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
Anul X, Nr.1– APRILIE 2018
GRATIS

ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS CRISTOS
pastor Nelu Popescu
„Și dacă nu a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în
păcatele voastre și, prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți.
Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem
cei mai nenorociți dintre oameni! Dar acum, Hristos a înviat din morți, pârga
celor adormiți”. - 1 Corineni 15:17-20.

 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 APRILIE 2018
Dumnezeu să te binecuvânteze !
Ţuţuian Mariana – 1 aprilie
Floroiu Rut – 4 aprilie
Miloș Rodica – 7 aprilie
Nistoran Gheorghe – 10 aprilie
David-Izvernar Patrick – 12 aprilie
Nistoran Ioan (dr.) – 13 aprilie
Crenicean Constantin – 14 aprilie
Toader Iosif Pavel – 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

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.

Învierea lui Isus Cristos din morți este momentul culminant al Evangheliilor
și subiectul principal al epistolelor. Noul Testament deci, a fost scris în cadrul și
din perspectiva învierii lui Isus Cristos din morți. Acest adevăr este miezul
credinței creștine. Creștinismul poate fi explicat corect numai ținând cont de acest
adevăr și eveniment istoric. Învierea lui Isus Cristos constitue o dovadă
concludentă că El este Mesia cel promis de Dumnezeu, și cel despre care au scris
profeții în Vechiul Testament. Analiza relatărilor biblice despre învierea lui
Cristos poate fi abordată din mai multe puncte de vedere:
 Expunerea declarațiilor din Evanghelii, a celor care L-au văzut înviat,
după vindecarea progresivă și totală de îndoială din mintea și din
exprimarea lor cu privire la înviere.


Examinarea îndoielilor cu privire la înviere în general, și învierea lui
Isus Cristos în special, exprimate de necredincioșii de atunci și de
necredincioșii moderni.



Examinarea declarațiilor și acțiunilor adversarilor lui Isus Cristos de
atunci, în mod special al elitei religioase evreiești din acea vreme.

În cele ce urmează vom analiza această ultimă abordare pentru a descoperi
adevărul atestat și confirmat de adversarii Lui Isus Cristos fără voie, tocmai prin
ceea ce ei voiau să nege: învierea. Contestatarii învierii au avut două direcții de
atac :
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE
(urmare de pe pagina anterioară)

1. O direcție de atac se referă la mormântul gol. A fost sau nu a fost profanat mormântul lui Isus
Cristos? A fost sau nu a fost trupul mort al lui Isus Cristos furat? Să analizăm lucrurile. Trupul
răstignit a fost coborât de pe cruce în fața ostașilor care au fost puși de pază și numai după ce, la
dispoziția lui Pilat, guvernatorul roman, ostașii s-au convins că Isus este mort. Mormântul în care a
fost pus trupul mort a fost închis cu o piatră mare. Mai mult, mormântul a fost sigilat de către preoții
și fariseii vremii și păzit de o gardă romană la cererea expresă a lor. Tocmai aceste lucruri cerute de
adversarii lui Isus Cristos și acțiunile lor în vederea asigurării mormântului, le-a făcut imposibilă
explicarea unui fapt de necontestat: mormântul a rămas gol după trei zile. Mormântul gol nu pote fi
o născocire a femeilor și a ucenicilor lui Isus Cristos. Consiliul evreiesc al vremii a admis oficial că
mormântul a fost gol, dar a transmis minciuna că mormântul a fost profanat și trupul lui Isus Cristos
a fost furat de ucenicii Lui. (Mat.28:11-15). Această explicație nu poate decât să stârnească un râs
amar celor care iau în serios faptele istorice. Dar ca orice minciună, oricât de evidentă ar fi, și
minciuna aceasta a fost acceptată de cei ignoranți și de cei obișnuiți să se lase mituiți și prostiți în
vreun fel. Odată ce Consiliul evreiesc a admis oficial că mormântul a fost gol, orice suspiciune că
femeile care s-au dus la mormânt au greșit mormântul dispare. Interesant este că la început și
femeile și ucenicii care au mers la mormânt s-au gândit că mormântul a fost profanat și trupul lui
Isus Cristos furat de cineva. (Ioan 20:15).
2. A doua direcție de atac se referă la arătările lui Isus Cristos după înviere. Au fost adevărate
arătările lui Isus Cristos dupa înviere sau au fost născociri ale celor care L-au iubit? Adevărul despre
arătarea lui Isus Cristos după înviere a fost proclamat la scurtă vreme de Saul din Tars. Acesta a fost
un discipol al lui Gamaliel, un reputat rabin evreu. Saul a ajuns să reprezinte elita religioasă în
confruntarea cu cei care proclamau învierea lui Isus Cristos. În zelul său pentru credința
strămoșească, Saul i-a tratat inchizițional pe urmașii lui Isus Cristos, și a fost mandatat special să-i
condamne și să-i închidă pe adepții lui Isus Cristos. Asta până când Isus Cristos înviat i s-a arătat și
lui. (1 Corinteni 15:8). Întâlnirea cu Isus Cristos pe drumul Damascului l-a schimbat total. El a
devenit un martor al învierii, un apostol care și-a dedicat întreaga viață proclamării acestui adevăr.
(F.A. 9:1-22). Consiliul evreiesc, Sanhedrinul, a fost uluit când Saul, inchizitorul și persecutorul lor
oficial a trecut de partea creștinilor.
Concluzie. Rezumând cele două directii de atac ale adversarilor lui Isus Cristos putem spune că
Dumnezeu a schimbat răul în bine. I-a folosit și pe adversarii Lui cu acțiunile lor să promoveze
adevărul de necontestat al învierii lui Isus Cristos și astfel împlinirea unui punct important al
planului Său de mântuire al lumii.
CRISTOS A ÎNVIAT !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAGINA ACADEMIEI ÎNGERAȘILOR – secție a L.T.B. Reșița
Minunata creație a lui Dumnezeu
prof. Gheorghe Gruescu

