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Moartea nu vine odata cu varsta, ci
odata cu uitarea – Gabriel Garcia
Marquez
Oamenii sunt prizonierii ereditatii,
ai ocupatiilor lor si ai greutatilor de
tot felul. Isus ne elibereaza de acest
prizonierat - R. Wurmbrand
Viata lui Isus a fost o viata a daruirii
si daruirea unei vieti - Richard
Wurmbrand
N-are nici un rost sa arunci
adevaruri inaintea unor oameni care
nu sunt invatati sa gandeasca
dezinteresat - R. Wurmbrand
___________________________________

VERSETUL LUNII
AUGUST 2010
Drept r spuns, Isus i-a zis: „Adev rat,
adev rat î i spun c , dac un om nu se
na te din nou, nu poate vedea Împ r ia
- Ioan 3:3
lui Dumnezeu.”
Tehnoredactare:
Valentin David

__________________________
Contact:
Telefon: 004-0255-542214
E-mail: maranata_mn@yahoo.com
Urmariti serviciile bisericii pe internet
LIVE la adresa:

www.maranata1.netfirms.com

dumnezeului s u, noi vom umbla în Numele
Domnului, Dumnezeului nostru, totdeauna i în veci
de veci!”
- Mica 4:5

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
Copriva Iosif – 22 august
Popescu Virginia – 24 august
Cozma Sorin Ion – 25 august
Sporea Eugenia – 30 august
David Clementin Marius – 31 august

A
Anul II, Nr.5 – AUGUST 2010
GRATIS

_____________________________________

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.
In fiecare zi intre ora 20.00 - 21.00
biserica este chemata sa mijloceasca pentru
perioada 20-22 august aducand inaintea Lui
Dumnezeu:
Vestitorii Evangheliei din
perioada respectiva
Congregatia din Moldova Noua ca
Dumnezeu sa intareasca marturia
membrilor bisericii
Prietenii ascultatori ai mesajelor
din perioada respectiva

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

Nasterea din nou este maduva
teologiei – R. Wurmbrand

“Pe când toate popoarele umbl fiecare în numele

SARBATORITII LUNII
AUGUST 2010:

Via a este darul pe care fiecare din noi îl primim de la
Dumnezeu. Biblia ne vorbe te despre via a natural , biologic i despre
controlul lui Dumnezeu asupra ei de la na tere i pân la moarte
(Psalmul 139:15, 16). Dumnezeu este via i El d i via a biologic i
cea spiritual . Descoperim în Biblie c Domnul Isus în dialogul s u cu
un însemnat i mare înv at al Iudeilor, Nicodim, aduce în discu ie un
concept nou cu o importan deosebit pentru cei chema i s fie
adev ra i cre tini pl cu i lui Dumnezeu, i acesta este: na terea din nou
(Ioan 3). Este imperios necesar ca omul „s fie n scut din nou” pentru
a putea locui cu Dumnezeu în Împ r ia Lui, este o condi ie special
pentru fiecare om (Ioan 3:3). Prin urmare dac aceast „a doua na tere
este a a” de important trebuie s în elegem despre ce este vorba i
cum poate fi aplicat în via a personal a fiec rui om.
Na terea din nou este lucrarea special a lui Dumnezeu prin
care omul prime te o via spiritual nou . Este actul pe care numai
Dumnezeu îl poate face în via a omului p c tos prin puterea Lui i
datorit voin ei Sale suverane, aducându-l din moarte spiritual
(Efeseni 2:1, 2) la via (Efeseni 2:5). Doar omul n scut din nou
corespunde standardelor i voin ei lui Dumnezeu. Na terea din nou nu
este o îmbun t ire a vie ii ci o schimbare radical a ei, de-aceea actul
acesta este numit i regenerare. Na terea din nou face posibil rela ia
omului cu Dumnezeu. Lucrarea na terii din nou a fost promis în
Vechiul Testament i Dumnezeu i-a onorat promisiunea odat cu
venirea Domnului Isus Cristos în lume (Ezechiel 36:26-27).
(continuare pe pagina urmatoare)

MEDITATIE
(urmare pagina anterioara)

Cum are loc aceast na tere din nou? Aceast
lucrare
supranatural nu poate fi explicat ci doar experimentat (Ioan 3:8).
Noi putem îns din Scriptur s recunoa tem efectele acestei lucr ri în
via a omului. Voin a uman nu produce o astfel de via , ci numai
Dumnezeu: „tuturor celor ce cred în Numele Lui le-a dat dreptul s se
fac copii ai Lui Dumnezeu n scu i nu din sânge, nici din voia firii lor,
nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu” - (Ioan 1:12, 13).
Dumnezeu Tat l (Iacov 1:18) i Duhul Sfânt într-un mod special (Ioan
3:8) î i exercit puterea i lucreaz diferit în via a fiec rui om. Omul
poate r spunde prin credin i poc in , eviden e ale lucr rii na terii
din nou sau poate s - i împietreasc inima i s nu asculte. Na terea
din nou are loc printr-un eveniment instantaneu i o transformare care
va deveni evident în comportament i dorin e pl cute lui Dumnezeu.
Omul n scut din nou nu este omul perfect, des vâr it, cu o via lipsit
de p cat, ci este omul într-o permanent schimbare în care este a ezat
acea „s mân ” - Cuvântul lui Dumnezeu - putere generatoare de via
i cre tere – 1Petru 1:23, care îi asigur puterea de a tr i o via lipsit
de p cat i s resping tendin a de a se compl cea în p cat(1Ioan 3:9).
Dumnezeu prin na terea din nou ne asigur adev rata via
spiritual . Na terea din nou ne d calitatea de copii ai lui Dumnezeu,
iar rezultatele ei în via a noastr m rturisesc lucrarea special Duhului
Sfânt: dragostea cre tin adev rat (1Ioan 4:7), biruin a asupra
presiunilor i ispitelor lumii(1Ioan 5:4), p zirea noastr de satan(1Ioan
5:18) i roadele speciale ale Duhului Sfânt(Galateni 5:22). Lucrarea
na terii din nou ne d siguran a vie ii ve nice cu Dumnezeu în
Împ r ia Lui. A adar pentru a muri este suficient s te na t io singur
dat , din punct de vedere biologic, îns pentru a tr i ve nic trebuie s te
na ti de dou ori, trebuie s te na ti din nou. Dumnezeu poate face
aceast lucrare supranatural posibil i în via a ta.

