Biserica Baptistă Maranata

DIVERSE

Moldova Nouă
“Rugăciunea este un exerciţiu foarte
eficient prin care înveţi a trăi cu capul în
cer, inima în Hristos şi picioarele pe
pământ.”
Ioan Hapca
“Rugăciunea este bogăţie în sărăcie,
refugiu în necaz, putere în slăbiciune,
lumină în întuneric.”
anonim
“Rugăciunea este mărturisirea neputinţei
noastre şi a altora, în Numele Domnului
Isus, înaintea ochilor iubitori ai unui Tată
care ştie, înţelege, mângâie si răspunde."
Cameron V. Thomson
“Rugăciunea e testul acid al consacrării.”
Samuel Chadwick
__________________________________

VERSETUL LUNII
AUGUST 2011
“...puneţi-Mă astfel la încercare,
zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea
dacă nu vă voi deschide zăgazurile
cerurilor, şi dacă nu voi turna
peste voi belşug de binecuvântare.”
Maleahi 3:10

Tehnoredactare:
Valentin David
______________________________
_

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

www.maranata1.netfirms.com

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

SĂRBĂTORIŢII LUNII
AUGUST 2011:

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

Domnul să te binecuvânteze !
Purea Iconia – 10 august
Rusovan Simona Angelica – 10 august
Dan Octavian – 12 august
Popescu Ana – 17 august
Popescu Adelina – 17 august
Copriva Iosif – 22 august
Popescu Virginia – 24 august
Cozma Sorin – 25 august
Sporea Eugenia – 30 august
David Marius – 31 august

Principalul proiect al Bisericii
Baptiste Nr.1 “MARANATA” din Moldova
Nouă în anul 2011, este înfiinţarea în cadrul
bisericii noastre a primei grădiniţe baptiste
din Clisura Dunării pentru copii preşcolari
care provin atât din familii creştine cât şi
pentru cei care provin din familii necreştine,
grădiniţă care va fi inaugurată oficial în data
de 11 septembrie 2011 la ora 18.00
Susţine-ţi in rugăciune şi financiar
împlinirea acestui proiect !

NOUTĂŢI
Pe site-ul bisericii noastre :
- la secţiunea “EVENIMENTE” au apărut si
pot fi descărcate fotografii ale Cursului
biblic de vacanta “ENGLEZA PRIN TEME
BIBLICE”, precum şi fotografii de la nunta
lui Iliuţă şi a Anei.
- la secţiunea SCURT ISTORIC poate fi citit
manuscrisul volumului 1 din “Istoria Bisericii
Baptiste din Moldova Nouă”, (perioada
1918-1940), volum scris de primul pastor al
bisericii noastre – fr. Ilie Craiovan
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Buletin inFormativA

Rugăciunea şi trezirea spirituală
C.H. Spurgeon

Biserica Crestina Baptista Nr.1 “Maranata”
325500 Moldova Noua, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 25, Caras Severin

