Biserica Baptistă Maranata

ANUNȚURI


Moldova Nouă

SĂRBĂTOAREA CENTENARULUI - 100 de ani de prezență baptistă în Clisura
Dunării - va avea loc în biserica noastră în perioada 10-12 august 2018

“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

Calendarul evenimentelor anului centenar
















Evanghelizare de primăvară în primele 3 duminici ale lunii martie 2018
Intrarea Domnului Isus în Ierusalim - 1 aprilie 2018
Învierea Domnului Isus - 8 aprilie 2018
Excursie tematică în perioada - 27 aprilie – 1 mai 2018
Înălțarea Domnului Isus - 24 mai 2018
Pogorârea Duhului Sfânt - 27 mai 2018
Serbare final an școlar 2017-2018 - 10 iunie 2018
Școala Biblică de vacanță – Ediția a X-a în perioada 2 - 5 iulie 2018
Simpozion prilejuit de împlinirea a 100 de ani de prezență baptistă în Clisura
Dunării -7 iulie 2018
Concert al corurilor bărbătești reunite din Banat – 5 august 2018
Aniversarea Centenarului bisericii noastre - 10-12 august 2018
Deschiderea anului școlar 2018-2019 - 9 septembrie 2018
Sărbătoarea Mulțumirii - 21 octombrie 2018
Evanghelizare de toamnă în fiecare duminică a lunii noiembrie 2018
Aniversarea Nașterii Domnului Isus – 25 decembrie 2018

Buletin inFormativ
Anul X, Nr.3 – IUNIE 2018
GRATIS

Care este rolul Duhului Sfânt în viaţa noastră astăzi?
pastor Sabin Varan

 Detalii legate de activitatea Școlii Academia Îngerașilor și informații legate de
Aniversarea Centenarului bisericii Maranata pot fi văzute pe website-ul sau pe pagina de
facebook a bisericii noastre.

SĂRBĂTORIŢII LUNII IUNIE 2018

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

Dumnezeu să te binecuvânteze !

Iancu Elisabeta - 9 iunie
Albu Cristian – 25 iunie
Munteanu Ana – 29 iunie
Lungu Iuliana – 29 iunie

Tehnoredactare:
Valentin David-Izvernar
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

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

 Pe website-ul bisericii noastre există posibilitatea susţinerii proiectului educaţionalevanghelistic de finalizare a şcolii creştine prin donaţii în sumă fixă de 10 euro folosind
plata cu cardul.

