Biserica Baptistă Maranata

ANUNȚURI


Moldova Nouă

SĂRBĂTOAREA CENTENARULUI - 100 de ani de prezență baptistă în Clisura
Dunării - va avea loc în biserica noastră în perioada 10-12 august 2018

“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

Calendarul evenimentelor anului centenar
















Evanghelizare de primăvară în primele 3 duminici ale lunii martie 2018
Intrarea Domnului Isus în Ierusalim - 1 aprilie 2018
Învierea Domnului Isus - 8 aprilie 2018
Excursie tematică în perioada - 27 aprilie – 1 mai 2018
Înălțarea Domnului Isus - 24 mai 2018
Pogorârea Duhului Sfânt - 27 mai 2018
Serbare final an școlar 2017-2018 - 10 iunie 2018
Școala Biblică de vacanță – Ediția a X-a în perioada 2 - 5 iulie 2018
Simpozion prilejuit de împlinirea a 100 de ani de prezență baptistă în Clisura
Dunării -7 iulie 2018
Concert al corurilor bărbătești reunite din Banat – 5 august 2018
Aniversarea Centenarului bisericii noastre - 10-12 august 2018
Deschiderea anului școlar 2018-2019 - 9 septembrie 2018
Sărbătoarea Mulțumirii - 21 octombrie 2018
Evanghelizare de toamnă în fiecare duminică a lunii noiembrie 2018
Aniversarea Nașterii Domnului Isus – 25 decembrie 2018

Buletin inFormativ
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GRATIS

UCENICII CREȘTINI - partea 2
pastor Nelu Popescu

 Detalii legate de activitatea Școlii Academia Îngerașilor și informații legate de
Aniversarea Centenarului bisericii Maranata pot fi văzute pe website-ul sau pe pagina de
facebook a bisericii noastre.

SĂRBĂTORIŢII LUNII MARTIE 2018
Dumnezeu să te binecuvânteze !
Szvoboda Amalia – 1 martie
Iancu Angelica – 3 martie
Gîrjan Ilie Doru – 6 martie
Florea Silvia – 7 martie
Popescu Ilie – 10 martie
Veselin Ana – 11 martie
Rusmir Daniel Ovidiu – 13 martie
Petcu Maria – 15 martie
Baiaş Constanța – 15 martie
Chilnicean G-he Amadeus – 16 martie
Albu Gygy – 17 martie
Raduţ Mihai – 19 martie
Nistoran Gheorghe – 19 martie
Miloş Maria – 21 martie
Craiovan Alexandru – 21 martie
Pavel Lidia – 21 martie
Mariţan Mărioara – 30 martie
David-Izvernar Ioan – 30 martie

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

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

 Pe website-ul bisericii noastre există posibilitatea susţinerii proiectului educaţionalevanghelistic de finalizare a şcolii creştine prin donaţii în sumă fixă de 10 euro folosind
plata cu cardul.

„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți
oamenii, a fost arătat, și ne învață s-o rupem cu păgânătatea și cu
poftele lumești, și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și
evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui
nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos. El S-a dat pe Sine însuși
pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, și să-Și
curățească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte
bune”. (Tit 2:11-14)
Acest paragraf abordează una din marile teme ale Bibliei, faptul că
Dumnezeu prin răscumpărare a avut un scop.: „... să-Și curățească un
norod care să fie al Lui ... ”. Acest popor este format din ucenicii Lui și
este chemat să trăiască o viață sfântă și dedicată Lui, adică separată de
lume, separată de modul de gândire și de viața seculară. Chemarea la o
viață sfântă este fundamentală și ea apare în toate secțiunile majore ale
Bibliei: Lege, Profeți, Evanghelii și Epistole. Chemarea la o viață sfântă
și la dedicare Lui fără compromisuri are în vedere tendințele lumii
contemporane, tendințe care-i pot întina pe ucenici și-i pot deturna de la
scopul pentru care au fost răscumpărați. În cele ce urmează voi analiza
două tendințe: pluralismul și materialismul.
Pluralismul. „Pluralismul susține că fiecare –ism își are propria
validitate, de sine stătătoare, și că are drepturi egale la respectul nostru .”
(John Stott ). În acest spirit, pluralismul religios este împotriva
creștinismului și a ucenicilor lui Cristos. Ucenicii creștini proclamă
caracterul UNIC al religiei lor: „Este un singur trup, un singur Duh,
după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării
voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este
un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai pe sus de toți,
care lucrează prin toți și care este în toți. ” (Efeseni 4:4-6).
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE
(urmare de pe pagina anterioară)

