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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 !
Ţuţuian Mariana – 1 aprilie
Floroiu Rut – 4 aprilie
Milos Rodica – 7 aprilie
Nistoran Ioana – 10 aprilie
Nistoran Gheorghe – 10 aprilie
Nistoran Ioan – 13 aprilie
Crenicean Constantin – 14 aprilie
Scobercea Ioan – 16 aprilie
Rusovan Andrei Liviu – 17 aprilie
Craiovan Elena – 20 aprilie
Cîrpean Elisabeta – 20 aprilie
Dan Silvia – 22 aprilie
Miloş Gheorghe – 23 aprili
Bengescu Maria – 28 aprilie
Marcu Ion – 28 aprilie

Buletin inFormativ
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GRATIS

Crucea, "secretul mesianic"
pastor Nelu Popescu

VERSETUL LUNII
APRILIE 2014

Crucea a adunat în jurul ei întreaga gândire și scriere din
Noul Testament.Crucea este pivotul - punctul de sprijin esential - al
Noului Testament și al mântuirii de păcăt relizată de Dumnezeu prin
Domnul Isus Cristos. Cei care nu cred în Domnul Isus, neagă sau
resping importanța crucii.

ANUNŢURI
- În data de 21 ianuarie 2014 a fost aprobat de
către CNA transferul pentru licența de transmisie
pe frecvența de 106,6 MHz în orașul nostru a
postului de Radio 9 FM (parte a SC Radio
Vocea Evangheliei SRL). Acesta este un proiect
în care biserica noastră este implicată şi se
dorește a fi un proiect de evanghelizare prin
media.
- 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.
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

- 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.
- În data de 26.04.2014 in cadrul serviciului de
evanghelizare vom fi vizitati de actorul Cristian
Necula care va depune marturia sa despre
intalnirea cu Domnul Isus Cristos.

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

"Fiindcă propovăduirea crucii...pentru
noi, cari suntem pe calea mântuirii, este
puterea Lui Dumnezeu"
1 Corinteni 1:18

Musulmanii resping crucea în mod categoric, declarând că
nu se poate concepe ca un profet major al Lui Dumnezeu să vină pe
pământ și să aibă un sfarșit atât de dezonorant. Coranul, cartea de
căpătâi a religiei musulmane, nu vede utilitatea morții unui Mântuitor,
moarte prin care El să poarte păcatele lumii și să aducă astfel iertare
și mântuire.
Hindușii acceptă crucea și răstignirea Domnului Isus ca și
eveniment istoric, dar resping categoric semnificația ei și lucrarea ei
mântuitoare. Gandhi, intemeietorul Indiei moderne, a fost atras la un
moment dat de creștinism dar a marturisit: "L-am putut accepta pe
Isus ca pe un martir, ca pe întruchiparea sacrificiului și ca pe un
învățător divin, dar nu ca pe cel mai perfect om care s-a născut și a
trăit vreodată pe pământ. Moartea Lui pe cruce a fost un mare
exemplu pentru lume, dar inima mea nu poate accepta că în ea
există ceva tainic sau o virtute miraculoasa." (Gandhi: o
autobiografie,p.113).
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE
(urmare pagina anterioară)

Lumea occidentală înregimentată după filozofii și filozofia atee
disprețuiește slăbiciunea în orice formă, și în special slăbiciunea arătată pe
cruce, visând să apară prin evoluție o "rasă conducatoare plină de cutezanță."
De-a lungul istoriei, unii gânditori și filozofi atei au considerat învățătura creștină
despre cruce ca fiind crudă, inumană, barbară, adică necivilizată și incapabilă de
o înțelegere normală. Învățătura creștină despre cruce și despre moartea
substitutionară (înlocuitoare) a Domului Isus, este considerată de acești filozofi ca
fiind demnă de dispreț din punct de vedere intelectual și scandaloasă din punct de
vedere moral.
Nimic nou sub soare. Apostolul Pavel ne-a scis despre felul în care a
perceput și primit lumea din sec.I învățătura despre cruce: "...propavăduirea crucii
este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării.. " Nici ucenicii Domnului Isus
nu au înțeles de la început învățătura despre suferința, despre moarte și despre
cruce și de aceea au respins-o.(Marcu 9:31-32). Apostolul Petru chiar a vrut să-L
oprească pe Domnul Isus de la sacrificiul crucii; "Să Te ferească Dumnezeu,
Doamne să Ți se întâmple așa ceva"(Mat.16:22). Acest gând al lui Petru, după
spusele Domnului Isus, era de origine satanică. Contrar acestui mod de gândire:
al perspectivei musulmane, hinduse, al filozofiei atee, integritatea creștină constă
tocmai în credincioșia personală despre Domnul Isus, și lucrarea Lui mântuitoare
pe cruce și prin cruce.
P.T.Fosyth, congregaționalist englez, a scris într-un articol publicat în
urmă cu mai bine de un secol: "Cristos este pentru noi exact ce este crucea Lui.
Tot ce a fost Cristos în cer și pe pământ a fost pus în ceea ce a făcut acolo...Nu Îl
vei înțelege pe Cristos până când nu vei înțelege crucea Lui."
Emil Bruner, teolog elvetian, și-a exprimat convingerea ți credința în
Domnul Isus și de-asemeni credința în lucrarea făcută de El pe cruce spunând:
"În creștinism, credința în Mântuitor nu este ceva la alegere, ceva despre care la
urma urmei, putem avea opinii diferite,,,Credința cu privire la evenimentul care a
avut loc odată pentru totdeauna la cruce și împăcarea cu Dumnezeu descoperită
atunci și acolo, este însăși religia creștină".
Domnul Isus a ținut o vreme secretul despre Sine, despre lucrarea pe
care avea să o facă și despre felul în care avea să împlinească voia Lui
Dumnezeu. Acest "secret mesianic însă a fost dezvăluit mai întâi ucenicilor și apoi
tuturor celor care L-au urmat și L-au ascultat în diverse ocazii.(Marcu 8:31-32). El
a știut că va muri pentru că așa era scris în Scripturi. El apoi a ales să moară pe
cruce și în felul acesta să împlinească voia și lucrarea lui Dumnezeu de mântuire
a oamenilor din păcat.Toți ucenicii Lui au dus mai departe adevărul acesta despre
Domnul Isus și crucea Lui "Fiindcă propovăduirea crucii...pentru noi, cari suntem
pe calea mântuirii, este puterea Lui Dumnezeu" (1 Corinteni 1:18)

CALENDAR DE CITIRE A BIBLIEI
„Timpul petrecut în rugăciune și citirea Scripturilor 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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Proiectele spirituale şi materiale asumate ca şi congregaţie în anul 2014
Cei care vor asculta Cuvântul la Evanghelizarea din perioada 25-27 aprilie 2014
Resursele de care avem nevoie
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
Proiectul Radio 9 FM - Vocea Evangheliei Clisura Dunării

