Biserica Baptistă Maranata

ANUNȚURI

Moldova Nouă

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

Calendarul evenimentelor lunii iulie 2019
la B.C.B. Nr.1 Maranata Moldova Nouă



7 iulie – Cina Domnului



15-21 iulie 2019 – Tabăra de copii Gosen (organizată prin școala creștină a bisericii
noastre, structură a Liceului Teologic Baptist Reșița)



22-28 iulie - Școala Biblică de Vacanță - Engleza pe teme biblice – organizată prin
Centrul de Educație Creștină al bisericii noastre



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



Detalii legate de activitatea Școlii Creștine și informații legate de activitatea Bisericii
Baptiste Nr.1 Maranata din Moldova Nouă pot fi văzute pe website-ul sau pe pagina 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 XI, Nr.4 – IULIE 2019
GRATIS

SLUJIREA CREȘTINĂ IMPLICĂ
ÎNCHINARE ȘI ÎNCREDERE

Noua conducere a Cultului Creștin Baptist din România

SĂRBĂTORIŢII LUNII IULIE 2019
Dumnezeu să te binecuvânteze !

Turcin Lidia – 1 iulie
Crenicean Maria – 9 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

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

Viorel Iuga – Presedinte
Ioan Ardelean – Secretar general
Mihai Micula – Vicepresedinte pastorala
Paul Negruț – Vicepresedinte educatie
Otniel Ioan Bunaciu – Vicepresedinte misiune
Pal Borzasi – Vicepresedinte Conventia Maghiară
Corneliu Peleașe – Secretar general adjunct

pastor Nelu Popescu

,,Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, și le-a zis: Toată puterea Mi-a
fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate
neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului
Duh. Și învățati-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată ca Eu sunt
cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.” (Matei 28:1820)
Autorii antici, uneori puneau în scrierile lor personajele în
contrast și, la sfârșit, recapitulau temele importante sub forma unor
concluzii. Matei, în Evanghelia pe care a scris-o, folosește acest model. În
capitolul final pune în contrast mărturia adevărată a femeilor, cu privire la
învierea Domnului Isus, și mărturia mincinoasă a ostașilor romani care au
păzit mormântul. De asemeni prezintă, în cuvintele finale ale Domnului
Isus, concluziile cu privire la temele importante tratate în Evanghelie:
identitatea, autoritatea, poruncile și interesul Domnului Isus. El este Fiul
lui Dumnezeu, are toată autoritatea și dă porunci care cuprind toate
neamurile.
Lucrarea Domnului Isus pe pământ s-a desfășurat în scopul revelației, al
descoperirii lui Dumnezeu, într-un mod nou, și de asemeni să Se prezinte
pe Sine ca Fiul lui Dumnezeu: ,,După ce a vorbit în vechime... prin
prooroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul
acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul...” (Evrei 1:1-2). Domnul Isus Însuși a
spus: ,,...nimeni nu cunoaște deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot astfel
nimeni nu cunoaște deplin pe Tatăl, afară de Fiul, și acela căruia vrea
Fiul să i-L descopere.”(Matei 11:27). Ucenicii au înțeles progresiv
adevărul acesta și nu fără să-și manifeste uneori îndoiala și uimirea.
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE
(urmare de pe pagina anterioară)