,,Cerurile spun slava lui Dumnezeu, și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor
Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre El. Și
aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit; dar sunetul lor străbate
tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii, în ceruri El a întins un
cort soarelui.” - Psalmul 19:1-4
De-a lungul timpului au existat mai multe ipoteze cu privire la vârsta
Universului și la modul în care s-a format, dar cea mai importantă, credibilă și
plauzibilă este ipoteza conform căreia Dumnezeu cu mâna Sa cea puternică a creat
totul, asa cum găsim scris în cartea Geneza 1:1 ,,La început Dumnezeu făcut cerurile
și pământul”, acest prim verset al Bibliei nu are egal în ce privește sublimul și
conținutul. În scop el este declarativ, nu demonstrativ; afirmativ, nu argumentativ; este
istoric nu filozofic. În primul verset vedem primul mare adevăr, pe care Dumnezeu
vrea ca omul să-l cunoască: Dumnezeu a creat cerul și pământul
La studierea acestui Psalm, David s-a inspirat de la natură și de la Cartea
Legii, căci aceste două lucruri le cunoștea și le aprecia foarte mult. Cunoscând cele
două lucruri, el a dorit să-l cunoască mai bine pe Autorul lor. Oricine se uită cu băgare
de seamă la lucrurile create de Dumnezeu va fi uimit să constate că totul este ordine,
măreție, înțelepciune și dumnezeire.
Dar citind Sfânta Scriptură omul ajunge să cunoască dragostea lui Dumnezeu
și planul pe care El l-a făcut pentru mântuirea omului, prin Domnul Isus Hristos.
Natura ne vorbește depre înțelepciunea lui Dumnezeu, iar Sfânta Scriptură ne vorbește
despre iubirea lui Dumnezeu pentru om.
Filozoful german Immanuel Kant a spus: ,,Două lucruri mă uimesc și mă
încântă: stelele cerului de deasupra mea și legea morală din lăuntrul meu”. Cu mult
înainte, David a spus același lucru, dar cu alte cuvinte, în Psalmul 19. Revoluționarii
francezi în furia oarbă au vrut să distrugă orice lucru care amintește de Dumnezeu, dar
un țăran simplu, auzind de intențiile revoluționarilor a spus altui țăran: ,,atunci va
trebui să dea jos și stelele de pe bolta cerului”.
Infinitatea Universului este mai presus de înțelegerea omului și te provoacă la
umilință și admirație față de Creatorul lor. Soarele care ne luminează și ne încălzește,
este o planetă de mărime mijlocie, în comparație cu alte planete, dar Soarele vorbește
oamenilor fără cuvinte, vorbește în toate limbile și parcă ne spune: ,,Ști cine m-a creat,
ști pentru ce? Eu ascult de El, dar tu ce faci? ”.
,,Ridicați-vă ochii în sus și priviți! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să
meargă după număr, în șir, oștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume ; așa de mare
e puterea și tăria Lui, că una nu lipsește“. - Isaia 40:26
Profetul Isaia, vorbind în numele lui Dumnezeu ne face o provocare practică,
pentru că dorește să experimentăm și noi starea psalmistului din Psalmul 19.

