DIVERSE

Un sfânt poate fi i analfabet, dar e
superior unui geniu, fiindc ideea de
sfin enie e legat de ideea de minune.
Un sfânt poate face o minune. Geniul
face ispr vi, nu minuni. Lumea, acum e
ancorat în cultul genialit ii ca sl vire
a progresului în afar . Atât. Or, cu cât
suntem mai avansa i, mecanic i
material, cu atât suntem mai departe de
esen a real a lumii, de sfin enie.
Petre Tutea
Eroismul nu e decât rezisten a la
sfin enie.
Emil Cioran
__________________________________

VERSETUL LUNII
SEPTEMBRIE 2010

Domnul sa te binecuvanteze !
Damian Marius – 5 septembrie
Zlataru Ana – 10 septembrie
Nistoran Fibia – 10 septembrie
Pato Vetuta – 10 septembrie
Scobercea Ana – 15 septembrie
Lungu Constantin – 16 septembrie
Dan Silvia – 16 septembrie
Popescu Ana – 17 septembrie
Rusovan Ana – 18 septembrie
Damian Ioan – 18 septembrie
Patlagescu Dorica – 19 septembrie
Radut Elena – 27 septembrie

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.

Tehnoredactare:
Valentin David

In fiecare zi intre ora 20.00 - 21.00
biserica este chemata sa mijloceasca
inaintea Lui Dumnezeu pentru:

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

www.maranata1.netfirms.com
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“Voia lui Dumnezeu este sfin irea
voastr ... C ci Dumnezeu nu ne-a chemat
la necur ie, ci la sfin ire.”
1 Tesaloniceni 4: 3, 7

__________________________
Contact:

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

Vestitorii Evangheliei
Congregatia din Moldova Noua ca
Dumnezeu sa intareasca marturia
membrilor bisericii
Prietenii ascultatori ai mesajelor

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

Sfin enia st în obiceiul de a- i lega
micile gesturi i ac iuni de Dumnezeu.
C.S. Lewis

“Pe când toate popoarele umbl fiecare în numele

SARBATORITII LUNII
SEPTEMBRIE 2010:

R scump rarea omului este scoaterea lui de sub puterea mâniei si a
judec tii drepte a lui Dumnezeu ca urmare a unei vieti risipite în neascultare si
p cat. Tot procesul acesta este gândit si initiat de Dumnezeu si cuprinde:
vestirea evangheliei, justificarea, regenerarea si înfierea. Toate aceste
evenimente sunt parte a începutului vietii noastre de crestini. Este asadar, o
alt dimensiune pe care o vom numi, partea de aplicare a r scump r rii. Drept
urmare, lucrarea progresiv înf ptuit de Dumnezeu si de om prin care
devenim tot mai liberi de p cat si tot mai asem n tori cu Domnul Isus Cristos
în viata pe care o tr im este numit sfintire. Cursul obisnuit al vietii crestine
trebuie s implice o crestere continu în sfintire, iar Noul Testament ne
încurajeaz mereu s acord m atentie si efort acestui proces: Romani 6:19, 22;
2 Corinteni 1:12; 2 Corinteni 7:1; Evrei 12:10;
Cel mai des cuvânt folosit în cadrul bisericii si între credinciosi este
sfânt, sfintire. Teremnul de sfintire este folosit cu dou sensuri diferite:
desp rtirea, separarea de lume pe care Dumnezeu o face în om chemându-l la
Sine, iar în al doilea rând este vorba despre progresul l untric din viata
credinciosului în procesul de transformare, de crestere si asem nare cu
Dumnezeu – Efeseni 4:15. Sfintirea în viata credinciosului are trei etape :
Mai întâi, sfintirea are un început categoric în momentul
regener rii, a nasterii noastre din nou. În viata noastr are loc o schimbare
moral categoric si radical – Tit 3:5. Din momentul nasterii noastre din nou,
noi nu mai putem s tr im în p cat – 1 Ioan 3:9 – deoarece puterea vietii
spirituale noi care anim fiintele noastre nu ne mai permite s ne dedic m unei
vieti tr ite în p cat. Pasul acesta initial în sfintire presupune o separare, o
desp rtire categoric de puterea p catului care ne conducea si pe care-l
iubeam, în asa fel c cel credincios nu mai iubeste si nu mai este st pânit de
p cat – Romani 6:11, 14. eliberarea de sub puterea p catului înseamn puterea
de a birui faptele sau modelele unui comportament p c tos.
(continuare pe pagina urmatoare)

