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 9 - 13 iulie 2018
Simpozion cu lansare de carte prilejuit de împlinirea a 100 de ani de prezență
baptistă în Clisura Dunării -7 iulie 2018
Concert al corurilor baptiste 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.4 – IULIE 2018
GRATIS

Ucenici creștini – partea 4
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 IULIE 2018
Dumnezeu să te binecuvânteze !
Turcin Lidia – 1 iulie
Sporea Gheorghe – 12 iulie
Albu Iuliana – 12 iulie
David-Izvernar Desanca – 18 iulie
Damian Iliuţă – 19 iulie
Constantinescu Mihai – 21 iulie
Rusovan Dorin Liviu – 22 iulie
Firulescu Mărioara – 28 iulie
Georgevici Octavian – 28 iulie
Cozma Adriana – 28 iulie

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.

“Prin harul, care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, să
nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să
aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de
credință, pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia” (Romani
12:3). Dumnezeu a zidit Biserica “…pentru ca domniile și
stăpânirile din locurile cerești să cunoască… înțelepciunea
nespus de felurită a lui Dumnezeu” (Efes.3:10).
Biserica trebuie să fie o comunitate a dragostei, o
comunitate de închinători și slujitori. O comunitate de oameni
care să-L iubească pe Dumnezeu și pe aproapele lor (Mat.22:3740). Motivația dragostei constă în faptul că “…Dumnezeu este
dragoete “, în faptul că “…El ne-a iubit întâi…” și ne-a dat o
poruncă clară în sensul acesta (1Ioan4:8-21). Dragostea
legitimează atât închinarea cât și slujirea.
O tendință contemporană căreia ucenicii creștini trebuie să
i se opună este narcisismul, o dragoste excesivă de sine și o
admirație nemărginită față de sine. Narcisismul ca și denumire
provine de la un personaj din mitologia greacă, pe nume Narcis. El
era un tânăr foarte frumos care la un moment dat și-a văzut chipul
reflectat în apa unui lac. Și-a iubit atât de mult propriul chip, încât
s-a aruncat în lac și s-a înecat. Iubirea de sine exagerată duce la
mândrie și mândria duce la pieire. (Prov.16:18). Când dragostea lui
Dumnezeu este turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, nu
suntem expuși la narcisism și deci nici la mândrie (Rom.5:5; 1Cor.
13:4-7).
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE
(urmare de pe pagina anterioară)

După anii 70, narcisismul și-a găsit mediul de manifestare în cei care s-au
lasat acaparați de Mișcarea Potențialului Uman și de New Age. În special
mișcarea New Age a devenit o “religie“ contemporană și îi provoacă pe oameni
să se uite în ei înșiși pentru a găsi soluții pentru toate problemele și nevoile vieții
lor, inclusiv mântuirea. New Age nu acceptă un mântuitor venit din afara sinelui
uman și are în vedere mântuirea omului doar prin sine însuși.
Aceasta învățătură a afectat și gândirea unor așa ziși creștini. Aceștia au
scos dragostea pentru aproapele din porunca Domnului Isus, (Mat 22:37-40) și
învață că omul trebuie să-L iubească doar pe Dumnezeu și pe sine însuși.
Apostolul Pavel a avertizat că acest mod de a fi și de a trăi este un semn al zilelor
din urmă ( 2 Tim.3:1-2 ). Ucenicii creștini trebuie să fie animați de gândul care era
în Hristos și de porunca dată de El de a-și iubi chiar și vrăjmașii (Filip.2:6-8 si
Mat .5:44).
Suntem conștienți că “acolo unde dragoste nu e, nimic nu e”, și că fără
dragoste personalitatea umană se dezintegrează. Oamenii tânjesc după dragoste.
Ca și ucenici creștini trebuie să trăim și să proclamăm dragostea autentică,
dragostea agape, dragostea care se jertfește pe sine în folosul altora. La aceasta
dragoste se ajunge prin lepădare de sine, potrivit cu măsura de credință, pe care a
împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. (Rom.12:3).
În vremea noastră când suntem confruntați cu pluralismul, cu
materialismul, cu relativismul și cu narcisismul, noi ca și ucenici creștini trebuie
să manifestăm un nonconformism radical cu acest chip al veacului și să aducem
trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu, ca să putem
deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAGINA CENTRULUI DE EDUCAȚIE CREȘTINĂ
Biserica Creștină Baptistă Nr. 1 „MARANATA” Moldova Nouă
organizează
sâmbătă 7 IULIE 2018 ora 10:30
în locația Bisericii din str. 1 Decembrie 1918, Nr. 25

SIMPOZION CU LANSARE DE CARTE
EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFIE ȘI DOCUMENTE DE ARHIVĂ
ISTORIA BAPTIȘTILOR DIN MOLDOVA NOUĂ
Scurtă incursiune în istoria baptiștilor din România și repere istorice ale
mărturiei baptiste din Moldova Nouă și din Clisura Dunării (1918-2018)
INVITAȚI SPECIALI :
Asistent universitar dr. Ciprian Simuț
Profesor dr. Lazar Anton
Profesor Carmen Șulți
Pastor Ilie Milutin
Profesor Andrei Nistoran
Profesor Roxana Mihăescu

