Biserica Baptistă Maranata

DIVERSE
Picătura de înţelepciune
Înţelepciunea dintr-o poezie!

Zece creştini mititei
de Valentin Popovici
Zece creştini mititei se-mpărţeau în două,
Unul nu ţinea cu ei, şi-au rămas doar nouă!
Nouă creştini s-au gândit că e timpul copt
Să-ngrijească de săraci, şi-au rămas doar opt.

Moldova Nouă

SĂRBĂTORIŢII LUNII
IUNIE 2013

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

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

Domnul să te binecuvânteze !
Roman Anton Florin - 2 iunie
Iancu Elisabeta - 9 iunie
Damian Doina (Sanda) – 14 iunie
Albu Cristian – 25 iunie
Munteanu Ana – 29 iunie
Lungu Iuliana – 29 iunie

Buletin inFormativ
Anul V, Nr.3 – IUNIE 2013
GRATIS

Opt creştini au observat anumite fapte,
S-au pornit pe criticat, şi-au rămas doar şapte.

Cinci creştini “evlavioşi” se distrau la teatru,
Unul nu s-a mai întors, şi-au rămas doar patru.
Patru sfinţi filozofau zilnic între ei,
Unul a vorbit prea mult, şi-au rămas doar trei.
Trei creştini se tot gândeau care-i mai de soi
Să-l aleagă predicator, şi-au rămas doar doi.
Doi creştini… iar cel mai mic cam iubea tutunul,
A plecat nepocăit, şi-a rămas doar unul.
…Un creştin, doar un creştin…, unul ca şi noi,
A vorbit despre Isus, şi-atunci au fost doi.
Doi creştini când s-au rugat, Domnul le-a dat roua.
Harul Lui a fost bogat, şi-au ajuns la nouă.
Nouă creştini s-au unit pentru mărturie,
Şi-au crescut, s-au înmulţit, şi-s acum o mie…
Înţelege, frate, azi, că nu-ţi spun poveşti,
Că din soiul ăstora poate şi tu eşti.
Ori eşti martor, martor viu, şi iubeşti lucrarea,
Ori eşti cu echipa rea…, cea cu demolarea.

Tehnoredactare:
Valentin David
______________________________
Contact:
Telefon: 004-0255-542214
E-mail: maranata_mn@yahoo.com
Urmariţi serviciile bisericii pe internet LIVE
la adresa:
www.maranata1.ro
sau pe adresa de Facebook a bisericii noastre

fr. Ion Marişescu

VERSETUL LUNII
IUNIE 2013

„ Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice faptură”

“ Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului
Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit
de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?”
1 Corinteni 6:19

ANUNŢURI
- Pe website-ul bisericii noastre există
posibilitatea susţinerii proiectului educaţionalevanghelistic de construire a unei şcoli creştine
prin donaţii în sumă fixă de 10 euro folosind
plata cu cardul.
- Începând cu luna iunie 2013 prin intermediul
bisericii noastre se va derula un nou proiect de
aceasta dată unul cu caracter social intitulat Ana
& Ana. Proiectul are în vedere ajutorarea
familiilor de fraţi şi surori cu venituri mici din
biserica noastră.
- Într-un viitor foarte apropiat pe frecvenţa de
106,6 MHz va începe să emită cu o largă
acoperire a zonei noastre, a zecea staţie locală a
postului Radio Vocea Evangheliei staţie care se
va numi Radio Vocea Evangheliei - Clisura
Dunarii. Acesta este al treilea proiect în care
biserica noastra este implicată si este un proiect
de evanghelizare prin media.
- În perioada 8-14 iulie 2013 în biserica noastra
se va desfaşura Şcoala de Vară Engleza pe
Teme Biblice. Tema cursului din acest an se
intitulează: IOSIF AGENT SECRET

Biserica Creştină Baptistă Nr.1 “Maranata”
325500 Moldova Nouă, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 25, Caraş Severin

Şapte creştini erau “buni”, însă unul trase
Nişte halbe la măsea, şi-au rămas doar şase.
Şase credincioşi “de rang”, nu de la opinci,
Unul a fost ofensat, şi-au rămas doar cinci.