CELE ZECE PORUNCI
Exod 20:14 – Sa nu preacurvesti
Oamenii acestor vremuri cred ca sunt cei mai bine informati, cu cele mai mari progrese,
inventii si inovatii. Nu stiu daca este asa dar ceea ce spun statisticile si ceea ce se vede in fiecare zi ne
da fiori. Oamenii se remarca prin violenta si depravare morala greu de imaginat. Revolutiile tehnicoeconomica, sociala si culturala (bune in multe aspecte) au dus la indepartarea oamenilor de
Dumnezeu, de Sfinta Scriptura si odata cu asta la afundarea tot mai mult in mocirla imoralitatii.
”Civilizatia” de acum este o jungla sexuala. Cultura si viata crestina promovate de Biserici (cele
traditionale sau cele de dupa Reforma) sunt napadite de “spinii” imoralitatii. Pornind de la unele
nevoi legitime, lupta pentru drepturi a luat o asa amploare, si-a diversificat intr-atit domeniile incit a
facut prapad in zona vietii de familie si a vietii intime. Nu conteaza nici multimea familiilor
destramate, nici multimea bolilor, a traumelor provocate, oamenii in numar tot mai mare sunt dispusi
sa plateasca tribut placerilor sexuale. Adulterul, relatiile intime pre sau post maritale nu mai fac pe
multi oameni sa roseasca de rusine, ba mai mult sunt privite ca o forma de “normalitate” trimbitate si
ca performante deosebite.
Relatiile intime in afara casatoriei (ilegitime) caci despre aceasta interdictie este vorba in
porunca a saptea sunt tratate cu asprime atit in vechiul Testament cit si in Noul Testament (Exod
20:14,1Cor.6:18). Legitimitatea relatiilor intime este impusa de Dumnezeu, si nu se negociaza in
functie de opinia publica, de ceea ce zic cei mai multi de ceea ce zic sau de modul in care traiesc
VIP-urile.
•
Relatia intima ilegitima Il afecteaza in primul rind pe Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat cu
capacitatea si dorinta de a avea relatii intime. Dumnezeu ne doreste fiinte implinite si din
punct de vedere sexual. El a pus in noi instinctul, potenta si placerea, dar tot El a stabilit si
cadrul in care trebuie sa ne bucuram de acestea - casatoria. In Vechiul Testament
(Cintarea Cintarilor, Proverbe) si in Noul Testament (1Cor.7) sunt date indemnuri
familistilor sa nu neglijeze acest aspect al vietii, dar si suficiente avertismente ( Prov.6:2329, Evrei 13:4) pentru cei care nesocotesc aceasta porunca .
•
Relatia intima ilegitima ii afecteaza pe cei in cauza (1Cor.6:12-20) si nu de putine ori acest
lucru se intoarce impotriva trupurilor lor prin multimea bolilor care aduc atita suferinta si
chiar moartea biologica.
•
Relatia intima ilegitima afecteaza familiile celor in cauza.Violenta in familie, divorturile,
copiii crescuti in familii mutilate, cu consecinte imprevizibile si de durata, sunt parte din
pretul platit pentru pacatul preacurviei.
Indiferent de cite argumente va mai nascoci Satana pentru a duce lumea in ratacirea placerilor
sexuale, porunca lui Dumnezeu ramine aceeasi: Sa nu preacurvesti! completata de voia expresa a
Lui Dumnezeu: Sfintirea noastra (1Tes.4:3-8). Sfintirea trebuie sa cuprinda intreaga noastra fiinta,
trupul si sufletul nostru deopotriva (Matei 5:27-28). Nimic nu e prea mult atunci cind trebuie sa
luptam impotriva acestui pacat ( Mat. 5:29-32). Dumnezeu sa ne dea izbinda tuturor!

SA NE RUGAM PENTRU:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bolnavii bisericii:
- Tutuian Teofil- Popescu Ana- Iancu Ion- Iancu Florica- Craiovan
Petru - Subert Francisc
Botezul din data de 22 august 2010
Slujitorii bisericii
Prietenii care au participat la serviciile de evanghelizare ale bisericii din 12-14
Martie, 11 iulie si cei care vor participa in data de 22 august 2010
Grupul de rugaciune constituit in cartierul Baron – se intalnesc pentru rugaciune
in fiecare joi de la ora 18.00
Toti copiii bisericii care sunt implicati in tabere crestine de vara
Marturia membrilor bisericii noastre in orasul Moldova Noua
Pentru cei care au fost odata membrii ai biseicii noastre iar acum s-au departat
de la credinta

