumnezeu”
Textul biblic: Matei 20:1-16; 22:1-14
Versetul cheie: Matei 20:16
22 mai 2009 – “Cum asteptam revenirea Domnului Isus”
Textul biblic: Matei 25:1-30
Versetul cheie: Matei 25:13
29 mai 2009 – “Rasplata credinciosiei”
Textul biblic: Matei 25:31-46
Versetul cheie: Matei 25:40

SA NE RUGAM PENTRU:
•
•
•
•
•
•
•

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
Vizita copiilor de la orfelinatul de la Prilipet din data de 10 mai 2009
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

