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5 mai 2019 – părtășie în biserica noastră cu frații din Biserica Baptistă din Coronini
11 mai 2019 – vizita echipei de frați din Irlanda de Nord
19 mai 2019 – părtășie în biserica noastră cu frații din Biserica Baptistă Harul din
Moldova Veche
26 mai 2019 – părtășie în biserica noastră cu orchestra de fluierași a Bisericii Baptiste din
Pojejena
02 iunie 2019 – părtășie în biserica noastră cu frații din Biserica Baptistă din Șușca

“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

Buletin inFormativ
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GRATIS

SĂRBĂTORIŢII LUNII MAI 2019
Dumnezeu să te binecuvânteze !
Chisaliţă Ana – 1 mai
Varan Emma – 7 mai
Rusovan Dana – 8 mai
David-Izvernar Mihaela – 10 mai
Albu Aurica – 11 mai
Iancu Floarea – 13 mai
Pera Dumitru – 14 mai
Gîrjan Ana – 18 mai
Mariţan Nicolae – 20 mai
Boboescu Adelina – 23 mai
Ţuţuian Octavian – 25 mai
Gapşea Nicolae – 25 mai
Pavel Ştefania – 26 mai
Marişescu Marius – 30 mai

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

Întreaga arhivă a
Buletinelor inFormative
poate fi consultată
scanând codul QR alăturat

Tehnoredactare:
Valentin David-Izvernar
Contact:
Telefon: 004-0745-346 786
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

ÎNVIEREA LUI CRISTOS ȘI UNIREA NOASTRĂ CU EL
pastor Nelu Popescu
,,Dar Dumnezeu L-a înviat din morți. El S-a arătat, timp de mai multe zile celor
ce se suiseră cu El din Galilea la Ierusalim, și cari acum sunt martorii Lui
înaintea norodului. Și noi vă aducem vestea aceasta bună că făgăduința făcută
părinților noștrii, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiii lor, înviind pe Isus;
…Că L-a înviat din morți, așa că nu se va mai întoarce în putrezire, a spus-o
când a zis: < Vă voi împlini cu toată credincioșia făgăduințele sfinte, pe cari leam făcut lui David>”. (F.A. 13:30-34)
,,Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care
ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună
cu Hristos (prin har sunteți mântuiți). El ne-a înviat împreună, și ne-a pus să
ședem împreună în locurile cerești, în Hristos, ca să arate în veacurile viitoare
nemărginita bogăție a harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Hristos Isus”.
(Efeseni 2:4-7)
,,Dar Dumnezeu” sunt cuvintele de început prin care ni se descrie intervenția
miraculoasă a lui Dumnezeu în istoria lumii, intervenție prin care a îndreptat
creația spre veșnicia promisă prin profeți. Cuvintele sunt folosite de Ap. Pavel în
predica rostită în sinagoga din Antiohia Pisidiei, în fața bărbaților israeliți, și apoi
în epistola scrisă bisericii din Efes, pentru toți cei mântuiți. Aceste cuvinte
introduc mesajul mântuirii și vorbesc despre consecințele cari însoțesc mântuirea
în mod inevitabil. Ap. Pavel a făcut în prealabil o succintă incursiune în istoria
evreilor, arătând că Dumnezeu a urmat un plan bine stabilit de la început: i-a ales
pe evrei ca popor al Lui, i-a ridicat la cinste, i-a scos din robia Egiptului, le-a
suferit purtarea rea în tot timpul călătoriei lor prin pustie până în Canaan, și le-a
dat lor, ca moștenire Canaanul. Cu toate acestea, fiii neamului lui Avraam L-au
osândit pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, și au cerut lui Pilat să-L omoare, împlinind
astfel cuvintele proorocilor cu privire la modul în care Dumnezeu îi va mântui pe
ei, și modul în care Dumnezeu va mântui lumea.(F.A. 13:29). Astfel, învierea lui
Cristos nu este doar un fapt istoric, ci și o împlinire a Scripturii cu rol mântuitor.
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE

PAGINA ȘCOLII CREȘTINE – secție a L.T.B. Reșița
Dragostea supremă

(urmare de pe pagina anterioară)

