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Nasterea lui Christos L-a adus pe
Dumnezeu la om, insa doar crucea Lui
Christos il poate duce pe om la Dumnezeu.
Traieste ca si cum Hristos ar fi murit ieri, ar
fi inviat dimineata si s-ar intoarce azi.
Mantuirea este gratuita, dar nu ieftina.
Un talhar de pe cruce a fost mantuit, ca nici
unul dintre noi sa nu cada in disperare; si
numai unul, ca nimeni sa nu generalizeze.
- (J.C.Ryle)
Pe Isus, nu piroanele Il tineau pe cruce, ci
ascultarea Lui de Dumnezeu si iubirea Lui
pentru pacatosi. - (Teodor Popescu)
In cer nu exista purtatori de coroane care
nu au fost pe pamant purtatori de cruci.
(C.H.Spurgeon)
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" Dar El era str puns pentru
p catele noastre, zdrobit pentru
f r delegile noastre. Pedeapsa, care
ne d pacea, a c zut peste El, i prin
r nile Lui Suntem t m dui i."
Isaia 53:5
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Domnul sa te binecuvanteze !
Tutuian Mariana – 1 aprilie
Vela Ana – 2 aprilie
Bordea Petru – 2 aprilie
Floroiu Rut – 4 aprilie
Boboescu-Jura Ovidiu – 6 aprilie
Baloi Elena – 7 aprilie
Milos Rodica – 7 aprilie
Nistoran Ioana – 10 aprilie
Nistoran Ioan – 13 aprilie
Crenicean Constantin – 14 aprilie
Scobercea Ioan – 16 aprilie
Craiovan Elena – 20 aprilie
Cirpean Elisabeta – 20 aprilie
Dan Silvia – 22 aprilie
Bircu Mariana – 22 aprilie
Milos Gheorghe – 23 aprilie
Bengescu Maria – 28 aprilie
Marcu Ion – 28 aprilie
_____________________________________

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.

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

Crucea lui Isus este rascrucea universului.

“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

Evenimentele din via a i activitatea Domnului Isus Cristos,
Mântuitorul lumii au marcat istoria întregii cre tin t i. Unul din
acestea este evenimentul supranatural al învierii Sale din mor i. Ziua
învierii este o zi a bucuriei, a speran ei, a încrederii i a siguran ei c
Dumnezeu exist i c puterea Lui s-a ar tat în lumea noastr limitat
i imperfect . Nu trebuie s uit m îns , c înainte de bucuria învierii
Domnului Isus a avut loc noaptea neagr a suferin elor Lui. De la
durerea tr d rii, s rutul vânz rii, somnolen a i nep sarea ucenicilor în
Gt dina Ghetsimani(Matei 26:40), drama p r sirii, pân la vorbele
batjocoritoare, b taia, suferin fizic
i emo ional , respingerea,
brutalitatea, moartea în chinuri cumplite, nespuse pe crucea blestemat
de pe dealul Golgotei i imaginea sumbr a a ez rii trupului Domnului
Isus în mormânt avem descris tabloul patimilor Domnului Isus.
S rb toarea Pa telui trebuie în eleas în complexitatea, diversitatea i
tumultul acestor st ri i evenimente. Nimic nu r mâne la fel ci în
desf urarea evenimentelor are loc o permanent schimbare. Învierea
Domnului Isus aduce transformare în evenimente, circumstan e i în
vie ile oamenilor. Ziua învierii a fost ziua în care vie ile oamenilor au
fost schimbate.
1.Triste ea i temerea din inima femeilor care se duc dis-dediminea la mormântul Domnului Isus sunt schimbate în bucuria i
siguran a c l-au v zut i c El este viu. Ele se pro tern înaintea Lui ii aduc închinare – Matei 28:8,9.
2.Frica, suferin a i dezam girea ucenicilor sunt schimbate
prin prezen a Domnului Isus în mijlocul lor în casa unde erau aduna i
în dup -masa învierii i El Însu i, Domnul în mijlocul lor le asigur
pacea – Ioan 20:19, 20.
3.P rerea de r u, sup rarea i chiar dezam girea în a tept ri a
celor doi ucenici care p r sesc Ierusalimul i plec posomorâ i i
frusra i este schimbat în bucurie i dorin a de a-L cunoa te i a-L
(continuare pe pagina urmatoare)

MEDITATIE

CELE ZECE PORUNCI

(urmare pagina anterioara)

reântâlni pe Cel care a mers cu ei pe drum, le-a vorbit din Scriptur i cu care
au stat la mas descoperindu-se înaintea lor. Drept urmare ei s-au întors i au
dus mesajul învierii i fra ilor lor – Luca 22:31-34.
4. Lini tea i satisfac ia preo ilor i a str jerilor care p zeau
mormântul i care i-ar fi dorit ca Domnul Isus s r mân acolo pentru
totdeauna a fost schimbat în mod nea teptat prin vestea c El nu mai este în
mormânt. Agita ia, verva i graba str jerilor de a spune preo ilor ce s-a
întâmplat i nici chiar mita i minciuna înal ilor prela i nu au putut infirma i
contesta adev rul despre învierea Domnului Isus. Tragedia îns este c inima
lor a r mas tot de piatr i Mântuitorul cel care i-a dat via a chiar i pentru
ei (Luca 23:34) a fost respins înc odat , iar ei au r mas în p catele i
neascultarea lor.
Schimbarea în ziua învierii nu a fost adus de s rb toare ci de
s rb torit. Ce transform ri va aduce prezen a Domnului Isus Cel înviat cu
ocazia acestor s rb tori în via a ta? Învierea Domnului Isus ne-a adus
siguran a c p catele noastre oricât de multe i mari ar fi ele pot fie iertate.
Prin Domnul Isus cel înviat tr im bucuria c moartea a fost învins . Noi prin
moarte ne vom întâlni cu Domnul Isus – 1Corinteni15:55-57. Învierea Lui nea adus i speran a c într-o zi vom fi cu El în cer, în împ r ia Lui. Prin
credin
i poc in po i s te numeri printre cei cu via a schimbat de
Domnul Isus. s rb toarea învierii Sale poate fi momentul apropierii noastre
de Dumnezeu i ziua în care El s aduc aceste schimb ri în via a noastr .
---------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMUL BISERICII
Duminica: 10.00-11.00
11.00-12.00

