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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 !

Te chem, o, Duhule Preasfânt
Te chem, o, Duhule Preasfânt,
Să umpli iar fiinţa mea;
Divinul nostru legământ
Să-l înnoieşti cu har şi cânt,
S-alerg spre ceruri mai cu-avânt,
Călăuzit de vocea Ta.
Te chem, o, Duhule Divin,
Să schimbi în mine tot ce-i rău,
Căci prea mi-e vorba de pelin
Şi gândul josnic şi meschin…
Fă-mi traiul sfânt, curat, senin,
Să port frumosul chip al Tău !
Te chem, o, Duhule ceresc,
Ca să transformi viaţa mea,
Să nu mai fiu deloc firesc,
Ci mic, smerit, duhovnicesc,
În via Ta mult să rodesc,
Să nu fiu smuls şi scos din ea.
O, vino, Duh din Dumnezeu,
Şi-arată-Ţi slava Ta în min’;
Tu, ajutoru-mi când mi-e greu,
Prieten bun, Iubitul meu,
Rămâi cu mine-n veci mereu
Şi eu de-apururea cu Tin’.

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

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
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POGORÂREA DUHULUI SFÂNT

„Mângăietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L
va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăța
toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce
v-am spus Eu.”
Ioan 14:26

„Mângăietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă
va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.”
Ioan 14:26

pastor Sabin Varan

ANUNŢURI
- În duminica din data de 7 iunie 2015 în serviciul de
după amiază va avea loc un concert susținut de corul
Liceului Teologic Baptist Reșița condus de prof.
Todea Cornel
- În duminica din data de 14 iunie 2015 în serviciul 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.
- 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.
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Paula Diță

Sfânta Scriptură ne prezintă modelul divin cu privire la sărbătoare și
sărbătorire. Vechiul Testament în mod special pune înaintea noastră un număr de
sărbători la care poporul lui Dumnezeu, Israel era chemat să participe. O zi sau mai
multe erau puse deoparte, sfințite și cuprindeau o paletă întreagă de stări și
manifestări exterioare concrete diferite: închinare, aducere aminte, încetarea
lucrului, aducerea de jertfe, bucurie, comuniune și întristare. Chiar dacă multe din
sărbătorile lui Israel coincid cu sărbători păgâne este important să știm că ele nu își
au originea în ritualurile anotimpurilor religiilor Orientului Apropiat antic, unde
sărbătorile sunt asociate cu zeii panteonului care sărbătoresc și mănâncă împreună
cu oamenii. Sărbătorile Domnului așa cum erau numite de către poporul evreu se
deosebesc de cele ale religiilor păgâne prin origine, scop și conținut. În sărbătoarea
la care poporul participa, atât comunitar cât și individual omul nu numai că Îl
recunoștea pe Dumnezeu ca și Cel care este suveran și care poartă de gijă, însă își
amintea și de favoarea nemeritată și de puterea supranatural expimată față de un
popor ales pe care l-a eliberat din robie prin intervenție directă și personală. Astfel
înțelegem că centralitatea sărbătorii era data de prezența și cinstirea lui Dumnezeu.
Bucuria exprimată era din inimă, iar răspunsul participantului era contemplarea lui
Dumnezeu, aducerea aminte a lucrărilor Sale și închinarea. Erau de-asemenea
implicate recunoașterea păcatului și devoțiunea față de legea lui Dumnezeu(Exod
13:9), iar jertfele aduse exprimau îndurarea lui Dumnezeu, iertarea și împăcarea cu
Dumnezeu (Levitic 17:11, Numeri 28:22). Abținerea și neparticiparea de la această
sărbătoare pentru evreu era o mare pierdere și o lipsă de privilegii (Numeri 9:7).
Biserica Domnului astăzi, trupul lui Cristos și poporul lui Dumnezeu este
chemat și invitat de Dumnezeu la sărbătoare. Și azi sărbătorile pe care noi ca și
Biserică le celebrăm scot în evidență importanța apropierii de Dumnezeu și se
deosebesc de toate celelalte sărbători chiar și din „creștinismul tradițional” și chiar
purtând aceeași dată calendaristică, prin originea, conținutul și scopul lor.
(continuare pe pagina următoare)
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Ce sărbătorim ca Biserică a Domnului la a cinzecea zi după învierea Mântuitorului nostru
Isus Cristos și cum ar trebui să o facem?
Este important să știm ce sărbătorim și chiar să ne exprimăm corect cu privire la ceea ce
practicăm. Noi ca și creștini nu sărbătorim RUSALIILE. Sărbătoarea rusaliilor este o străveche
sărbătoare preluată de geto-daci din mitologia romană. La romani Rosalia – sărbătoarea trandafirilor
– era o zi închinată cultului morților, în care pentru sufletele celor dispăruți se aduceau ofrande:
alimente și trandafiri pentru a le pomeni și mai ales pentru a li se oferi odihnă. La români rosalcele
sunt spirite personificate în personaje feminine frumoase, capricioase și răzbunătoare care locuiesc
în văzduh și în pădure. Sunt de fapt sufletele fetelor moarte ale lui Rusalim Împărat. Ca să nu fie
pedepsiți aspru oamenii trebuie să țină sărbătoarea. Atunci nu se lucrează și fiecare trebuie să fie
atent să nu facă vre-un rău. Pentru a fi determinate să plece trebuie să se împartă pomeni abundente
moșilor de vară, pomeni date în deosebi în vase de lut speciale folosite numai cu această ocazie. Prin
incantații speciale și folosiți fiind călușarii și jocul lor aceste spirite trebuie și pot fi determinate să
plece.
Un alt aspect important de care trebuie să ținem cont este că noi nu sărbătorin cinzecimea.
Pogorârea Duhului Sfânt a coincis cu sărbătoarea evreiască a Cincizecimii. Sărbătoarea Cincizecimii
încheia ciclul sărbătorilor de primăvară. Toate sărbătorile poporului Israel purtau o umbră a lucrării
pe care avea să o facă Domnul Isus. Prinderea şi răstignirea Domnului Isus a coincis cu începutul
sărbătoarii Paştilor, când evreii sărbătoreau ieşirea din robia Egiptului (Luca 22:1-23). Prin moartea
Lui am fost şi noi, eliberaţi din robia păcatului(Romani 6:6). Învierea Lui a coincis cu sărbătoarea
primelor roade, care se sărbătorea în prima zi a săptămânii care urma după începutul secerişului.
Domnul Isus este pârga, primul rod al celor adormiţi, adică a celor înviaţi într-un trup nou, nemuritor
(1 Corinteni 15:20). Pogorârea Duhului Sfânt a coincis cu sărbătoarea Cincizecimii când se
sărbătoarea recolta de primăvară. Despre felul cum trebuia sărbătorită această sărbătoare a
Cinzecimii Scriptura ne pune la dispoziție detalii (Levitic 23:15-22).
Învățătura biblică cu privire la sărbătoarea în care vom intra este clară și profundă în
acealși timp. Noi sărbătorim, a opta Duminică după înviere sau la cinzeci de zile după învierea
Domnului Isus și la 10 zile după înălțarea Sa la ceruri, Pogorârea Duhului Sfânt, a trei persoană a
Sfintei Treimi venită la noi să fie cu noi și în noi, pentru a nu fi lăsați orfani și singuri și fără
asistență divină permanentă.
Cum ar trebuie să venim în sărbătoarea Domnului după ce am înțeles ce sărbătorim?
Plini de bucurie, cu inimile spălate și curățite în jertfa lui Cristos și cu așteptarea și disponibilitatea
sinceră ca Dumnezeu să ne vorbească, să ne cerceteze și să ne locuiască prin Duhului Sfânt pe care
Tatăl și Fiul ni L-au trimis să ne mângâie, să ne călăuzească, să ne învețe și să ne aducă aminte tot ce
ne-a învățat Domnul Isus.
INFORMARE
În perioada 28-29 mai 2015 la BCB Emanuel din Oradea s-a desfășurat al XXXVI-lea
Congres al Cultului Creștin Baptist din România care a avut un caracter electiv. În urma alegerilor
din data de 29 mai 2015 a fost aleasă noua conducere a Cultului Creștin Baptist din România al cărei
Comitet Executiv îl prezentăm mai jos:
Președinte: fr IUGA VIOREL pastor al BCB Speranța din Arad
Secretar General: fr. IOAN ARDELEAN pastor al BCB Golgota din Bistrița
Vicepreședinte cu educația: fr. Paul Negruț pastor al BCB Emanuel din Oradea
Vicepreședinte cu misiunea: fr. Otniel Bunaciu pastor al BCB Providența din București și Decan al
Facultații de Teologie Baptistă din cadrul Universității București
Vicepreședinte cu pastorala: fr. Samuel Tuțac pastor al BCB Nr.1 Betel Timișoara
Secretar general adjunct: fr. Ilie Milutin pastor al BCB Coronini

