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Dor de mântuire
Maria Corb
Mi-e inima o candelă aprinsă.
Și mut, ascult cuvântul cel dintâi.
În noaptea de lumina lunii ninsă
Mai stăruiesc, cu mine să rămâi.
Pe buze, dă-mi cuvântul rugăciunii,
Și-n inimă, puterea de-a trăi.
Cuvântul sfânt, dând cot deșertăciunii
Ce cu urgia vieții m-ar uni.
Sădește-n suflet taina mântuirii
Și-n gând a-mpărăției veșnicii
În versul meu fii Cântecul Iubirii
Curat și sincer, slobod de trufii.
Din stropi divini Tu adă mângâiere
Pentru ai Tăi trudiți și-mpovărați
Ce-i chemi sub crucea Ta, la Înviere
Să-i numeri printre cei răscumpărați.

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

SĂRBĂTORIŢII LUNII
DECEMBRIE 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

Popescu Ion – 1 decembrie
Velcean Maria – 2 decembrie
Floroiu Camelia – 4 decembrie
Popescu Georgeta – 17 decembrie
Ţuţuian Mircea Dumitru – 18 decembrie
Rusmir Dănuţ – 20 decembrie
Pătlăgescu Amalia Cristina – 23 decembrie

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

Adevărul Biblic despre Mântuire
pastor Nelu Popescu
“…știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert
de viețuire, pe care-l moșteniserăți de la părinții voștrii, ci cu sângele scump al lui Hristos,
Mielul fără cusur și fără prihană.”1 Petru:1:18-19

VERSETUL LUNII
DECEMBRIE 2014
“ Mulțămiri fie aduse lui Dumnezeu
pentru darul Lui nespus de mare!”
2 Corinteni 9:15

ANUNȚURI

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

Anul VI, Nr.8 –DECEMBRIE 2014
GRATIS

- în data de 14 Decembrie 2014, ora 10.00, în
biserica noastră va avea loc Serbarea gradiniței
și a școlii primare Academia Îngerașilor
ocazionată
de
Sărbătoarea
nașterii
Mântuitorului nostru Domnul Isus Cristos
- Pe website-ul bisericii noastre există
posibilitatea susţinerii proiectului educaţionalevanghelistic de construire a unei Școlii 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!

Suntem în luna în care celebrăm sărbătoarea nașterii Domnului Isus Cristos, Cel
despre care un înger i-a spus în vis lui Iosif, că Maria, logodnica lui “...va naște un Fiu...și că
...El va mântui pe poporul lui de păcatele sale”.Matei 1:21.
Mântuirea este “firul roșu” care străbate Biblia de la Genesa la Apocalipsa. Istoria
biblică este în esența ei istoria mântuirii. Ea cuprinde două perioade mari de timp și oarecum
distincte: perioada Vechiului Testament și perioada Noului Testament. Corespunzător cu
aceste două perioade se naște întrebarea: aceste perioade sunt diferite și prin felul în care
oamenii puteau sau pot fi mântuiți ?
Să analizăm câteva păreri:

unii spun despre cei din perioada Vechiului Testament că au fost mântuiți cei care
erau evrei (născuți evrei sau prozeliți) - așadar, o mântuire acordată neamului ales
de Dumnezeu și care în mod automat erau considerați suficient de religioși pentru a
fi mântuiți. Baza biblică pentru această afirmație ar fi în Ioan 4:22 “...mântuirea
vine de la evrei.”si în ceea ce a scris ap. Pavel în Romani cap.9. Aceștia siguri nu
iau în considerare faptul că Avraam când a fost ales și chemat de Dumnezeu la
mântuire nu era evreu în sensul naționalist al cuvântului. El a devenit cel dintâi
evreu. Până atunci el era doar un om dintr-o mare familie de popoare semitice care
locuiau în Orientul Apropiat și care se închină la idoli. De asemenea, aceștia nu țin
cont de faptul că Avraam a avut doi fii, pe Ismail și pe Iacov și că doar Iacov a fost
ales ca sămânță a neamului binecuvântat în mod special de Dumnezeu.

alții spun că cei din perioada Vechiului Testament au fost mântuiți pe baza
respectării cu strictețe a Legii dată de Dumnezeu prin Moise. Aceștia însă au mari
dificultăți când trebuie să explice cum au fost mântuiți cei care au trăit înainte de
darea Legii: Adam, Eva, Noe, Enoh, Avraam, Sara, Iov și alții ca ei.

sunt și din aceia care spun că cei din perioada Vechiului Testament au fost mântuiți
prin respecterea sacramentelor, aducerea jertfelor și împlinirea ceremoniilor de la
Cortul Întâlnirii și apoi la Templu, conform cu cele precizate în cartea Levitic.
Sigur, dificultățile despre care am vorbit la primele două categorii se mențin și în
cazul acestora din urmă.

