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Picătura de înţelepciune

Cincizecime
Într-o clipă de-așteptare
Peste cei plini de credință
Ai turnat prin Haru-Ți mare
Duhul Sfânt ... ce biruință!
În vasul mic, făcut din lut
Înghesuitu-Te-ai în umilire
Tu, Dumnezeu, în noi ai încăput
Prin Duhul Sfânt...ce fericire!
În cortu-acesta pământesc
Tu locuiești plin de iubire
Și mă înveți cum să trăiesc
În dragoste și în slujire.
Tu, cel de mine răstignit
M-ai iubit atât de mult....!
În mine să trăiești azi ai venit
Și m-ai umplut cu Duhul Sfânt.
Și chipul Tău ai pus în mine
Din slavă-n slavă m-ai schimbat
Oh, Doamne! ... cât este de bine!
Să fiu pe veci copilul Tău salvat!
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

SĂRBĂTORIŢII LUNII
IUNIE 2014

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

Domnul să te binecuvânteze !

Buletin inFormativ

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

Anul VI, Nr.3 – IUNIE 2014
GRATIS

DESPRE DUHUL SFÂNT
(Câteva adevăruri biblice și considerații teologice)
pastor Nelu Popescu

VERSETUL LUNII
IUNIE 2014
„În adevăr, cei ce trăiesc după
îndemnurile firii pământeşti umblă după
lucrurile firii pământeşti; pe când cei ce
trăiesc după îndemnurile Duhului umblă
după lucrurile Duhului.”
Romani 8 :5

ANUNŢURI
- 31 mai 2014 – a avut loc lansarea oficială a
postului de Radio 9 FM (stație a Radio Vocea
Evangheliei). Evenimentul a avut loc la Casa de
Cultură din orașul Moldova Nouă în prezența
unor invitați speciali din țară.
- 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 derulează un nou proiect, de
aceasta dată unul cu caracter social, intitulat Ana
& Ana. Proiectul are în vedere ajutorarea
familiilor de fraţi şi surori pensionari, cu venituri
mici.

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

Înţelepciunea dintr-o poezie!

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

A. Adevăruri biblice despre Duhul Sfant.
1. Duhul Sfânt în relație cu Dumnezeu:
• Puterea și prezența lui Dumnezeu ca modalitate de a Se descoperi pe Sine
este atribuită în Biblie Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, conform cu cele scrise
în Gen.1:2, este agentul lui Dumnezeu la lucru în opera de creație.
• Apoi, cea mai răspandită prezentare a Duhului Sfânt esta ca “Duh
profetic”. Duhul Sfânt este prezent și activ în toata istoria biblică. El este
cel care comunică oamenilor voia lui Dumnezeu și planul de mântuire
pentru toți cei care Îl acceptă pe Cristos ca Domn și Mântuitor prin credința
și pocăință.
2. Duhul Sfânt în relație cu Domnul Isus Cristos. Duhului
Sfânt I se atribuie :
• Conceperea Fiului lui Dumnezeu.(Mat.1:18;Luca 1:34-35).
• Autentificarea în fața oamenilor a Domnului Isus ca Fiul lui Dumnezeu.
(Mat.3:16-17).
• Însoțirea Domnului Isus cu puterea Sa în toată lucrarea. (Isaia 11:1-4;
61:1-3; Luca 4:16-21)
• Biruința asupra diavolului.(Luca 4:1-13)
• Continuarea lucrării Domnului Isus. (Ioan 14:16-18; 16:5-15).
3. Duhul Sfânt în relație cu Biserica și cei credincioși oferă:
• Descoperirea lui Dumnezeu și a planului Său. (Mat.16:17-19; Efes.3:3-5)
• Conceperea Bisericii. (F.A.2:1-18)
• Posibilitatea de a cunoaște lucrurile pe care ni Le-a dat
Dumnezeu.(1Cor.1:12)
• Înțelepciune duhovnicească, diferită de cea lumească. (1 Cor.1:21-31)
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE
(urmare pagina anterioară)

CALENDAR DE CITIRE A BIBLIEI
„Timpul petrecut în rugăciune și citirea Scripturilor este unitatea de măsură a iubirii tale față de Dumnezeu”. Spune-mi
cât timp petreci cu Dumnezeu în rugăciune și Cuvânt și îți voi putea spune cât de mult Îl iubești cu adevărat.
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• Inspiratie pentru scrierea Bibliei. (2.Tim3:16)
• Șansa nașterii din nou la o viață duhovnicească. (Ioan 3:3-8).
• Un caracter duhovnicesc prin roada Sa. (Gal.5 :22-23)
• Călăuzire duhovnicească. (Rom.8 :14)
• Inspirație pentru închinarea duhovnicească (Rom.8:26-27; Efes.5:18-20)
• Abilitatea de a-L sluji pe Dumnezeu și de a-i sluji pe oameni prin darurile Sale. (1 Cor.12,14)
• Un izvor, în inimile oamenilor,din care sa curgă “râuri de apă vie”(Ioan 7:37-39)
• Putere de mărturie pentru cei credincioși. (F.A 1:8).
• Înțelepciunea de a răspunde și de a vorbi în situații dificile. (Mat.10:18-20)
• Garanția și pecetea mântuirii celor ce cred în Domnul Isus. (Rom.8:2,16; Efes.1:13)