Dintre toate darurile date de Dumnezeu omenirii, nu există nici unul mai mare
decât prezenţa Duhului Sfânt. Duhul are multe funcţii, roluri şi activităţi.
În primul rând, El face o lucrare în inimile tuturor oamenilor de pretutindeni.
Domnul Isus a spus ucenicilor că El va trimite pe Duhul în lume pentru a „convinge lumea
de vinovăţie în ceea ce priveşte păcatul, neprihănirea și judecata” (Ioan 16:7-11). Toată
lumea are conștiența că Dumnezeu există chiar dacă nu vor să recunoască acest lucru. Duhul
Sfânt aplică adevărurile lui Dumnezeu în minţile oamenilor pentru a-i convinge prin
argumente corecte şi suficiente că sunt păcătoşi. Răspunzând la convingerea Lui, Duhul
Sfânt îi aduce pe oameni la mântuire.
Odată mântuiţi, noi aparţinem lui Dumnezeu, iar Duhul îşi stabileşte reşedinţa în
inimile noastre pentru totdeauna, ne pecetluiește cu confirmare, certificând şi asigurându-ne
arvuna pentru statutul nostru veșnic de copii ai Săi.
Domnul Isus a spus că El ne va trimite Duhul pentru a fi Ajutorul, Mângâietorul şi
Călăuzitorul nostru. „Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt mângâietor care să
rămână cu voi în veac” (Ioan 14:16). Cuvântul grecesc tradus aici „Mângâietor” înseamnă
„cel care este chemat alături de,” arătând pe cineva care încurajează şi îndeamnă.
Duhul Sfânt îşi stabileşte reşedinţa permanentă în inimile credincioşilor (Romani
8:9; 1Corinteni 6:19-20, 12:13). Domnul Isus a dat Duhul ca o compensați pentru absenţa
Lui, pentru a îndeplini funcţiile pe care El Le-ar fi făcut dacă ar fi rămas cu noi.
Printre aceste funcţii este și aceea de descoperirea adevărului. Prezenţa Duhului
în noi ne dă puterea să înţelegem şi să interpretăm Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Isus a
spus ucenicilor Săi că „atunci când Mângâietorul, Duhul Adevărului va veni, El îi va
conduce în tot adevărul” (Ioan 16:13). El dezvăluie minții noastre întregul sfat al Lui
Dumnezeu referitor la închinare, doctrină şi la viaţa creştină.
El este Conducătorul suprem, care merge înaintea noastră, eliminând toate
obstacolele, făcându-ne să înțelegem toate lucrurile clar și deslușit. El ne conduce în felul în
care ar trebui să mergem în toate lucrurile spirituale. Fără un astfel de ghid, vom fi pasibili
de a comite greșeli. O parte esenţială a adevărului pe care El îl descoperă, este că Domnul
Isus este Cel care a spus că este (Ioan 15:26; 1 Corinteni 12:3). Duhul Sfânt ne convinge de
dumnezeirea lui Cristos şi de întruparea Lui, de faptul că El este Mesia, de suferinţa,
moartea, învierea şi înălţarea Lui la dreapta lui Dumnezeu, şi de rolul Său ca judecător al
tuturor. Duhul Sfânt Îl proslăvește pe Cristos în toate lucrurile (Ioan 16:14).
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE
(urmare de pe pagina anterioară)
Un alt rol al Duhului Sfânt este acela de dătător de daruri. Aostolul Pavel în 1 Corinteni 12 descrie
darurile spirituale date credincioşilor, ca să poată funcţiona ca trup al lui Cristos pe pământ. Toate aceste daruri,
atât cele mari cât și cele mici, sunt date de Duhul Sfânt, pentru zidirea bisericii și pentru a fi ambasadorii Lui
Cristos în lume, demonstrând harul Său şi glorificându-L pe El.
Duhul, de asemenea, funcţionează ca producător de roade în vieţile noastre. Când El locuieşte în noi,
El începe lucrarea de rodire în vieţile noastre, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de
bine, credincioşia, blândeţea şi înfrânarea poftelor (Galateni 5:22-23). Acestea nu sunt roadele trupului nostru,
care este incapabil de a produce astfel de roade, ci ele sunt produse de prezența Duhului în vieţile noastre.
Cunoştinţa, că Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu locuiește în vieţile noastre, că El împlinește toate aceste
funcții miraculoase, că El locuieşte în noi pentru totdeauna, şi că El nu ne va părăsi sau abandona, este un motiv
de mare bucurie si mângâiere. Să-I mulțumim Lui Dumnezeu pentru acest dar scump-Duhul Sfânt şi pentru
lucrarea Lui în vieţile noastre!
Duh sublim al păcii sfinte, O, iubit Învăţător,
Pune blândele-Ţi cuvinte În inima tuturor!
Nu ne lăsa în vorbire Să păcătuim cumva,
Sau prin gând de rătăcire
Să supărăm faţa Ta!
Nu ne lăsa ca să mergem
Dacă nu vii Tu cu noi,
Nici pe cale să culegem
Numai vreascuri şi gunoi!
Duh sublim de mijlocire
