DIVERSE

Ceea ce noi numim adversitate,
Dumnezeu numeste oportunitate.

“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

SARBATORITII LUNII
OCTOMBRIE 2010:
Domnul sa te binecuvanteze !

Nu omul este produsul circumstantelor;
circumstantele sunt produsul omului.
In mijlocul dificultatii zace
oportunitatea.
- ( Albert Einstein)
De multe ori, Dumnezeu ne mingiie nu
schimbind circumstantele vietii noastre
ci schimband atitudinea noastra fata de
aceste circumstante.
(S. H. B. Masterman)

Popovici Iulian Dumitru – 7 octombrie
Tutuian Rodica – 8 octombrie
Dobrescu Elinca – 10 octombrie
Chilnicean Elena – 11 octombrie
Craiovan Maria Ileana – 13 octombrie
Radut Viorica – 16 octombrie
Baias Ion – 22 octombrie
Cirpean Gheorghe – 26 octombrie
Varan Sabin - 27 octombrie
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Calatoria copiilor lui Israel din Egipt in Canaan ne ofera o comparatie pentru etapele
cresterii spirituale din viata crestinului, o lectie plina de invataminte despre modul in care,

_____________________________________

crestinul zilelor noastre, confruntat cu incercarile vietii, generate de o criza multipla:economica,
sociala, politica, financiar-bancara si nu in ultimul, ci in primul rand morala si spirituala, de

__________________________________

VERSETUL LUNII
OCTOMBRIE 2010
“Domnul tie s izb veasc din încercare
pe oamenii cucernici, i s p streze pe cei
nelegiui i, ca s fie pedepsi i în ziua
judec ii”
- 2 Petru 2:9
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

“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
inaintea Lui Dumnezeu pentru:
Vestitorii Evangheliei
Congregatia din Moldova Noua ca
Dumnezeu sa intareasca marturia
membrilor bisericii
Prietenii ascultatori ai mesajelor

suferinte de tot felul.
Cartea Iosua din Vechiul Testament ne furnizeaza cateva din cele mai valoroase
ilustratii de infrangeri si victorii, iar cartea Evrei din Noul Testament ne ofera comparatii
uimitoare, referindu-se la Israel ca la un ,,exemplu de necredinta” si detaliaza atent, atat
Biserica Crestina Baptista Nr.1 “Maranata”
375500 Moldova Noua, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 25, Caras Severin

Nu exista circumstante, oricit de rele ar
fi, din care un om intelept sa nu poata
scoate ceva bun: nici circumstante,
oricit de bune ar fi pe care cel
neintelept sa nu le foloseasca spre
paguba lui.
(Francois, Duce de Rochefoucald)

ZIUA DE JERTFA A
BISERICII NOASTRE

rezultatele credintei, cat si pe cele ale necredintei.
Biblia ne spune ca pustiul a fost pentru Israel un loc in care evreii au ratacit timp de 40
de ani, rastimp in care, toti evreii peste 20 de ani, care au iesit din Egipt, cu exceptia a doi dintre
ei, au murit in pustiu din cauza necredintei lor-inclusiv Moise, conducatorul lor. Iosua si Caleb au
fost doi credinciosi care L-au crezut pe Dumnezeu pe cuvant si au intrat in Canaan. Marea Rosie,
este pentru noi, imaginea mantuirii, dupa cum raul Iordan este imaginea identificarii cu Domnul
Isus Cristos. Ca sa se deschida apele Marii Rosii a fost nevoie de un miracol al harului lui
Dumnezeu ca sa schimbe inima omului in momentul mantuirii, dupa cum, tot asa, deschiderea
apelor Iordanului a fost si ramane un miracol al iluminarii sa vedem ca suntem rastigniti
impreuna cu Cristos si suntem eliberati din ,,ratacirea prin pustiul lumii acesteia”, pentru a ne
bucura de libertate si biruinta in Domnul.
Dumnezeu Se ocupa de noi ca indivizi si ca popor rascumparat, intr-un mod
asemanator cu cel in care S-a ocupat de copii lui Israel ca natiune. In calatoria vietii pe pamant,
copii lui Dumnezeu sunt asaltati de tot felul de incercari, necazuri, ispite, suferinte, pagube,
nedreptati, crize, esecuri, ingaduite de Dumnezeu, pentru ca incercarea este mijlocul randuit
de Dumnezeu