(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE
(urmare pagina anterioară)

Oamenii vor neapărat să fie contributori esențiali la mântuirea lor; se agață de neam, de Lege, de fapte, de
sacramente și ceremonii, uitând că toate acestea, în special Legea, îi condamnă pe oameni nu le oferă iertarea și
împăcarea cu Dumnezeu, nu îi mântuiește. Dacă am avea posibilitatea să-i întrebăm pe Avraam, Iacov, David,
Isaia, Simeon, Ana...de ce sunt ei în cer ? cu siguranță nici unul nu ar preciza ceva legat de ei și de meritele lor.
 Avraam probabil ne-ar spune că Dumnezeu i-a făcut o promisiune cu privire la o mare binecuvântare
pe care i-o va da lui, seminței lui și lumii întregi prin sămânța lui.(Genesa 12). Avraam ne-ar spune că
el L-a crezut pe Dumnezeu și a trăit bazat pe acea promisiune.
 Iacov probabil ne-ar spune ca el a înțeles și a crezut că va veni Silo, adică Mesia (Genesa 49:10) și că
în așteptarea lui Mesia le-a vorbit cu convingere și fiilor săi despre El.
 David probabil ne-ar spune că Dumnezeu i-a promis un Împărat și o Împărăție veșnică pentru el și
pentru urmașii lui. El a crezut aceasta și a primit prin Duhul Sfânt mai multe descoperiri profetice
despre Împăratul și Împărăția lui Dumnezeu.
 Isaia probabil ne-ar spune despre un Răscumpărător promis de Dumnezeu, în care el a crezut și despre
care a scris cu convingere, înțelegând chiar cum acest Răscumpărător va suferi și va muri în locul
celor păcătoși, Apostolul Pavel în Romani, ne-a descoperit adevărul despre mântuirea prin har, prin
credință. El aduce argumente puternice că Avraam a fost mântuit prin credință și nu prin altceva.
Mântuirea este în mod fundamental, o chestiune legată de alegerea suverană a lui Dumnezeu, și de
primirea ei de către oameni prin har, prin credință, nu prin fapte.(Efeseni 2:8-9). Esența credinței în
jertfa mântuitoare a Domnului Isus pe cruce îi face pe oameni să-și recunoască și să-și mărturisească
păcatul și neputința de a se salva singuri, și îi întoarce pe oameni pentru mântuire.
Există o singură cale pentru mântuire: Persoana și lucrarea Domnului Isus (1Timotei 2:5,6) ”Căci
este un singur Dumnezeu, și este un singur Mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul, Isus Hristos, care S-a
dat pe Sine Însuși, ca preț de răscumparare pentru toți”

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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SĂ NE RUGĂM PENTRU






Școala Creștină ACADEMIA ÎNGERAȘILOR
(secție a Liceului Teologic Baptist Reșița)
vă invită
în data 14 decembrie 2014, ora 10.00,
în sanctuarul Bisericii Baptiste Nr.1 MARANATA din Moldova Nouă,
să participați la celebrarea nașterii Mântuitorului Isus Cristos
împreună cu copiii, cadrele didactice, conducerea acestei școli, părinții, asistența și întreg
cerul.












Proiectele spirituale şi materiale asumate ca şi congregaţie în anul 2014
Cei care au ascultat Cuvântul la Evanghelizarea din această toamnă
Noii membri ai bisericii botezați în data de 3 august 2014
Resursele de care avem nevoie
Bolnavii bisericii: Iancu Florica - Şubert Francisc - Şubert Maria -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 membri ai bisericii noastre
Proiectul Radio 9 FM - Vocea Evangheliei Clisura Dunării