Al suspinelor cu dor,
Strânge-ne într-o unire,
Doar o turmă şi-un Păstor!
Duh sublim de zări albastre,
Ne ridică fruntea-n sus;
Umple inimile noastre
Cu lumina lui Isus!
Şi încheagă-ne într-una
În iubire strâns uniţi,
Dacă vine iar furtuna
Noi să fim nedespărţiţi!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAGINA ACADEMIEI ÎNGERAȘILOR – secție a L.T.B. Reșița
LAUDA PLĂCUTĂ DOMNULUI
prof. Cristian Albu
„ Nu știți că, dacă vă dați robi cuiva, ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați,
fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la
neprihănire ? ” (Romani 6:16 ).
Timpul trece parcă prea repede...o idee implementată în mintea multora. Realizăm că timpul s-a
scurs cu rapiditate acum când suntem la sfârșitul unui an școlar și trecem în revistă ideile, dorințele cu care
am pornit la drum la început, și realizările de la sfârșitul lui. Acum, la sfârșit vin cu mulțumire înaintea lui
Dumnezeu pentru tot ce m-a ajutat și învrednicit să fac. Cu această ocazie vreau sa împărtășesc câteva
gânduri legate de muzică, materia pe care o predau la școala – Liceul Teologic Baptist Reșița, secția
Moldova Nouă.
Prin muzică ne închinăm lui Dumnezeu. Este o modalitate prin care creștinii aduc slavă
Singurului care merită. Dumnezeu merită toată slava. Când muzica este cântată din inimi curate, pline de
dragoste pentru Dumnezeu și inspirată de Duhul Sfânt, atunci lauda buzelor ajunge la tronul Celui Preaînalt.
În Psalmi, în cărțile profetice și în Apocalipsa se vorbește despre închinarea înaintea lui Dumnezeu printr-o
„cântare nouă”. Aceasta sintagma nu presupune mereu o „altă cântare”. Cred că putem defini cântarea nouă
pornind de la ceea ce spune Biblia despre ființa nouă. „Căci dacă este cineva în Hristos este o făptură
nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi ” (2 Corinteni 5:17). În consecință,
cântarea nouă este compusă prin inspirația Duhului Sfânt care face toate lucrurile noi. Nu toate cântările noi
apărute în vremea noastră (sub denumirea de muzică creștină contemporană-MCC) pot fi cuprinse în ceea ce
Biblia numește „o cântare nouă”. O parte din MCC care a fost acceptată de adolescenți și tineri și, adusă în
Biserică în serviciile de închinare poate să aibă efectul „vițelului de aur” din vremea lui Moise și Aron. Nu
toți oamenii înțeleg pericolul acestui mod de închinare, care ia amploare și care înlocuiește muzica sacră,
muzica bisericească. Unii cred că muzica (notele muzicale, ritmul, modul în care este interpretată partitura)
este neutră. Nu conteaza melodia și toate celelalte atâta vreme cât cuvintele vorbesc despre Dumnezeu și
despre Cristos. Adevărul este însă cu totul altul. Chiar și în comunicarea zilnică între oameni, cuvintele
capătă semnificații diferite, în funcție de contextul și modul în care sunt folosite. Nu-i poți spune cuiva „te
iubesc” în mod răstit, țipând, sau mânios și revoltat. Un copil nu-i poate spune părintelui său „te iubesc” în
mod senzual. Întotdeauna cuvintele comunică împreună cu atitudinea și cu contextul în care sunt folosite.
Muzica creștină nu este definită doar de cuvinte. Faptul că este cântată de „creștini”, în „adunări creștine”, cu
„intenții creștine” nu este o garanție că muzica este creștină. Și bucuria și extazul chiar, exprimate în
închinarea prin cântare trebuie să arate acea atitudine de „frică și cutremur” față de Cel care a creat muzica și
Căruia I se cuvine închinarea. (Acea stare de „frică și cutremur” despre care vorbește Ap. Pavel în Filipeni
2:12 ). Cât de importantă este muzica și ce influență poate avea în viața oamenilor, reiese și din afirmația lui
Damon din Atena, un contemporan al lui Platon: „ Lăsați-mă să compun cântecele unei națiuni și nu îmi pasă
cine se ocupă cu legile ei”. Trebuie să avem mare grijă când alegem muzica pe care o ascultăm, sau o cântăm
în familie, în școală și în Biserică. Orice muzică în care sunt aduse anumite trăsături specifice muzicii acestei
lumi și acestei vremi (genul rock-muzica revoltei, sau alte genuri asemănătoare), trebuie eliminată din
închinarea creștină.
Copii lui Dumnezeu trebuie să cânte în orice împrejurare „o cântare nouă” în sensul biblic definit mai sus, cu
curăție de inima, în armonie cu viața nouă dată de Duhul Sfânt, cu încredințarea că singurul care merită toată
închinarea este Dumnezeu.

