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“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 !

Mângâietorul
Ca un azur de cer senin la înserare
Şi ca zefirul cald ce-adie-n frunze rare
Cu noi e Dumnezeu, Mângâietorul dulce,
Şi-n susur mlădios ne ia şi ne conduce
Spre zări strălucitoare.
Ca picături de har din ploaia cea târzie
Peste-un pământ uscat de secetă-n pustie,
Aşa e Duhul Sfânt când între noi coboară
Pe-aripi de rugăciuni în clipele de seară,
Şi toarnă bucurie.
Ca untdelemnul scump al ungerilor sfinte
Ce curge pe obraz şi trece pe veşminte,
Aici e Dumnezeu; cu noi El Se desfată
Într-un parfum sublim de smirnă preacurată
Şi dragoste fierbinte.
Ca visul cel senin din noaptea furtunoasă,
Ca un opaiţ mic în bezna neguroasă,
Cu noi e Duhul Sfânt, furtunile înfruntă,
Ne-nvaţă să iubim, ne-mbracă pentru nuntă
În haina de mireasă.

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

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

”... dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în
inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a
fost dat.”
Romani 5:5b

ANUNŢURI
- În luna iunie 2016 într-unul din serviciile de
dimineață va avea loc Serbarea de final de an școlar
pentru copiii din Academia Îngerșilor (grădiniță și
școala primară).
- Începand cu luna ianuarie 2015 s-a început o
campanie puternică de promovare a bisericii noastre și
a viziunii sale prin intermediul platformei de
socializare Facebook. Periodic peste 3000 de prieteni
ai paginii primesc un mesaj din partea bisericii. Dacă
sunteți dintre cei care primiți mesaje de la noi vă
rugăm să distribuiți mai departe.

Ascultați Radio 9 FM pe 106,6 MHz sau
pe website-ul bisericii noastre

Buletin inFormativ

- Pe website-ul bisericii noastre există posibilitatea
susţinerii proiectului educaţional-evanghelistic 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”
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de Valentin Popovici

Dumnezeu în realitatea biblică este prezentat ca o singură ființă însă
care se manifestă în trei persoane – Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Încă de la început
în cartea Genesa 1:26, folosirea persoanei întâi plural de către Dumnezeu în
plănuirea aducerii omului în ființă scoate în evidență pluralitatea persoanelor
din ceea ce noi numim Sfânta Treime. Măreția ființei lui Dumnezeu și limitarea
noastră în înțelegere ca oameni ne pune în dificultate să înțelegem și să
verificăm empiric realitatea trinitară – existența unui singur Dumnezeu care
însă se manifestă în trei persoane. Cu toate acestea adevărul revelat rămâne
nezguduit: există un singur Dumnezeu, care însă este tripersonal.
Una dintre aceste persoane este Duhul Sfânt. Fundamental pentru
existența noastră ca oameni și mai ales ca și credincioși este să descoperim
cum ni-L prezintă Biblia pe Duhul Sfânt având în vedere că El a fost trimis să
vină și să locuiască în inimile noastre, pentru a ne lua viețile în stăpânire,
pentru a le folosi pentru slava lui Dumnezeu și pentru a ne asigura puterea și
însoțirea de a ne duce mandatul încredințat la îndeplinire – sfințirea personală
și evanghelizarea lumii.
Ce descoperim în Sfintele Scripturi despre Duhul Sfânt?


DUHUL SFÂNT ESTE DUMNEZEU
În existența Sa veșnică Duhul Sfânt este pe deplin Dumnezeu. Câteva
dovezi biblice:

Expresiile trinitariene
o Matei 28:19 – „...botezându-i în Numele

Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh”.
o

2 Corinteni 13:14; Efeseni 4:4-6; 1Petru
1:2;Iuda 20, 21
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE

PAGINA ACADEMIEI ÎNGERAȘILOR

(urmare pagina anterioară)

Educarea copiilor în spirit creștin
Toate aceste expresii folosite dovedesc că Duhul Sfânt este clasificat la un nivel de
egalitate cu Tatăl și cu Fiul. Această formulare conferă Duhului Sfânt același statut ca și al
Tatălui și al Fiului – Dumnezeu.

Faptele Apostolilor 5:3, 4 – „...pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să

minți pe Duhul Sfânt...? N-ai mințit pe oameni ci pe Dumnezeu”.
Potrivit cu ceea ce spune apostolul Petru a-L minți pe Duhul Sfânt este tot una cu a-L
minți pe Dumnezeu.


1 Corinteni 3:16 – „nu știți că voi sunteți Templul Duhului Sfânt și că

Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi”?
După spusele apostolului Pavel Templul lui Dumnezeu reprezintă locul unde
locuiește Dumnezeu Însuși, iar Pavel precizează foarte clar că Duhul lui Dumnezeu locuiește în
el, arătând că Duhul lui Dumnezeu este Dumnezeu Însuși.

Ioan 3:5-7 – „dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să
intre în Împărăția lui Dumnezeu”.
Domnul Isus afirmă că lucrarea de regenerare este încredințată Duhului Sfânt. El
generează viața spirituală. Dar lucrarea de atribuire a unei noi vieți spirituale celor care devin
creștini este ceva ce numai Dumnezeu poate face – 1 Ioan 3:9. Și aici este demonstrat că Duhul
Sfînt este Dumnezeu.