Cu smerenie, dar și cu fermitate ucenicii creștini trebuie să continue să proclame
caracterul unic al lui Cristos (1 Petru 3:14-15). Cristos este UNIC în întruparea Luisingurul Dumnezeu-Om, UNIC în ispășirea Lui-numai El a purtat păcatele lumii, UNIC în
învierea Lui-numai El a învins moartea, UNIC în poziția Lui la dreapta Tatălui ca
Mijlocitor între Dumnezeu și oameni, și UNIC Judecător (Ioan 1:14; 1Petru 2:24;
1Corinteni 15:20; 1Timotei 2:5-6; F.Ap. 17:30-31; Ioan 5:22). Doar Cristos are
autoritatea de a-i mântui pe păcătoși (F.Ap. 4:12). Isus Cristos nu poate fi numit Cel mai
Mare, ci UNICUL, pentru că nu este nimeni ca El.
Materialismul. Ucenicii creștini acceptă lumea materială ca și creația bună a Lui
Dumnezeu, așa cum este revelată în Biblie, dar se opun categoric preocupărilor excesive
sau exclusive pentru lucrurile materiale. Materialismul ca și mod de viață, înăbușă viața
spirituală (Luca 8:14; Filipeni 4:11; 1 Timotei 6:6-10). Ucenicia creștină este caracterizată
de simplitate, dărnicie și mulțumire sufletească. Viața de aici și de acum este doar o
călătorie între două momente lipsite total de posesiuni materiale. „Gol am ieșit din
pântecele mamei mele, și gol mă voi întoarce în sânul pământului .” (Iov 1:21). Multe
familii și Biserici sunt în perioada aceasta devastate. Criza locurilor de muncă a provocat o
criză economică și financiară și, ca urmare, s-a produs un exod masiv al credincioșilor.
Acest exod este uneori din cauze obiective, dar în multe situații este din cauze subiective:
dorința după mai mult a luat locul dorinței după necesar, căutarea după o pâine mai bună a
luat locul căutării unei „ patrii mai bune ”. Domnul Isus, în învățătura Sa, a avertizat
oamenii că inima lor este atrasă acolo unde este comoara lor. Pentru ucenicii creștini
dedicați lui Dumnezeu și scopului pentru care au fost răscumpărați, preocuparea trebuie să
rămână cea prezentată de apostolul Pavel „ Dacă avem, dar, cu ce să ne hrănim și cu ce
să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns ”(1 Timotei 6:8), și cea prezentată de Domnul Isus:
„...strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le
sapă și nu le fură.” (Matei 6:19-21)
(Bibliografie : Stott John, Ucenicie radicală, Editura Pelegrinul, Cluj Napoca, 2010 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAGINA ACADEMIEI ÎNGERAȘILOR – secție a L.T.B. Reșița
O listă cu motive de rugăciune la îndemână
prof. învățământ primar Lorena Crenicean
Domnul este lângă toți cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. - Psalmul 145:18
Apostolul Pavel l-a instruit pe Timotei cu privire la nevoia de rugăciune: „să faceți mijlociri,
mulțumiri pentru toți oamenii” (1 Timotei 2:1). Deci, ne putem întreba: Pentru ce sa ne rugăm? De cine să
ne aducem aminte în rugăciunile noastre?
Unii găsesc că este de ajutor să scrie o listă cu motive de rugăciune pe care doresc să le
amintească atunci când se roagă. Și, desigur, poate fi de ajutor. Cum noi primim motive de rugăciune zi de
zi, lista noastră poate suferi schimbări. Când îngenunchem în rugăciune, e potrivit să ne exprimăm poverile
de pe inimă. Unele dintre acestea rămân mereu aceleași, dar altele se schimbă după circumstanțele zilnice ale
vieții. Dar, desigur, nu trebuie să uităm să aducem lauda și mulțumirea noastră Domnului.
