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“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

Domnul să te binecuvânteze !

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

Purea Iconia – 10 august
Rusovan Simona Angelica – 10 august
Boboescu-Jura Beniamin – 11 august
Dan Octavian – 12 august
Popescu Adelina – 17 august
Copriva Iosif – 22 august
Popescu Virginia – 24 august
Cozma Sorin – 25 august
Sporea Eugenia – 30 august
David Marius – 31 august
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GRATIS

ÎNVĂȚĂTURA BIBLICĂ DESPRE BOTEZUL NOU
TESTAMENTAL
pastor Sabin Varan

„ Luptă-te lupta cea bună a credinţei;
apucă viaţa veşnică, la care ai fost chemat
şi pentru care ai făcut acea frumoasă
mărturisire înaintea multor martori.”
1 Timotei 6 :12

ANUNȚURI

autor Valentin Popovici

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

- în data de 03 august 2014 în biserica noastră va
avea loc un botez nou-testamental avându-l ca
invitat special pe fratele pastor Daniel Cocar.
- 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.
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Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu dat nouă oamenilor în care ne sunt
descoperite toate învățăturile pe care Dumnezeu a dorit să le cunoaștem și să le
aplicăm și astfel să le înțelegem importanța. De o importanță majoră în Sfânta
Scriptură este doctrina despre botez. De 74 de ori în Noul Testament este menționat
botezul. Cartea Faptele Apostolilor este cea care vorbește cel mai mult despre botez,
prezentându-l ca pe o practică a bisericii primare din primul veac – Fapte 2:41;
8:38; 10:47, 48.
Noul Testament prezintă două simboluri care au devenit practici
religioase în Biserică, și anume Cina Domnului și Botezul în apă. Temeiul pentru
care botezul a devenit practică a bisericii este definit de trei caracteristici
fundamentale: Domnul Isus l-a poruncit – Matei 28:19, Domnul Isus l-a împlinit –
Matei 3:13-17 și biserica l-a practicat – Faptele Apostolilor 2:41. Această
ceremonie specială este practicată de credincioșii neoprotestanți și în cele ce
urmează vom încerca pe scurt să definim semnificația ei biblică. Atât botezul cât și
Cina Domnului nu sunt sacramente, nu transmit prin ele însele har oamenilor,
primindu-se prin exercitarea lor mântuirea ci sunt porunci care trebuie împlinite de
cei care au fost deja născuți din nou și în mod evident manifestă credință și
pocăință.
1.

Ce semnifică botezul?

Botezul este o mărturisire publică a schimbării pe care a făcut-o Dumnezeu în viața
omului prin credință și pocăință. Este mărturia exterioară publică a unui cuget
curățit deja de întinăciunile păcatului înaintea lui Dumnezeu – 1Petru 3:21. În el
însuși botezul nu poate asigura mântuirea și nici nu poate spăla păcatele.

(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE
(urmare pagina anterioară)

Este doar o mărturie că mântuirea prin jerfa Domnului Isus de la cruce a fost oferită și experimentată
de cel credincios. Elementul exterior ce trebuie utilizat pentru acest sacrament este apa, în care
persoana în cauză trebuie botezată - Faptele Apostolilor 22:16, în Numele Tatălui, şi al Fiului şi al
Duhului Sfânt - Matei 28:18-20.
Botezul în apă este un simbol al spălării și curățirii deja oferite prin credința în Cristos. Este
adevărat că apa constituie un simbol al spălării și curățirii, însă botezul în apă simbolizează curăția și
spălarea de păcat deja oferite prin Cristos, prin nașterea din nou și nu o curăție și purificare de păcate
obținută prin participarea la botez.
Botezul este ceremonia solemnă prin care unirea cu Cristos a credinciosului în moartea,
îngroparea și învierea Sa este mărturisită – Romani 6:3-4; Coloseni 2:12.
Botezul este și mărturia publică a noului legământului prin care Dumnezeu în jertfa Fiului Său
oferă prin credința în Domnul Isus și pocăința de păcate mântuirea și iertarea, iar omul se predă în
totalitate lui Dumnezeu spre a umbla și trăi o viață nouă – Romani 6:4.
Botezul este dovada practică a supunerii față de Dumnezeu și a ascultării de poruncile Lui. Este
o proclamare publică a a credinței în mântuirea exclusiv oferită de Dumnezeu prin har, prin jertfa
Fiului Său la Calvar – Matei 3:15.
2.

„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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Cum trebuie făcut botezul?

Adevărul despre botez prin care credinciosul se unește cu Cristos în moartea, îngroparea,
și învierea Lui este în mod clar simbolizat în botezul prin imersiune. Cuvântul „botez” – baptizo –
înseamnă scufundare, imersiune. Când candidatul pentru botez este scunfandat în apă se creează
imaginea îngropării în mormânt, iar ieșierea din apă este o imagine a învierii împreună cu Cristos și
a umblării într-o viață nouă – 2 Corinteni 5:17. Astfel botezul ilustrează moartea față de un mod
vechi de viață fără Dumnezeu și învierea la un mod de viață nou în Cristos și împreună cu Cristos –
2 Corinteni 5:15. Botezul prin turnare sau prin stropire pierde această simbolistică. Botezul prin
scufundare este practicat și de Domnul Isus și trebuie administrat o singură dată – Efeseni 4:5 și în
Numele Sfintei Treimi.
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Cine trebuie să fie botezat?

Sunt câteva condiții biblice clare cu privire la cei care trebuie să se boteze. Noul
Testament ne învață că participarea la botez trebuie să fie a celor care își pot mărturisi credința –
Marcu 16:16. Doar cei care prin pocăință s-au întors la Dumnezeu și și-au declarat din toată inima cu
sinceritate totală dependență și ascultare de Domnul Isus ca Stăpân al lor pot împlini această
poruncă. Este o lucrare transformatoare, de naștere din nou care trebuie să aibe loc în viața
credinciosului și care precede botezul.
La botez sunt acceptați cei care cu maturitate, înțelegere a adevărului Biblic și a cercetării
Duhului Sfânt au crezut de bunăvoie în Cristos și dovedesc credința lor printr-o viață predată total
lui Dumnezeu. Ei ascultă și se încred în Dumnezeu, iar prin botez exprimă public această decizie în
mod conștient și responsabil. Pentru că este un simbol al începerii unei vieți de credință, de ascultare
și de supunere față de Dumnezeu, el este administrat credincioșilor, pe baza mărturiei lor publice,
tuturor celor care și-au început viața de credință. Botezul nu este administrat potrivit Scripturii
copiilor mici, deoarece aceștia nu pot să-și exprime benevol și conștient credința în Domnul Isus.
Sunt botezați doar cei care cer și dovedesc credință, pocăință și ascultare de Dumnezeu.
3.

CALENDAR DE CITIRE A BIBLIEI
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Proiectele spirituale şi materiale asumate ca şi congregaţie în anul 2014
Cei care au ascultat Cuvântul la Evanghelizarea din această primavară
Noii membri ai bisericii botezați în data de 3 august 2014
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