Psalmii
119

D

02

Isaia
1, 2, 3, 4

10
Proverbele
1, 2, 3, 4

17
Proverbele
29, 30, 31.

Isaia
5, 6, 7, 8

11
Proverbele
5, 6, 7, 8

Eclesiastul
1, 2, 3, 4

132, 133, 134, 135

12
Proverbele
9, 10, 11, 12

Eclesiastul
5, 6, 7, 8

06
Psalmii - 136,

13
Proverbele

03
Psalmii
124, 125, 126, 127

04

B. Concepții teologice despre Duhul Sfânt
Din punct de vedere teologic este important să înțelegem:
• Domnia Domnului Isus asupra Duhului Sfânt exprimată prin trimiterea și împuternicirea dată.
(Ioan 15:26; 16:7; F.A 2:32-33)
• Lucrarea Duhului Sfânt, acum, a trecut dincolo de personificările frecvente, dar ocazionale, din
Vechiul Testament fiind permanent în cel credincios. (1Cor.3:16; 6:19).
• Duhul Sfânt vine în oameni doar ca rezultat al credinței în Domnul Isus. (Gal.3:1-5)
• Duhul Sfânt promovează proclamarea Domnului Isus ca Domn în Biserică. (1 Cor.12:3).
• Pentru Biserică, venirea Duhului Sfânt este o lucrare divină, care, din punct de vedere istoric a avut
loc după lucrarea Domnului Isus și a depins de ceea ce a realizat Domnul Isus (F.A.2; Gal.4:4-6)
• Duhul Sfânt îi leagă pe toți credincioșii de Cristos; ei sunt “un singur Duh” cu Domnul Isus,
botezați în Trupul lui Cristos (Biserica) și slujesc doar sub puterea și călăuzirea Sa. (1 Cor. 6:17;
1Cor. 12:4-13).
• Duhul Sfânt împuternicește, direcționează și organizează comunitatea creștină și închinarea
creștină. (1 Cor.12:11-28)
• Duhul Sfânt Îl proslăvește pe Cristos la fel cum Cristos L-a proslăvit pe Tatăl. (Ioan 16:12-14;
1Cor. 12:3)
• Venirea și lucrarea Duhului Sfânt în cei credincioși depinde de Fiul și în ultimă instanță de Tatăl.
Duhul Sfânt este, într-un sens real, prezența lui Cristos în și cu cei credincioși, dar El nu este un
emisar inferior Fiului și Tatălui. Fiind Duhul lui Cristos, are o strânsă legătura cu mesajul
Evangheliei. Duhul Sfânt împuternicește și impulsionează misiunea creștină.
• Deși formula trinitariană prezentată în Mat.28:19, mai apare doar în 2 Cor.13:14, în mai multe
texte din Noul Testament se regăsesc suficiente argumente pe care se bazează concepția creștină
referitoare la Dumnezeu ca TATĂ, credința în Cristos ca FIU, precum și experimentarea DUHULUI
SFÂNT care este dat celor credincioși ca o anticipare și ca o garanție a venirii unei ere noi. Nici unul
din scriitorii Noului Testament nu a fost preocupat să alcătuiască o învățătura explicită și completă
despre DUMNEZEU TREIME. În perioada postapostolică, câțiva scriitori au adus împreună
cuvintele: TATĂL, FIUL și DUHUL SFÂNT într-o singură propoziție. Acest fapt a determinat
gânditorii creștini să studieze și să dezvolte taina naturii DUMNEZEIRII și să dea forma
DOCTRINEI TRINITĂȚII.
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Proiectele spirituale şi materiale asumate ca şi congregaţie în anul 2014
Cei care au ascultat Cuvântul la Evanghelizarea din această toamnă
Resursele de care avem nevoie
Bolnavii bisericii: Iancu Florica- Şubert Francisc - Şubert Maria- Nistoran Ioana -Turcin
Lenca-Răduţ Mihai–Balea Constantin – Iancu Elisabeta – Boboescu Maria
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
Proiectul Radio 9 FM - Vocea Evangheliei Clisura Dunării

