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Elevi creștini cu o inimă pentru Dumnezeu

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

pastor Sabin Varan

SĂRBĂTORIŢII LUNII APRILIE 2017
Dumnezeu sa te binecuvânteze !
Ţuţuian Mariana – 1 aprilie
Floroiu Rut – 4 aprilie
Milos Rodica – 7 aprilie
Nistoran Gheorghe – 10 aprilie
David-Izvernar Patrick – 12 aprilie
Nistoran Ioan (dr.) – 13 aprilie
Crenicean Constantin – 14 aprilie
Constantinescu Veronica – 14 aprilie
Scobercea Ioan – 16 aprilie
Rusovan Andrei Liviu – 17 aprilie
Cîrpean Elisabeta – 20 aprilie
Dan Silvia – 22 aprilie
Marcu Ion – 28 aprilie

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

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

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

Buletin inFormativ
Anul IX, Nr.1– APRILIE 2017
GRATIS

ISTORIA RĂSCUMPĂRĂRII NOASTRE
OGLINDITĂ ÎN CARTEA RUT
pastor Nelu Popescu
Text: Rut 4:14 „....Binecuvântat să fie Domnul, care nu te-a lăsat lipsită
azi de un barbat cu drept de răscumparare și al cărui nume va fi lăudat
în Israel! ”

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

Copiii își încep călătoria în această lume într-o stare de completă neajutorare și totală dependență,
având o nevoie uriașă de dragoste și de grijă părintească. Mai tarziu, având aspirații înalte, ei pornesc cu
naivitate și uneori cu inconștiență spre întunericul acestei lumi decăzute. Vor fi obligați să înfrunte singuri
întunericul și răceala, vor fi asaltați de păcatul care stăpânește lumea, vor întâmpina tot felul de provocări în
viață cu toate că ei sunt foarte încrezători în ei înșiși și în vitalitatea tinereții lor. Ca și profesori și părinți
creștini, avem un rol foarte important în educarea copiilor noștri. Perioada aceasta a copilăriei este cea mai
potrivită pentru sădirea în inima lor a învățăturilor biblice prin care să se poată prezenta imaginea unui
Dumnezeu real, Atotputernic, sfânt, iubitor, plin de grijă și bunătate. Potrivit cu dezvoltarea personalității lor
există o perioadă destul de scurtă în timpul copilăriei când copilul este deschis învățăturilor religioase. Tot în
această perioadă a copilăriei se formează și concepția lor despre bine și rău. Absența sau aplicarea greșită a
învățăturii despre Dumnezeu în această primă parte a vieții va limita devotamentul pe viitor al copilului față de
Dumnezeu. Ținta educației copiilor în primii lor ani de viață este punerea unei temelii solide despre Dumnezeu.
Proiectul biserici noastre de grădiniță și școală este unul de influență creștină în care sunt promovate
valorile moral-religioase creștine. În cadrul acestui proiect Dumnezeu mi-a dat cinstea să predau orele de religie
și în felul acesta să pot transmite mai departe valorile creștine spirituale. Ora de religie este un timp în care
împreună cu copii cântăm, învățăm să stăm de vorbă cu Dumnezeu prin rugăciune și ne însușim învățături
practice din realitatea povestirilor biblice.
Una dintre marile responsabilități pe care le-a dat Dumnezeu poporului Său Israel în educația
copiilor a fost să povestească copiilor lor lucrările mărețe făcute de Dumnezeul lor Atotputernic și să-i învețe
legile și poruncile Domnului – Deuteronom 6:6, 7. Astfel Dumnezeu a promis că în felul acesta El va
binecuvânta viața familiilor poporului Său. Nu există binecuvântare pe termen lung fără învățăturile și poruncile
lui Dumnezeu. Prin cunoștințe solide despre Dumnezeu mintea și inima copiilor sunt legate de Dumnezeu. Ca
profesor nu-mi doresc doar asimilarea informațiilor în clasa, deși acest lucru este important, ci ceea ce-mi
doresc, ca unul care știu că inimile și mințile copiilor pot fi transformate prin Cuvântul lui Dumnezeu, este ca în
urma cunoștințelor biblice Duhul lui Dumnezeu să transforme întreaga lor viață.
Cea mai mare bătălie în vremea pe care o parcurgem astăzi, atât ca părinți cât și ca profesori este
pentru mintea și inima copiilor. Și această luptă are în vedere în mod special dorința de a-L exclude pe
Dumnezeu din economia vieții. Asta e felul în care viața unei națiuni, a unei familii și a unui individ poate fi
distrusă. Noi nu ne dorim distrugerea națiunii noastre ci credem că prin formarea copiior într-o școală creștină
nu doar vom evita dezastrul ci vom forma oameni destoinici pentru orice lucrare bună. Ca națiune, ca popor noi
suntem legați de valorile creștine pe care le recunoaștem poate mai mult decât le practicăm, dar nu suntem
străini de ele. De aceea cu atât mai mult o școală evanghelică creștină întotdeauna va lupta ca pe lângă
cunoștințele generale cu care îi echipează pe copii, să formeze elevi a căror inimă să fie alipită de Dumnezeu.