Într-o noapte ucenicii erau pe mare și corabia era învăluită de valuri, provocate de un vânt
puternic. ,,...Isus a venit la ei, umblând pe mare”. După ce El a intrat în corabie și a
potolit vântul, ucenicii I s-au închinat și au declarat: ,,Cu adevărat , tu ești Fiul lui
Dumnezeu! ”. (Matei 14:22-33). De asemeni, în ținutul Cezareii lui Filip, confruntați cu
întrebarea: ,,...voi cine ziceți că sunt?...”, Petru, care a primit descoperirea Tatălui din
ceruri, a afirmat: ,,Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!” (Matei 16:13-16).
Amestecul de îndoiala și credință s-a manifestat până la întâlnirea lor cu Domnul Isus
dupa înviere. Cu aceasta ocazie Domnul Isus Și-a declarat autoritatea pe care o are în cer
și pe pământ și le-a încredințat ucenicilor misiunea de a face ucenici din toate neamurile.
Ucenicii I S-au închinat și au pornit cu încrederea dată că El îi va însoți în toate zilele.
Întreaga slujire care definește ucenicia este așezată pe această temelie: închinare (expresia
onorării însoțită de recunoștință și reverență) și încredere. Închinarea și încrederea este
strict legată de Persoana Domnului Isus. Trimiterea ucenicilor în lume este începutul unei
lucrări care urma să se extindă în toate neamurile. Ucenicii Domnului Isus de pretutindeni,
în tot timpul, continuă să I Se închine și să-și manifeste încrederea în El atunci când, Îl
ascultă, Îl mărturisesc, duc în lume învățătura Sa și proclamă domnia Sa în cer și pe
pământ. Scopul slujirii este să-i aducă pe oameni la închinare și încredere în relația cu
Domnul Isus.
Cel care a dat ucenicilor însărcinarea nu este doar fiul lui Iosif și al Mariei,
nu este copilul crescut în Nazaret, în Galileea (de unde era îndoielnic că poate ieși
ceva bun - Ioan1:45-46) ci, Cel care prin moartea și învierea Sa a dovedit că este Fiul
lui Dumnezeu. Trimiterea Lui cuprinde o lucrare completă: evanghelizarea, botezul
(identificarea cu Domnul Isus și apartenența la Biserică), și învățarea prin ascultarea
Cuvântului predicat. Tot ceea ce a învățat Domnul Isus și ne-au transmis
evangheliștii și apostolii ne este de folos ca ,,...să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea
înțelepciune în neprihănire...”. (2 Tim 3:16).

PAGINA ȘCOLII CREȘTINE – secție a L.T.B. Reșița
Școala de vacanță ”Engleza pe teme biblice” 2019 – Ediția a XI-a
Perioada 22-28 iulie 2019 marchează cel de-al 11-lea an al clubului de
vacanță ”Engleza pe teme biblice”.
În iulie 2009, împreună cu lectorii din Țara Galilor, Ken & Mary Day, biserica
noastră a găzduit prima ediție a școlii de vară. Au trecut deja 10 ani în care sute de
copii:

au învățat limba engleză de la vorbitori nativi

au studiat personaje și istorioare biblice prin metode cât mai inedite

au memorat versete biblice și s-au rugat

au învățat cântece inspirate din Sfânta Scriptură

s-au jucat sau au confecționat diverse lucruri

au prezentat părinților, la final, tot ceea ce au studiat pe parcursul
întregii săptămâni.
Ca biserică, Îi suntem recunoscători Domnului pentru cei care-au jertfit timp și
resurse pe parcursul celor 10 ani: Ken & Mary Day, Ken Fitchew, David Park și
echipa din Irlanda de Nord, voluntarii din biserică și cadrele didactice LTB, secția
Moldova Nouă.
Programul Școlii de vacanță 2019
Luni,– Joi, 22.07.2019 - 25.07.2019

Vineri, 26.07.2019:

Devoțional/ Închinare

10:00

Devoțional/ Închinare

10:00

Activități sportive

10:30

Activități sportive

10:30

Muzică

12:00

Muzică

12:00

Masa de prânz

12:30

Masa de prânz

12:30

Crafts

13:30

Crafts

13:30

Întâlnire comună

14:30

Întâlnire comună

14:30

Cei mici pleacă acasă

15:30

Cei mici pleacă acasă

15:30

Pauză

15:30

Pauză

15:30

Sport-adolescenți

16:00

Grătar& archery -adolescenți

16:00

Încheiere

17:00

Lecție biblică

18:30

Încheiere

19:00

Duminică, 28.07.2019:
Sericiu de închinare
Seara părinților

10:00
18:00

Invitația este deschisă și pentru ediția din
acest an: elevii LTB, copiii, nepoții și vecinii Dvoastră, frați, surori și prieteni ai bisericii
noastre, sunt așteptați începând cu data de 22
iulie în sanctuarul bisericii pentru a participa la
o ediție aniversară alături de echipa coordonată
de Pastor David Park, voluntarii bisericii și
Fundația Missio Link Internațional!