„Lăudați pe Domnul, căci este bun,
căci în veac ține îndurarea Lui” - Psalm 107:1

educator Elena Țundrea

Credința în Dumnezeu reprezintă cheia tuturor calităților pozitive la copil: dragostea,
mila, rușinea, evlavia, părerea de rău, dorința de a deveni mai bun.
„Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele”- Psalm 116:1.
Copiii sunt prin firea lor blânzi, lipsiți de răutate și sinceri, având însă nevoie de o
permanentă cultivare a acestor calități, iar școala creștină este locul potrivit pentru a dezvolta
la copii toate aceste lucruri minunate. Consider că orice copil merită să crească și să se dezvlote
într-un mediu liniștit, unde să audă cât de mare este Dumnezeu și câte lucruri minunate a
creat.
Dumnezeu este cel care face orice lucru cu un scop, și tot El a îngăduit ca eu să
predau în acest Centru Educațional Creștin unde experiențele frumoase pe care le-am trăit mau făcut să cred cu adevărat că fiecare om este pe lume cu un scop, iar scopul nostru este acela
de a duce mai departe numele lui Dumnezeu, de a educa copiii prin a-i cunoaște și de a-i
cunoaște prin a-i educa, învățându-i că sunt creați de Dumnezeu pentru slava Lui, acesta fiind
scopul nostru în viață.
O experiență frumoasă am trăit-o atunci când, la o activitate în grădiniță preșcolarii
au avut de realizat un desen intitulat ”Flori de primăvară”, o fetiță spunându-mi: ”Doamna, eu
am desenat și cerul pentru că de acolo are grijă Dumnezeu de noi, El a creat florile și pământul,
nu am uitat de El petru că El ne ascultă întotdeauna rugăciunile”.
“Zilele mulțumirii”, serbările din biserică dar și activitățile din săptămâna “Școala
altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun” au fost un prilej minunat în care toți preșcolarii și școlarii
au putut desfășura activități interesante, în cadrul cărora au avut ocazia și să-L laude pe
Dumnezeu.
Consider că orice noțiuni legate de Dumnezeu nu sunt prea dificile pentru preșcolari.
Munca în acestă grădiniță mi-a arătat că preșcolarii sunt pe deplin capabili să înțeleagă
cuvântul lui Dumnezeu, fie prin reprezentări (puse sub formă vizuală) dar și prin cele mai
simple rugăciuni sau poezii.
„De aceea, Doamne, Te voi lăuda printre neamuri și voi cînta spre slava Numelui
Tău” - Psalm 18:49