Conciliul Bisericesc din Ierusalim
- Marcu 16:15

Uitându-ne în urmă cu 2000 de ani, este uimitor să constatăm cum un mic grup de
oameni, numiţi ucenici ai lui Hristos, oameni fără vreo distincţie deosebită în societate, cei mai
mulţi dintre ei cu pregătire şolară precară, aşezaţi într-un loc uitat de lume în Palestina, sunt cei
înzestraţi de Dumnezeu cu viziunea glorioasă a evanghelizării lumii.
După înfiinţarea bisericii de la Ierusalim, odată cu pogorârea Duhului Sfânt, o mare
parte din lucrarea de evanghelizare locală a fost lăsată în sarcina credincioşilor locali, iar marea
trimitere spre Iudeea, Samaria şi marginile pământului a fost încredinţată ucenicilor Domnului
Isus. Trecuseră aproximativ 10 ani de la constituirea bisericii din Ierusalim în anul 30 d.Hr., şi în
toţi aceşti ani propovăduirea s-a făcut în special în rândul evreilor, nesemnalându-se probleme
majore în cadrul bisericilor nou înfiinţate. După anul 40 d.Hr. odată ce ucenicii au început să
propovăduiască Evanghelia şi la neamuri, lucrurile în biserici nu au mai fost aşa de liniştite ca
până acum... Să ne reamintim că Domnul Isus nu a considerat încă propovăduirea printre
neamuri ca fiind sarcina Sa [Marcu 7:27] şi ucenicii au fost trimişi mai întâi la iudei [Matei 10:5
şi urm.], dar după Înviere a urmat marea trimitere în toată lumea [Marcu 16:15].
Cronologic mai întâi au primit credinţa “iudeii care vorbeau greceşte “ Fapte 6-8, au
urmat samaritenii Fapte 8, apoi un African de vază, dar păgân Fapte 8:26, şi apoi romanul
Corneliu Fapte cap.10. Convertirea lui Corneliu şi comportamentul lui Petru au provocat o mică
mişcare de nemulţumire în biserică, socotită de fapt ca prima neînţelegere demnă de a fi
comentată.
Puterea de convingere a lui Petru, de altfel argumentată, a făcut ca în final, cei
nemulţumiţi din biserică “să se potolească” şi au slăvit pe Dumnezeu că a dat şi neamurilor
pocăinţa-Fapte 11:18. Cu toate acestea, elementul legalist din biserică era foarte activ în
Ierusalim. Trist este că legaliştii iudaizatori nu s-au limitat doar la Ierusalim, ci fără vreo
însărcinare s-au deplasat la Antiohia, unde Pavel şi Barnaba lucrau cu putere. Conform Fapte
15:1 aceşti legalişti învăţau pe ne-evrei necesitatea tăierii împrejur pentru primirea mântuirii ca
un semn al legământului lui Dumnezeu cu evreii după obiceiul lui Moise [Exod 12:48]. Aceasta
era din start o învăţătură greşită pentru că tăierea împrejur fusese instituită cu mult înainte, cu
Avraam{Genesa 17:9-14}.
Controversa a devenit aşa de ascuţită încât biserica din Antiohia a hotărât să trimită o
delegaţie la biserica mamă de la Ierusalim, delegaţie din care au făcut parte Pavel, Barnaba şi
câţiva fraţi. Acum are loc ceea ce numim primul consiliu sau conciliul bisericesc de la
Ierusalim.
Cei prezenţi erau împărţiţi în 3 tabere: pe de o parte erau legaliştii care susţineau
necesitatea tăierii împrejur pentru mântuire, pe de altă parte erau cei de partea lui Pavel şi
Barnaba, care susţineau că pentru neamuri nu este necesară tăierea împrejur, iar a treia tabără
formată din susţinătorii lui Petru, Iacov şi Ioan erau cei moderaţi. Prima cuvântare a fost a lui
Petru, el având greutate în vorbire deoarece vorbea în calitate de conducător iniţial al bisericii
din Ierusalim şi în acelaşi timp era un bun cunoscător al problemelor puse în discuţie. Pavel şi
Barnaba au vorbit despre lucrarea lor printre ne-evrei punând accent pe “semne şi minuni”
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Cuvântarea lui Iacov a contat cel mai mult în această primă adunare a bisericiii din Ierusalim, întrucât
poziţia pe care şi-o câştigase Iacov în biserică cântărea greu în cele susţinute de el. Propunerea lui Iacov a fost în
final unanim acceptată. El propunea pentru neamuri 4 lucruri esentiale:
- mai întâi Iacov propune neevreilor veniţi la creştinism să se ferească de pângărirea idolilor, aceasta referindu-se
la carnea oferită idolilor ca jertfă şi apoi mâncată la un praznic în templu sau vândută la piaţă
- apoi se cerea renunţarea la imoralitate, păcat foarte frecvent la neamuri, prin aceasta înţelegând raporturi
sexuale ilicite [nepermise] şi încălcarea legilor căsătoriei evreieşti care interzicea căsătoria între rude apropiate
- al 3-lea element era consumul cărnii de la animale omorâte prin sugrumare, o metodă de ucidere care face ca
sângele să rămână în carne
- cea de a 4-a restricţie se referea la consumul de sânge conform Levitic 17:3-9, întrucât sângele la evrei avea un
rol decisiv în ispăşire.
De ce acest prim conciliu bisericesc s-a încheiat cu succes?
Pentru că au fost ascultate toate argumentaţiile, pentru că s-a dat dovadă de îngăduinţă creştină, pentru că biserica
a fost impresionată de succesul evangheliei printre neamuri, dar mai ales că biserica s-a lăsat călăuzită de Duhul
Sfânt Fapte 15:28 : ”Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate.”