„O bunică le spunea nepoților ei o istorioară din Biblie. Le povestea cum Daniel se ruga
credincios lui Dumnezeu de trei ori pe zi.
– Pentru ce credeți că s-a rugat? îi întrebă ea pe micuți.
Apoi își ridică mână stângă, încât toți să o vadă.
– Priviți la degetele mele, le spuse ea. Ele îmi aduc aminte de lucrurile pentru care să mă rog.
Degetul mare este cel mai apropiat de mine, deci, eu încep să mă rog pentru familie, cei care îmi sunt cei mai
apropiați, cei mai dragi. Mă rog pentru prieteni și vecini. Îi mulțumesc Domnului că m-a binecuvântat cu așa
de mulți oameni care îmi sunt dragi. Cred că e bine să-mi încep așa rugăciunea.
Bunica făcu o pauză, dar rămase cu mâna ridicată.
– Lângă degetul mare este arătătorul, reluă ea. Cu ani în urmă, învățătorul meu își îndrepta acest
deget spre mine la școală. Uneori, predicatorii ne avertizează de pericole cu acest deget. Deci, când mă uit la
degetul meu arătător, mă rog pentru învățători, predicatori și părinți, deoarece toți au o mare responsabilitate
de a-i îndruma pe cei pe care îi au în grijă.
Nepoții ascultau cu atenție.
– Degetul meu mijlociu este cel mai lung, continua bunica. El este mai mare decât celelalte. Asta
îmi amintește să mă rog pentru conducătorii țării și pentru cei din poziții de autoritate. Următorul deget este
cel mai slab. Mă face să mă gândesc la cei bolnavi și lipsiți de ajutor. Îi cer Domnului să le acopere nevoile
și să le dea putere în trup și suflet. Mă mai rog ca eu să îmi fac partea, dacă pot și eu să îi ajut pe acești
oameni.
Astfel, bunica ajunse la degetul ei mic.
– Acesta este pentru mine, spuse ea. Îmi sfârșesc rugăciunea aducând înaintea Domnului
problemele și nevoile mele.”
Am adaptat scurta istorioară de mai sus dintr-un articol pe care l-am citit într-o revistă de la
biserică. Acolo scria că nepoții nu au uitat niciodată lecția aceasta simplă. Și e una bună pentru noi toți.
Unii folosesc rugăciuni scrise primite de la înaintașii lor. Ele ne pot inspira pentru ce să ne rugăm
în cămăruța noastră, dar rugăciunea noastră nu ar trebui să se limiteze la aceste rugăciuni scrise. Rugăciunea
este strigătul sincer al unei inimi către Dumnezeu și poate fi rostită fie cu voce tare, fie în adâncul cugetului,
fie în cămăruța cuiva, fie în cadrul familiei. De fapt, apostolul Pavel ne spune că, uneori, rugăciunea nici nu
presupune cuvinte: „Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu știm cum trebuie să ne
rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite.” (Romani 8:26)
Un poet a exprimat acest gând astfel: „Rugăciunea este dorința sinceră a inimii, negrăită,
neexprimată, o umbra a unui foc ascuns ce scapără în piept, rugăciunea e povara din pricina căreia oftezi și
verși o lacrimă, e privirea ațintită-n sus, când nimeni nu-i aproape decât Dumnezeu.” (James Montgomery)
Într-adevăr, rugăciunea este o parte importantă din viața oricărui creștin. Și e foarte bine să avem
o metodă prin care să ne aducem aminte ce să include în rugăciunile noastre. O privire aruncată asupra
degetelor de la o mână se dovedește a fi o listă cu motive de rugăciune foarte „la îndemână”.
Așadar, dragi părinți, bunici, frați și surori în Domnul, nu uitați să amintiți în rugăciunile
dumneavoastră școala creștină, copiii din această școală împreună cu familiile lor, personalul didactic și cel
nedidactic.