Cartea Rut conține toate elementele unei povești de dragoste:
disperare, tragedie, credincioșie, speranță și în cele din urmă biruință.
Cartea Rut poate fi privită și ca o povestire într-o altă povestire. Dincolo de
relatarea despre o familie de evrei și două femei moabite, este o poveste
despre noi.
Povestea începe în Betleemul lui Iuda, o cetate supranumită și
„casa pâinii”, dar care la un moment dat a fost bântuită de foamete. În
aceste conditii, ”....Un om ...a plecat cu nevastă-sa și cu cei doi fii ai lui
să locuiască pentru o vreme în tara Moabului. Numele omului aceluia
era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi și cei doi fii ai lui se numeau
Mahlon si Chilion:.. ” (Rut 1: 1-2). Departe de Betleem, o cultură cu totul
diferită.
Moabiții, un popor născut dintr-o relație incestuoasa dintre Lot și
fiica sa mai mare (Genesa: 19 :37), s-au remarcat în istorie prin imoralitate
si idolatrie. Dumnezeu a poruncit ca moabiții să nu intre în adunarea
poporului Său până la a zecea generație (Deut.23:3). Familia de evrei a
ajuns în Moab din disperare, asumandu-și rușinea și consecințele faptei lor.
Cei doi fii s-au căsătorit cu fete moabite împotriva poruncii lui Dumnezeu.
Aceasta din cauză că fetele moabite au sedus pe barbații evrei să trăiască în
imoralitate și idolatrie. Drept urmare au fost nimiciți douazeci și patru de
mii de barbați din Israel (Num.25:1-10). În apoximativ zece ani, după
mutarea în Moab, moartea a lovit crunt familia, și cei trei barbați au murit.
Rămasă vaduvă și fără copii, Naomi a hotărât să se întoarcă la Betleem.
Rut, una din nurori și-a arătat credincioșia față de Naomi și față de
Dumnezeu printr-o declarație de neuitat (Rut.1:1617), însoțind-o la
Betleem.
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE

ISTORIA UNUI IMN
rubrică îngrijită de Patrick David-Izvernar

(urmare de pe pagina anterioară)