PE GENUNCHI ÎN RUGĂCIUNE

„Timpul petrecut în rugăciune este unitatea de măsură a iubirii tale faţă de Dumnezeu”. Spune-mi cât timp petreci cu
Dumnezeu în rugăciune şi îţi voi putea spune cât de mult Îl iubeşti cu adevărat.
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Nu uita să-L lauzi pentru:

mărturisește nevrednicia și păcatul tău (vorbe,
gânduri, fapte, atitudini) înaintea lui
Dumnezeu - Psalmul 32:5
 smerit recunoaşte nevoia de iertare
 vorbe ște-i Domnului despre păcatele tale –
Psalmul 32:3; 51:3,4.
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..


- acceptă iertarea lui Dumnezeu în jertfa Domnului
Isus prin credință și pocăința de păcatul tău –
1 Ioan 2:1,2.
Vino cu cererea ta înaintea Domnului pentru:
- înțelepciune în decizii
- pază și protec ție ( familie, biserică)
- mântuirea celor apropiați ( adu-i pe nume înaintea
Domnului)
- alte cereri specifice:
…………………………………………………………….
……………………………………………………………..
………………………………………………………
………………………………………………………

………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..








Dragostea și bunătatea Lui
Dreptatea și judecata Lui
Sfințenia și răbdarea Lui
Că este unic și stăpân
Că este Domn și Salvator
Că este singurul Dumnezeu adevărat

01
S

19

20

14

27
Psalmii
110, 111, 112

21
Psalmii
92, 93, 94

15
Psalmii
74, 75, 76

26
Psalmii
107, 108, 109

Psalmii
89, 90, 91

Psalmii
71, 72, 73

25
Psalmii
104, 105, 106

Psalmii
86, 87, 88
13

08
Psalmii
53, 54, 55

18

12

Psalmii
68, 69, 70

24
Psalmii
101, 102, 103

Psalmii
83, 84, 85

Psalmii
65, 66, 67

07

Psalmii
32, 33, 34

17

11

05

23
Psalmii
98, 99, 100

Psalmii
80, 81, 82

Psalmii
62, 63, 64

06
Nu uita să-ți mărturisești păcatele
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Nu uita să-I mulțumești lui Dumnezeu
întotdeauna:













Pentru viață, sănătate, locuință
Pentru puterea zilnică de muncă
Pentru locul de muncă
Pentru banii pe care-i primești (salar,
pensie, șomaj, alocație, etc.)
Pentru aer, pâine, apă, căldură, haine
Pentru trupul tău
Pentru familia ta ( părinți, frați, surori,
soț, soție, copii)
Pentru prieteni, frați și surori în Domnul
Isus Cristos ( Biserica)
Pentru că te-a ales și te-a chemat la
mântuire și ești un copil al Lui
Pentru mântuirea prin Domnul Isus și
pentru darul credinței
Pentru Duhul Său Cel Sfânt trimis să te
călăuzească, să te îndrume
Pentru promisiunea reântoarcerii Sale și
că Domnul Isus te va lua în veșnicie

SĂ NE RUGĂM PENTRU
Proiectele spirituale şi materiale asum ate ca şi congregaţie in anul 2013
Cei care au ascultat Cuvântul la Evanghelizarea din perioada 15-17 MARTIE 2013
Resursele de care avem nevoie - să le primim de la Dumnezeu
Bolnavii bisericii: Ţuţuian Teofil - Iancu Florica- Şubert Francisc - Şubert Maria- Nistoran
Ioana -Turcin Lenca - Răduţ Mihai – Balea Constantin – Iancu Elisabeta .

Slujitorii bisericii

În fiecare zi de vineri, biserica este chemată la o zi de jertfă prin post si rugăciune

Grupa de rugăciune constituită pe strada 9 Mai cu fraţi şi surori care se întâlnesc pentru
rugăciune în fiecare marţi de la ora 16.00

Grupa de rugăciune constituită în cartierul Baron cu fraţi şi surori care se întâlnesc
pentru rugăciune în fiecare miercuri de la ora 15.00

Întâlnirea la închinare a tinerilor din fiecare sâmbătă de la ora 16.30

Toţi copiii bisericii

Mărturia membrilor bisericii noastre în oraşul Moldova Nouă

Copiii Şcolii şi Grădiniţei baptiste din cadrul bisericii noastre şi pentru familiile lor

Pentru cei care au fost odată membrii ai biseicii noastre iar acum s-au depărtat
de la credinţă dar şi pentru noii membrii ai bisericii noastre botezaţi în data de 14
octombrie 2012

Proiectul Radio Vocea Evangheliei Clisura Dunării