pentru

continua

noastra

crestere spirituala ,,Caci

odata

cu

incercarea ingaduita peste noi, sa credem ca Domnul a pregatit si mijlocul de a iesi din ea ca
s-o putem rabda” (1Cor.10:13).

(continuare pe pagina urmatoare)

MEDITATIE

CELE ZECE PORUNCI

(urmare pagina anterioara)
Si cel mai esential lucru, cea mai importanta arma, accesibila tuturor credinciosilor
este rugaciunea, caci ,,Domnul stie sa izbaveasca din incercare pe oamenii cucernici, si sa pastreze pe
cei nelegiuiti, ca sa fie pedepsiti in ziua judecatii”(2Petru 2:9). Este usor sa facem fapte bune si voia lui
Dumnezeu in timp de pace si prosperitate, dar Domnul doreste sa avem aceeasi credinciosie si pe timp de
incercare, El vrea ca in orice situatie, indiferent de sacrificiu, credinciosia noastra sa fie statornica.
Pe de alta parte, in timpul incercarii, unitatea noastra de credinta, de partasie, trebuie sa stea
inainte de propriile interese, exclusive, si nu trebuie sa stam nepasatori fata de suferinta si de necazul celor
de langa noi. Un astfel de exemplu de simtire cu cel incercat avem in Faptele Apostolilor cap.12, cand,
Apostolul Petru a fost inchis, iar ,,Biserica”cu toti membrii ei ,,a inaltat rugaciuni fierbinti”, cu credinta
catre Dumnezeu pentru salvarea lui Petru. Drept urmare, Petru a fost izbavit din temnita si ocrotit de
ingerul Domnului, prin interventiua Sa minunata.
In timpul incercarilor, a crizelor de orice fel, ne este testat curajul ,,Indrazneala si nadejdea de a
merge mai departe pe calea Domnului”. Incercarea nu trebuie sa constituie un motiv de a ne descuraja si
cu atat mai mult un motiv de a nu mai merge pe cale credintei. Domnul Isus Cristos, ne spune:,,V-am spus
aceste lucruri ca sa aveti credinta in Mine. In lume veti avea necazuri; dar indrazniti, Eu am biruit
lumea”(Ioan 16:33). Vrajmasul vrea ca in momentele de ispita, incercare si grea suferinta sa pacatuim, sa
cartim si sa ne razvratim impotriva lui Dumnezeu pentru a ne pierde sufletele. Dar sa nu uitam ca prin
incercari, Dumnezeu doreste sa ne curateasca si mai mult si sa ne invete sa avem deplina incredere in
fagaduintele Sale, caci: ,,Eu socotesc ca suferintele din vremea de acum nu sunt vrednice sa fie puse
alaturi cu slava viitoare, care are sa fie descoperinta fata de noi”.
(F.Ap.8:18). Pentru vremurile de incercari de tot felul, avem invataturile Domnului Isus, in: Ev.dupa Matei
12:21-22 si din Ev.dupa Luca 21:12-19, dar si promisiunile Sale din:
-Apoc.2:10 ,,Nu te teme nicidecum de ce ai sa suferi...fii credincios pana la moarte si-ti voi da cununa
vietii”;