După întoarcerea lor la Betleem, Dumnezeu Și-a arătat dragostea față de ele dându-le o
nouă perspectivă: șansa unui nou început și bucuria generată de răscumpararea lor de către
Boaz, o ruda a familiei. O adevarată biruință. Dumnezeu, în îndurarea Sa, a stabilit un
sistem de salvare pentru evreii care se confruntau la un moment dat cu nevoi mari, din
care le era imposibil să iese singuri prin abilitățile și resursele lor. O rudă apropiată putea
să intervină să-i răscumpere și să-și asume responsabilitatea pentru viața lor. În cateva
pasaje din Vechiul Testament (Levitic 25, Deuteronom 25 și Ieremia 32) se prezintă trei
cerințe pentru răscumpărător.
În primul rând, bărbatul răscumpărător trebuia să aibă dreptul de a răscumpăra.
Asta presupunea ca bărbatul să fie rudă apropiată cu cei pe care urma să-i răscumpere.
Apoi acest barbat trebuia să aibă resursele necesare pentru răscumparare și capacitatea de
a purta de grija celor răscumpărați. În cele din urmă bărbatul trebuia să ia hotărârea de a
răscumpăra. El trebuia să vrea să facă răscumpararea. Boaz a îndeplinit toate aceste
condiții și astfel le-a răscumparat pe Naomi și pe Rut (Rut.4:9-10). Rut a devenit soția lui
Boaz. Povestea nu se oprește aici. Ea are un postscriptum foarte important. Boaz și Rut au
avut un fiu căruia i-au pus numele Obed. Acesta a fost tatăl lui Isai, tatăl lui David din a
cărui seminție S-a născut Isus. Iată de ce istoria moabitei Rut este de fapt și istoria noastră.
Noi am fost păcătoși fără speranță, răzvrătiți, departe de Dumnezeu și aveam nevoie
disperată de bunăvoința Sa. Prin întruparea în Isus, Dumnezeu S-a făcut OM, devenind
rudă cu noi. Apoi pentru că are resursele necesare și ne vrea cu gelozie pentru El ne-a
răscumpărat pe cheltuiala Lui, prin moartea lui ca jerfă de la cruce. Domnul Isus însă a
înviat și prin înviere ne-a asigurat toate condițiile pentru a trăi o viață în sfințenie în
prezența Lui (Efeseni 2:11-22). Noi am devenit parte din familia Lui.
În fiecare an la sărbătoarea Paștelui, sărbătoarea răscumpărarii noastre, citim din
Biblie aceleași pasaje, cântăm aceleași imnuri dedicate sărbătorii de-a lungul vremii, și
celebrăm biruința Lui Dumnezeu asupra diavolului, asupra păcatului și a morții. Dar în
fiecare an bucuria noastră este nouă cu gandul la RĂSCUMPĂRĂTORUL nostru,
Domnul ISUS .
„Dar știu că Răscumpărătorul meu este viu și că Se va ridica la urmă pe pământ. ...Îl
voi vedea și-mi va fi binevoitor;...Sufletul meu tânjește de dorul acesta înlăuntrul meu.”
(Iov 19:25,27).

Vreau să cânt doar despre Isus
Vreau să cânt doar despre Isus este un imn cu o vechime de peste nouăzeci de ani,
intonat frecvent în adunările creștine, dar a cărui istorie este necunoscută. De fapt,
cântarea a fost găsită într-un bagaj recuperat dintr-un tren incendiat la 20 decembrie
1876. Autorul versurilor, Philip P. Bliss, la vârstă de 38 ani călătorea cu soția spre
Chicago pentru a-și începe lucrarea la Biserica D.L.Moody.
Lângă Ashtabula, Ohio, un pod s-a prăbușit iar trenul a căzut în râul înghețat. Se spune
că Bliss a supraviețuit inițial, a reușit să iasă din vagon și să urce pe mal, dar s-a întors
pentru a-și căuta soția. Reuniți, au pierit împreună în epava în flăcări.
(http://www.tanbible.com/tol_sng/sng_iwillsingofmyredeemer.htm-Cliff Barrows)

Traducerea din CÂNTĂRILE
EVANGHELIEI versiunea nouă

Traducerea din CÂNTĂRILE
EVANGHELIEI versiunea veche

Vreau să cânt doar despre Isus,
De iubirea, mila Sa,
Despre jertfa de pe cruce,
Eu sunt liber azi prin ea.

Despre Isus voiesc ca să cant
Despre mila, iubirea Sa,
Despre patima-I cea amară,
Prin sângele Lui m-a spăla.

Voi slăvi pe Salvatorul
Ce-a spălat al meu păcat,
M-a iertat murind pe cruce,
Sunt de-acum eliberat!

Cântați numai despre Isus ,
Despre mila, iubirea Sa,
Despre patima-I cea amară,
Prin sângele Lui ne-a spăla!

Vreau să spun doar despre Isus
Cum prin El am biruit.
Prin puterea Lui cea mare
Libertate am primit.

Despre ranele Lui voi cânta,
Cum mântuie pe păcătoși
Prin ispitirea Sa și mie
Mi-a dat lumină cerească.

Vreau săL preamăresc
Pe Domnul,
Cel ce moartea a zdrobit,
Căci prin El şi eu sunt astăzi
Fiul Tatălui iubit.

Pe scumpul Isus îl voi lăuda
El domnește în dreptate
Pe-ai Săi I-ajută-n lupta vieții;
Contra păcat, iad și moarte.