Picătura de înţelepciune

,,De obicei, când Dumnezeu intenţionează să binecuvinteze într-un
mod deosebit o biserică, va începe astfel: două sau trei persoane vor fi
profund îngrijorate din cauza stării spirituale a bisericii şi vor fi atât de
tulburate, încât se vor chinui sufleteşte.
,,Poate că aceste persoane n-au cunoştinţă despre durerea lor comună, dar
încep să se roage cu o dorinţă înflăcărată şi cu o stăruinţă neobosită. O
dorinţă fierbinte de a vedea biserica înviorată pune stăpânire pe inima lor. Se
gândesc la aceasta mergând la culcare. Devine visul lor.Visează cu ochii
deschişi pe stradă. Problema aceasta îi macină tot timpul. Devine pentru ei o
grea povară şi simt o durere continuă în inimă pentru păcătoşii care pier în
păcatele lor. Ei suferă durerile naşterii pentru sufletele oamenilor…
,,Doamne, dă-mi o duzină de oameni ai rugăciunii stăruitoare şi iubitori de
suflete şi, prin harul Tău, voi zgudui Londra de la un capăt la altul…
,,Lucrarea lui Dumnezeu ar continua şi fără marea ceată de creştini pe care o
constituiţi voi. Mulţi dintre voi nu fac altceva decât să împiedice marşul
oştirii lui Dumnezeu. Daţi-mi o duzină de oameni ca leii şi ca mieii, oameni
care să ardă de o dragoste intensă pentru Cristos şi pentru sufletele oamenilor
şi nimic nu va fi imposibil pentru credinţa lor…
,,Cine sunt cei care împiedică lucrarea? Vă spun eu. Orice creştin lumesc
împiedică înaintarea Evangheliei. Orice membru al bisericii care trăieşte în
păcate ascunse, care tolerează în inima sa orice lucru despre care ştie că este
rău, care nu urmăreşte cu toată inima sfinţirea personală, orice asemenea om
este- atâta timp cât face aceste lucruri-o piedică pentru lucrarea Duhului
Sfânt. ,,Fiţi curaţi, voi toţi care purtaţi vasele Domnului, căci atâta timp cât
păstrăm în inimă o întinăciune cunoscută, stingem Duhul Domnului. El nu
poate lucra printre noi atâta timp cât tolerăm în mod conştient vreun păcat în
viaţa noastră.
,,Nu mă refer acum la încălcarea flagrantă a Celor Zece Porunci, însă includ
aici şi spiritul lumesc-grija pentru lucrurile firii pământeşti, lipsa de interes
pentru cele spirituale:având suficient har să ne faci să credem că eşti creştin,
dar insuficient să ne-o dovedeşti;
(continuare pe pagina următoare)
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având ici şi colo câte un măr zbârcit pe vârfurile crengilor, dar nu prea multă roadă; la
aceasta mă refer, la această sterilitate parţială, insuficientă pentru a o condamna, dar
suficientă pentru a opri binecuvântarea-iată ce împiedică trezirea şi dezvoltarea bisericii.
,,Unii dintre voi, care vă numiţi creştini, nu puneţi umărul la jug. Şi astfel, noi
ceilalţi trebuie să muncim mai din greu, iar lucrul cel mai rău dintre toate este că trebuie să
vă tragem şi pe voi. Pe lângă faptul că nu sporiţi puterile celor ce vă trag, voi creşteţi
greutatea care trebuie trasă.
,,Oh, vă implor în numele sudorii de sânge şi al rănilor Mântuitorului, pe voi,
ucenici ai lui Cristos, fiţi în clocot, pentru ca Numele Domnului să fie cunoscut şi iubit
printre oameni prin viaţa voastră, prin mărturia voastră înflăcărată şi prin eforturile
agonizante ale bisericii creştine.”
,,Simt din ce în ce mai mult, de fiecare dată când vorbesc la diverse întruniri, că
poţi avea un creştin foarte serios, un bărbat evlavios sau o femeie cucernică, însă viaţa lor
ar fi cu mult sub nivelul la care ar putea s-o ducă Dumnezeu, dacă ei n-ar aştepta ca Duhul
Sfânt să le ia fiinţa lor în stăpânire. Fraţi creştini, vă invit să deveniţi nişte mijlocitori
înfocaţi! Vreau să vă implor, pentru nevoile Londrei cu milioanele ei de oameni şi pentru
nevoile bisericii lui Cristos, vai ,vai, cu mulţimile ei de credincioşi cu numele, creştini cu
jumătate de inimă-nu vreţi să mijlociţi în rugăciune? Nu vreţi să vă lepădati de voi înşivă
ca să călcaţi pe urmele lui Cristos şi să deveniţi izvoare de binecuvântare pentru această
lume istovită?
O, veniţi şi lăsaţi ca Duhul Sfânt să vă posede în întregime astăzi, şi apoi El vă va
învăţa cum să vă rugaţi.”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FERICIRILE

-

- pastor Sabin Varan

„Ferice de cei împăciuitori căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu” – Matei 5:9

Domnul Isus prezent înaintea poporului, înconjurat de mulţimi de oameni adunaţi pe
munte pentru a asculta învăţătura Lui, afirmă un nou principiu menit să aducă adevărată fericire.
Fericiţi sunt făcătorii de pace, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu. Iată-ne ajunşi la una dintre
afirmaţiile Domnului Isus care au constituit realmente un şoc pentru auditoriu. Pentru că se aflau sub
robia romană, evreii aşteptau izbăvirea prin Mesia, Cel care trebuia să-şi facă apariţia. După
calendarul lor vremea era aproape, Unsul trebuia să vină, izbăvitorul trebuia să-şi facă apariţia.
Astfel în concepţia lor, Împărăţia instaurată de Mesia urma să fie una materială, naţională şi militară.
Convingerea lor a fost că Mesia va deveni un mare rege, îi va elibera de sub orice robie, va cuceri
lumea, se va ridica deasupra tuturor, iar evreii vor deveni naţiunea cuceritoare şi conducătoare.
Aşteptările evreilor au fost dezarmate în momentul în care Domnul Isus afirmă că fericirea nu este a
cuceritorilor, a celor care domină, a celor care stăpânesc ci a celor împăciuitori. Nevoia acută a
societăţii evreieşti în vremea Domnului Isus era de pace ca stare generală, ei fiind în conflict
permanent cu romanii, neamurile şi samaritenii, dar şi de oameni ai păcii.
Nu doar lumea evreiască din timpul Domnului Isus resimţea nevoia stringentă după pace şi
după oameni ai păcii. Astăzi lumea în care trăim este bulversată şi ceea ce putem constata sunt:
războaie peste tot în lume, conflicte politico-militare, greve, nemulţumiri afişate prin violenţă şi
vulgaritate. Secolul 21 este caracterizat de o luptă crâncenă pentru obţinerea şi menţinerea păcii în
lume. Conferinţe interminabile despre pacea mondială, care au sfârşit lamentabil. Lumea are nevoie
de pace, însă această pace o poate da numai Dumnezeu, prin credinţa în Domnul Isus.
Primul adevăr de care trebuie să fim convinşi este că pacea a fost deja adusă de Însuşi
Domnul Isus, Prinţul Păcii (Isaia 9:6) şi oamenii pot primi adevărata pace.
(continuare pagina următoare)