MEDITATIE

CELE ZECE PORUNCI

(urmare pagina anterioara)
Modalitatea prin care se obtine biruita este o interdictie total a p catului de a mai
domni, de a st pâni trupurile noastre muritoare – Romani 6:12, 13. Asadar, avem dea face cu o reorinetare a dorintelor noastre si a dragostei noastre. Acestea apar la
începutul procesului de sfintire.
În al doilea rând este important s întelegem c sfintirea creste pe
parcursul întregii vieti. Noul Testament vorbeste si consider sfintirea ca un proces
aflat în desf surare pe tot parcursul vietii noastre crestine. Responsabilitatea crestin
afirmat de apostolul Pavel în Romani 6:11-23 este s creasc tot mai mult în sfintire
asa cum înainte cresteau tot mai mult în p cat – (vers. 9). Progresul în viata de
sfintire înseamn asem nare cu Domnul Isus Cristos în fapte, gânduri si cuvintele
noastre – 2 Corinteni 3:18, Coloseni 3:10; si împlinirea scopurilor pentru care ne-a
mântuit Domnul Isus Cristos – Filipeni 3:9-14; Iacov 1:22; 1Petru 1:15. Tot Noul
Testament abund de citate deoarece autorii lui doresc cu ardoare ca sfintirea noastr
s creasc pe parcursul vietii noastre crestine.
În al treilea rând, procesul sfintirii se încheie la moarte (pentru sufletul
nostru) si la revenirea Domnului Isus Cristos (pentru trupul nostru). Pentru c
nu suntem izb viti din prezenta p catului, si pentru c înc p catul ne mai d târcoale
noi nu suntem des vârsiti în aceast viat . În momentul mortii, când ne ducem s fim
cu Domnul sfintirea noastr este des vârsit , pentru c sufletele noastre sunt eliberate
de p cat si sunt f cute perfecte – Evrei 12:23; Apocalipsa 21:27. Sfintirea implic
întreaga noastr persoan , implicit trupurile noastre – 1 Tesaloniceni 5:23 – astfel c
sfintirea va fi în totalitate des vârsit la momentul întoarcerii Domnului Isus când
vom primi trupuri noi înviate – Filipeni 3:21; 1 Corinteni 15:23, 49.
Sfintirea este în acelasi timp si o initiativ a lui Dumnezeu (1 Tesaloniceni
5:23; Evrei 13:20, 21) si un r spuns dat de cel credincios (Romani 8 :13 ; Romani
12 :1; 2Petru 1 :5; Evrei 5 :14; 1Petru 2:11).
Crestinul trebuie s r mân sub c l uzirea Duhului Sfint si în total
dependent de cuvântul lui Dumnezeu – Biblia - pentru a creste în sfintire. Sfintirea
este biruinta asupra p catului. Cel credincios trebuie s se supun c l uzirii Duhului
pentru a ajunge la biruint asupra p catului si a creste în asem narea cu Domnul Isus
Cristos.

Exod 20:15 - “ Sa nu furi ”
Cele zece porunci luate in ansamblu sau separat sunt menite sa descopere in noi
instincte si porniri de neoprit. Niciunul din noi nu poate afirma ca nu a calcat toate cele
zece porunci, in sensul lor noutestamental prezentat de Domnul Isus, si nici faptul ca zilnic
nu trebuie sa lupte cu sine ca sa nu le incalce. Este interesant cum in loc sa gasim
argumente si motivatii sa implinim poruncile lui Dumnezeu, inventam tot felul de formule
care sa ne scoata de sub incidenta lor. Strict vorbind despre porunca “sa nu furi“ noi am fi
de acord cu ea daca am fi lasati “sa ne descurcam“, ”sa completam“ sau ... “sa ne facem ca
muncim cand altii se fac ca ne platesc “. Din perspectiva lui Dumnezeu porunca sa nu furi
este menita sa ne protejeze proprietatea si integritatea morala. Mai de vreme sau mai tarziu
toti cei care fura (se descurca, completeaza) vor constata ca “si-au furat propria caciula “.
La ce se refera porunca a opta? Ce cade sub incidenta poruncii a opta ?
1. In relatiile sociale: sustragerea pe ascuns si pe nedrept a ceva ce apartine altcuiva
(cand aceasta se intampla prin violenta furtul devine jaf sau talharie). Iata cateva exemple:
• folosirea unor instrumente de masura (metru, cantar,etc.) “aranjate“ (Prov.20;23).
• retribuirea incorecta a salariatilor in vederea maririi profitului propriu
(Prov.20:28).
• obtinerea unor calificative sau note prin copiere la teste, teze sau examene
• obtinerea unor bunuri fara munca (2 Tes.3:10)
2. In relatia cu Dumnezeu: inchinarea prin darnicie altfel decat este stipulat in
Sfanta Scriptura (cu a zecea parte, cu bucurie si... periodic, personal, proportional ,
preponderent = mai intai, provident = stiind ca Dumnezeu ne poarta de grija). Zeciuiala
este pentru noi insine; este un mod in care recunoastem ca depindem de Dumnezeu, ca ne
bazam pe El si-I multumim pentru tot ceea ce ne da.
Celor care nu ne inchinam cum se cuvine prin darnicie, Dumnezeu oricum ne ia
sub alte forme : medicamente mai scumpe, plati aparute ca din senin, reparatii la care nu ne
asteptam etc.(Gal. 6:7). Este acum vremea pocaintei pentru toti. (Efes.4:28,Ioan 1:9)

SA NE RUGAM PENTRU:
•
•
•
•
•
•
•

Bolnavii bisericii:
- Tutuian Teofil- Popescu Ana- Iancu Ion- Iancu Florica- Craiovan
Petru - Subert Francisc
Slujitorii bisericii
Prietenii care au participat la serviciile de evanghelizare ale bisericii din 12-14
Martie, 11 iulie si cei din 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