Exod 20:16 - “Sa nu marturisesti stramb impotriva aproapelui tau “
Porunca are in sine termeni juridici si interzice marturia mincinoasa impotriva aproapelui intr-o instanta de
judecata. Altfel spus, sperjurul intra sub incidenta pedepsei divine. In felul acesta Dumnezeu protejeaza reputatia
persoanelor de cei care din diferite motive se indeletnicesc cu calomnia, cu barfa si cu vorbirea de rau.
In Vechiul Testament se cerea cel putin doi martori pentru ca o dovada sa fie luata in considerare
(Num.35:30; Deut.17:6,19:15). Mai mult in cazurile de pedeapsa capitala trebuia ca “intai mana martorilor sa se
ridice asupra lui ca sa-l omoare, si apoi mana intregului popor” (Deut.17:7). In felul acesta crestea raspunderea
celui care depunea marturia. Nu avem insa nici un motiv sa credem ca aceasta porunca se limiteaza doar la
contextul juridic. Dimpotriva ea se refera la orice neadevar rostit, adica la orice minciuna. Minciuna preia diferite
forme:
•
Opusul adevarului
•
Negarea adevarului
•
Sustinerea mutuala a neadevarului (omisiune)
•
Distorsonarea (sucirea, diminuarea, exagerarea) adevarului
•
Ascunderea intentionata, integral sau partial, a adevarului.
Motivele pentru care mint oamenii sunt deasemenea diferite dar toate duc inspre un castig sau o gadilare a eului
propriu. De exemplu:
•
Comerciantii mint ca sa-si vanda marfa si sa-si rotunjeasca veniturile
•
Politicienii mint ca sa obtina voturi, popularitate si castig important
•
Unii preoti, pastori sau predicatori mint ca sa primeasca laude, faima sau bani
Este foarte trist si grav in acelasi timp pentru ca in relatiile inter umane s-a creat un relativism moral cu consecinte
negative pe termen scurt si pe termen lung. Chiar si tribunalele sunt prada unor avocati, procurori sau judecatori
mincinosi care reusesc sa ascunda, sau sa manipuleze adevarul creand confuzie. Cineva spunea :”adevarul este ca
nu vom stii niciodata adevarul despre anumite lucruri “. Exista circumstante in care minciuna s-ar cuveni? Este
posibil sa incalci porunca a noua si daca spui adevarul spunand ceea ce nu este necesar sau din motive nepotrivite
si egoiste? Raspunsul la aceste intrebari extinde zona inspre etica crestina. Pana reusim fiecare sa dam un raspuns
in acord cu intreaga invatatura a Bibliei trebuie sa stim ca :
•
Vom da socoteala pentru orice cuvant nefolositor spus sau scris
•
Ca adevarul trebuie spus cu dragoste
•
Ca trebuie sa ne lasam de minciuna
•
Ca nici un mincinos nu va mosteni imparatia lui Dumnezeu
Ca si pacatul minciunii are acelasi mod de iertare: marturisirea cu credinta care aduce spalarea prin
sangele Domnului Isus.

-Apoc.3:10 ,, Fiindca ai pazit Cuvantul rabdarii Mele, te voi pazi si eu de ceasul incercarii care are sa

SA NE RUGAM PENTRU:

vina peste lumea intreaga”
•
Rugaciune: ,,Tatal nostru si Dumnezeul nostru milostiv, sfant si vesnic, ajuta-ne sa
luptam lupta cea buna a credintei, pentru a birui toate incercarile vietii. Pentru promisiunile tale,
pentru harul, mila si indurarea ce le-ai revarsat peste noi iti multumesc parinte ceresc, in Numele
Prea Sfant al Fiului Tau, Domnul si Mantuitorul nostru Isus Hristos. Amin !”

•
•
•
•
•
•
•

Bolnavii bisericii: - Tutuian Teofil- Popescu Ana- Iancu Ion- Iancu Florica- Craiovan
Petru - Subert Francisc
Slujitorii bisericii
Multumire intr-o atmosfera deosebita la Ziua Multumirii – 3 octombrie 2010
Prietenii care au participat la serviciile de evanghelizare ale bisericii din 12-14 Martie, 11
iulie si cei din data de 22 august 2010
Grupele de rugaciune constituite in cartierul Baron – se intalnesc pentru rugaciune in
fiecare miercuri de la ora 13.00 si joi de la ora 16.00
Toti copiii bisericii care au inceput un nou an scolar (universitar)
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