Calea spre obţinerea păcii este de-acum liberă şi nu are de-a face cu soluţii şi tratate omeneşti ci
cu acceptarea prin credinţă a Domnului Isus ca Mântuitor şi Domn.
Primul adevăr de care trebuie să fim convinşi este că pacea a fost deja adusă de Însuşi
Domnul Isus, Prinţul Păcii(Isaia 9:6) şi oamenii pot primi adevărata pace. Calea spre obţinerea
păcii este de-acum liberă şi nu are de-a face cu soluţii şi tratate omeneşti ci cu acceptarea prin
credinţă a Domnului Isus ca Mântuitor şi Domn. Mai întâi omul are nevoie de pacea cu
Dumnezeu. Din cauza păcatului omul este vrăjmaşul lui Dumnezeu. Prin jertfa Sa, Domnul Isus
Cristos a făcut posibilă împăcarea(Romani 5:1, 11). Prin credinţa în Domnul Isus, transformat
prin puterea Duhului Sfânt omul poate deveni un făcător de pace.
Al doilea adevăr fundamental are de-a face cu modul în care se manifestă, se
exteriorizează, omul care a devenit prin credinţă un făcător de pace. Prima evidenţă este
înfrânarea limbii. O vorbire atentă, întotdeauna cumpănită, chibzuită. Autocontrolul limbii ar
produce mult mai puţine neânţelegeri între noi. Una din căile prin care poţi deveni un bun
împăciuitor este să înveţi când, ce şi cât să vorbeşti. A doua evidenţă a făcătorului de pace este
că el întotdeauna găseşte portiţa pentru ”stingerea incendiului,” pentru aplanarea conflictului.
Trebuie căutate şi promovate toate metodele posibile pentru obţinerea şi menţinerea păcii. Iar, a
treia evidenţă este că omul făcător de pace, chir prin definiţie răspândeşte pacea oriunde se află.
Pacea lui Cristos care a inundat inima ta se va revărsa spre ceilalţi oferindu-le posibilitatea să
guste adevărata împlinire şi fericire. Facem aceasta atunci când suntem deschişi, disponibili,
abordabili, altruişti şi comunicăm uşor chiar şi cu cei la nivelul cărora trebuie să ne coborâm.
Promisiunea se leagă de o aparteneţă a celor împăciuitori. A te numi, înseamnă a ţi se
conferi o anumită identitate. De-acum cei împăciuitori se bucură de statutul de copii ai lui
Dumnezeu. Ce minunat este să realizezi că în momentul în care pământul se umple de oameni
care primesc pacea, poartă evidenţele că pacea este înlăuntrul lor şi promovează, revarsă şi
înspre alţii pacea care se coboară de sus, de la Dumnezeu, pe pământ se înmulţesc copiii lui
Dumnezeu.
Domnul Isus a fost modelul desăvârşit şi pe El, cuvântul ne spune că trebuie să-L
imităm. Dacă n-ai pace cu Dumnezeu astăzi prin credinţă o poţi primi. Dacă îl cunoşti pe
Dumnezeu în mod personal eşti un împăciuitor? Ferice de cei împăciuitori, este afirmarea unui
adevăr esenţial. Nu te poţi numi copilul Domnului, dacă nu eşti un făcător de pace. De-aceea
acceptă prin credinţă pacea cu Dumnezeu şi fii un împăciuitor. Vei primi şi te vei bucura de o
identitate nouă, cea de fiu, de copil al lui Dumnezeu.

SA NE RUGAM PENTRU:










Bolnavii bisericii: - Ţuţuian Teofil- Popescu Ana- Iancu Ion- Iancu Florica- Craiovan
Petru - Şubert Francisc
Copiii care au participat la Cursul Biblic de Vară – “ENGLEZA PE TEME BIBLICE
din 4 -10 iulie 2011
Slujitorii bisericii
In fiecare zi de vineri, biserica este chemată la o zi de jertfă prin post si rugăciune
Grupele de rugăciune constituite în cartierul Baron care se întâlnesc pentru
rugăciune in fiecare miercuri de la ora 13.00 şi joi de la ora 16.00
Toţi copiii bisericii
Mărturia membrilor bisericii noastre în oraşul Moldova Nouă
Infiinţarea primei Gradiniţe baptiste din Clisura Dunării, în cadrul bisericii noastre
Pentru cei care au fost odata membrii ai biseicii noastre iar acum s-au depărtat
de la credinţă