Învierea lui Cristos din morți este nespus mai mult decât o readucere la viață, ca în cazul
fiicei lui Iair, a fiului văduvei din Nain, sau ca în cazul lui Lazăr din Betania :,,…știm că Hristosul
înviat din morți, nu mai moare: moartea nu mai are nici o stăpânire asupra Lui“. (Romani 6:9).
Învierea lui Isus a fost la un alt nivel. El a primit un trup nemuritor, nesupus legilor obișnuite ale
existentei umane, un trup glorios.
Învierea lui Isus în trup arată că Dumnezeu acordă o importanță deosebită și trupului.
Trupul nu este ceva inferior, așa cum îl consideră hindușii, sau adepții New Age. Trupului i se
conferă demnitate, pentru că face parte din creația lui Dumnezeu, despre care El Însuși a spus că este
foarte bună.(Gen.1:31). Învierea lui Isus este într-adevăr importantă, din perpectiva mântuirii, pentru
că ,,…În El …se vestește iertarea păcatelor; și oricine crede, este iertat prin El de toate lucrurile
…” (F.A.13:38-39). Oricine crede este expresia prin care Ap. Pavel arăta că Dumnezeu a extins
mântuirea și pentru neamuri (alții decât evreii). Dar Dumnezeu, din Efeseni 2:4, într-un sens,
cuprinde esența Evangheliei, introduce adevărul despre lucrarea Lui Dumnezeu pe ,,planeta
morților vii “- Pământul; și aceasta este cea mai bună veste care ni s-a adus vreodată.
În cap.2 din Efeseni, se menționează trei lucruri importante pe care le-a realizat
Dumnezeu pentru noi prin învierea Lui Cristos: ,, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a
adus la viață împreună cu Hristos (prin har suntem mântuiți). El ne-a înviat împreună, și ne-a pus
să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus” (Efeseni 2:5-6): înviere, înalțare și domnie
împreună cu Cristos. Suntem împreună, adică uniți cu Cristos în înviere, înălțare și domnie. Ca și
în cazul poprului Israel și pe noi: ,,În El, Dumnezeu ne-a ales,….ne-a rânduit … să fim înfiați…în
El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor,…în El am fost facuți și moștenitori
…ca să slujim de laudă slavei Sale…”.(Efeseni 1:3-12).
Așadar, prin unirea cu Cristos suntem înalțați la tronul lui Dumnezeu. Am fost morți,
stăpâniți de lume, de păcat și de diavol și, fără intervenția lui Dumnezeu, sortiți iadului. Acum
suntem vii, destinați gloriei, având putere peste lume, păcat și diavol, adică avem o viață nouă.
Prin unirea cu Cristos: ,,Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și
evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat din slava Lui, prin cari El ne-a dat făgăduințele
Lui nespus de mari și scumpe, pentru ca prin ele să vă (ne) faceți (facem) părtași firii
dumnezeiești, dupa ce ați (am) fugit de stricăciunea, care este în lume prin pofte”. (2 Petru1:3-4).

Prof. Gheorghe Gruescu
Psalmul 22
Psalmul 22 este un psalm profetic și mesianic, cuprinde profeții uimitoare care s-au
împlinit cu exactitate la răstignirea Domnului Isus. Prin Duhul lui Dumnezeu, David a pătruns în
luminișul arătărilor mesianice și vorbește despre lucruri pe care nu le-a trăit el, ci Domnul Isus
Hristos.
Psalmul 22 începe cu cuvintele pe care Domnul Isus le-a spus în timp ce era răstignit
pe cruce, în agonia suferințelor Sale: ,, Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai
părăsit?,”
Psalmul 22:1, ,,Dumnezeule! Dumnezeule! Pentru ce m-ai părăsit și pentru ce Te
depărtezi fără să-mi ajuți și fără s-asculți plângerile mele?”
Multe lucruri care s-au întâmplat cu Domnul Isus par întâmplătoare, dar în viața Lui n-a
fost nimic la întâmplare, ci a fost o programare divină ca să vedem puterea și atotștiința lui
Dumnezeu, să ne minunăm de ea și să-l proslăvim pe El.
I. Ce urma să se întâmple cu Domnul Isus?
1. Să fie părăsit de Dumnezeu și de oameni (Isaia 53:3)
2. Să fie disprețuit și batjocorit de oameni,(v.7), ,,Toți cei ce mă văd își bat joc
de mine, își deschid gura, dau din cap și zic”. Și pentru ce L-au disprețuit și
batjocorit? Pentru că s-a încrezut în Dumnezeu și a pretins că este Fiul Lui.
II. Care vor fi urmările răstignirii Lui?
1. Răstignirea va fi urmată de o înviere glorioasă (v. 22), ,,Voi vesti Numele
Tău fraților mei și te voi lăuda în mijlocul adunării”. David a văzut și ce
urma să se întâmple, după ce suferințele se vor termina. Vede pe frații
Domnului Isus(ucenicii) adunați la un loc și confruntați cu cea mai mare
veste: El este viu, a biruit moartea, are toată puterea în cer și pe pământ.
2. Va fi urmată de o izbăvire a poporului Israel (v.23), ,,Cei ce vă temeți de
Domnul, lăudați-L! Voi toți, sămânța lui Iacov, slăviți-L! Cutremurați-vă
înaintea Lui, voi toți, sămânța lui Israel”.
3. Va fi urmată de întoarcerea neamurilor la Dumnezeu(v.27), ,,Toate
marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul:
toate familiile neamurilor se vor închina înaintea Ta”. Căci El dă dreptul
tuturor celor ce cred în El să devină copii ai lui Dumnezeu(Ioan 1:12)
Psalmul 22 este o minune profetică și are un mesaj încurajator pentru cei răscumpărați
prin Domnul Isus. Astăzi, în timpul pribegiei noastre, până vom ajunge ,,acasă”, să-L vestim pe
Domnul nostru și iubirea Lui pentru neamul omenesc. El să fie pricina laudelor noastre. ,,În
adunarea cea mare, Tu vei fi pricina laudelor mele: și-mi voi împlini juruințele în fața celor
ce se tem de Tine”.