-

18.00-20.00

-

Luni: 18.00-19.30
Marti: 18.00-20.00
Miercuri:
Joi

18.00-20.30

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

Rugaciune
Serviciu Divin (transmis LIVE pe internet)

Inchinare (serviciu transmis integral LIVE pe
Internet)
Fanfara
Cor
Servici de evanghelizare
Repetitie fanfara
Intalnire tineret
Repetitie orchestra si fanfara
Studiu Biblic in sanctuarul bisericii
Rugaciune aplicata
Repetitie cor
Repetitie fanfara

!
Exod 20:7 “Sa nu iei in desert Numele Domnului, Dumnezeului tau;caci Domnul nu va
lasa nepedepsit pe cel ce va lua in desert Numele lui”
Porunca a treia continua seria poruncilor care ne aduc intr-o relatie corecta cu Dumnezeu.
Pe Dumnezeu trebuie sa-L iubim ”...cu toata inima...cu tot sufletul…si cu toata puterea…”(Deut.6:5)
Revelatia lui Dumnezeu in creatie, in istorie, in noi, in Biblie si in Domnul Isus este suficienta pentru
a-L cunoaste, pentru a crede in El si pentru a fii mantuiti. Dumnezeu asteapta de la noi respectul
cuvenit, potrivit cu sfintenia caracterului Sau. Numele lui Dumnezeu aduna in Sine caracterul lui
Dumnezeu. De aceea oricine va lua in desert, adica va batjocorii, va nesocotii Numele lui Dumnezeu
se face vinovat de ofensa adusa lui Dumnezeu si nu va scapa nepedepsit. Pentru a intelege ceva
despre maretia si sfintenia lui Dumnezeu aduc ca suport doua situatii:
•
Experienta profetului Isaia in Templu.(Isaia 6:1-13). Isaia a fost uluit de ceea ce a
vazut
•
Regulile sticte pe care le respectau scribii la copierea textelor biblice.
Cand ajungeau sa scrie Numele lui Dumnezeu, scribii se opreau, mergeau intr-o camera alaturata si
faceau baie. Dupa aceasta luau o pana noua, nefolosita si asa scriau Numele lui Dumnezeu; doar
scriau Numele nu Il si pronuntau. Scribii erau constienti ca Dumnezeu nu va lasa nepedepsit pe cel
care nu va respecta porunca aceasta. In contrast cu experienta si atitudinea despre care am scris
oamenii Il batjocoresc si-L nesocotesc pe Dumnezeu in fel si chip. Iata cateva exemple:
•
Injuraturi, bancuri si glume la adresa lui Dumnezeu (hula impotriva lui Dumnezeu)
In “zestrea“ romanilor exista o varietate inimaginabila de astfel de lucruri, unele de
o violenta extrema.
•
Folosirea in exces a Numelui lui Dumnezeu: “ce Dumnezeu” este o expresie
folosita adesea ca o nedumerire fata de faptul ca cineva nu intelege sau nu face
ceva. ”Doamne?” o alta expresie folosita pentru a ne arata surprinderea, socul sau
spaima in legatura cu ceva.
•
Sperjurul; oamenii nu-si tin cuvantul ,promisiunile facute sau fac juraminte in care
Il implica pe Dumnezeu. (Lev.19:12 si Mat.5:33-34)
Spunem de atatea ori rugaciunea: ”Tatal Nostru...sfinteasca-se Numele Tau...” A sfintii
inseamna a pune deoparte, a separa Numele Lui Dumnezeu de lumea aceasta ca spirit pacatos. A
sfintii inseamna a-I da respectul cuvenit. Noul Testament ne descopera cat de important este Numele
Domnului Isus. In Numele Lui avem mantuirea (FA.4:12,10:12) si in fata Lui ne vom inchina in final
cu totii. (Filipeni 2:9-11) ATENTIE! Sa nu luam in desert Numele Domnului.

SA NE RUGAM PENTRU:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bolnavii bisericii:
- Tutuian Teofil- Popescu Ana- Iancu Ion- Iancu Florica- Craiovan
Petru - Subert Francisc
Proiectul de reinfiintare a orchestrei bisericii
Slujitorii bisericii
Prietenii care au participat la serviciile de evanghelizare ale bisericii din 12-14
Martie
Noii membrii ai bisericii
Grupul de rugaciune constituit in cartierul Baron – se intalnesc pentru rugaciune
in fiecare joi de la ora 18.00
Toti copiii bisericii care sunt angrenati intr-un un nou an scolar sau universitar
Pentru cei care au fost odata membrii ai biseicii noastre iar acum s-au departat
de la credinta