DUHUL SFÂNT ESTE O PERSOANĂ CARE MANIFESTĂ PUTEREA DIVINĂ

O discuție importantă astăzi în spațiul teologic și cu implicații importante este legată de
identitatea Duhului Sfânt – este o persoană sau o forță, o putere. În prima parte am afirmat că
Biblia ni-L prezintă pe Duhul Sfânt ca fiind Dumnezeu. De asemenea, Biblia ne spune că El este
o persoană. O persoană este definită ca fiind cineva care poate emite judecăți de valoare pe
baza rațiunii, poate exprima atitudini afective diverse și în final poate duce la îndeplinirea de
obiective și scopuri.
Domnul Isus le spune ucenicilor: „și Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt Mângâietor,
care să rămână cu voi în veac”...Duhul Sfânt trimis nu este o putere trimisă în compensație, ci o
persoană care își manifestă pesonalitatea proprie: intelectul – cunoaște nevoile ucenicilor,
sentimentele – deoarece se identifică și simte cu ei în necazurile lor și voință – este trimis să le
aducă mângâiere și putere în împlinirea Marii Trimiteri făcută de Domnul.
Duhul Sfânt este o persoană de aceeași esență cu Dumnezeu și raportarea corectă la El
este nu cum pot obține mai mult din Duhul Sfânt pentru a-L folosi ca putere, ci cum ne poate
avea El ca persoană pe noi mai mult în stăpânirea Sa pentru a ne sfinți și folosi pentru
Împărăția lui Dumnezeu.

Crenicean Lorena
„Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat,
căci știi de la cine le-ai învățat; din pruncie cunoști Sfintele Scripturi,
care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire,
prin credința în Hristos Isus”. (2 Timotei 3:14-15)
Creşterea copiilor poate fi o slujbă dificilă şi chinuitoare, însă poate fi unul din lucrurile cele mai
pline de satisfacţie şi împlinire pe care le putem face. Suntem îndemnați și chemați de Dumnezeu, fie în
calitate de părinți, fie de cadre didactice, să învățăm copiii adevărul despre Cuvântul lui Dumnezeu.
Cea mai mare poruncă din Scriptură este: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima
ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta” (Deuteronom 6:5). Privind la următoarele două versete din
acelaşi pasaj „Şi poruncile acestea, pe cari ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipăreşti în mintea
copiilor tăi, şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te
vei scula”, putem concluziona faptul că Dumnezeu dorește educarea copiilor în spirit creștin încă de la o
vârstă frageda, poruncindu-ne, celor implicați în educația acestora, să mărturisim adevărul despre Cuvântul
Său și să îndrumăm copiii spre cunoașterea adevăratelor valori. De-a lungul anilor, oamenii de știință au
încercat în zadar să demonstreze că omul se trage din maimuță, dar Dumnezeu ne demonstrează în fiecare zi
prin Cuvântul Său că El există, că El a creat omul după chipul și asemănarea Lui (Genesa 1:26-27). Cu toate
că la aceste afirmații, oamenii de știință nu pot aduce argumente concludente, acestea sunt, din păcate, unele
„valori” care sunt promovate în multe din școlile românești.
Deşi copiii noştri învaţă o mulţime de lucruri prin învăţare directă, ei capătă mai multe cunoştinţe
şi obiceiuri privindu-ne pe noi, și de aceea trebuie să fim atenţi în tot ceea ce facem, să recunoaştem şi să ne
asumăm rolurile date de Dumnezeu.
Disciplina şi învăţătura sunt părţi integrale în educarea copiilor. În Proverbe 13:24 găsim scris că
„Cine cruţă nuiaua, urăşte pe fiul său, dar cine-l iubeşte, îl pedepseşte îndată”. Prin acest verset nu suntem
îndemnați la fapte nevrednice de copii ai lui Dumnezeu, ci suntem sfătuiți să educăm copiii, deoarece copiii
care cresc în cămine fără disciplină se simt nedoriţi şi fără valoare. Ei îşi pierd direcţia în viaţă şi
autocontrolul, şi pe măsură ce cresc devin rebeli şi fără respect faţă de autoritate, inclusiv faţă de cea a lui
Dumnezeu. În acelaşi timp, disciplina trebuie echilibrată cu dragoste, altfel copiii vor creşte plini de
resentimente, descurajaţi şi rebeli: „Pedepsește-ţi fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori”
(Proverbe 19:18); „Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri, ca să nu-și piardă nădejdea” (Coloseni 3:21).
Dumnezeu recunoaşte că disciplina este dureroasă atunci când se întâmplă: „Este adevărat că orice
pedeapsă, deocamdată pare o pricină de întristare, și nu de bucurie; dar mai pe urmă aduce celor ce au
trecut prin școala ei, roada dătătoare de pace a neprihănirii” (Evrei 12:11), însă dacă este urmată de
îndrumare cu dragoste, este în mod remarcabil benefică pentru copil. „Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la
mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i, în mustrarea şi învăţătura Domnului” (Efeseni 6:4).
Este important să îi implicăm pe copii în activități creștine, cum ar fi: în grădiniță, în școală, la
studiul biblic în Biserică. Frecventaţi cu toată familia o biserică în care Biblia este studiată (Evrei 10:25),
lăsaţi-i să vă vadă cum voi înşivă, ca părinţi, studiaţi Cuvântul lui Dumnezeu şi studiaţi-L împreună cu ei.
Aceste valori se autosusțin bazându-se pe adevărul Scripturii pentru că „Toată Scriptura este
însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,
pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Timotei
3:16-17).

