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Calendarul evenimentelor primăverii anului 2019
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02 iunie 2019 – Părtășie în biserica noastră cu frații din Biserica Baptistă din Șușca
06 iunie 2019 – Înălțarea Domnului Isus
09 iunie 2019 – Serbare final an școlar al școlii noastre
16 iunie 2019 – Pogorârea Duhului Sfânt

“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
Anul XI, Nr.3– IUNIE 2019
GRATIS

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.



Detalii legate de activitatea Școlii Academia Îngerașilor 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.

Ascultați Radio 9 FM pe 106,6 MHz sau
pe website-ul bisericii noastre
SĂRBĂTORIŢII LUNII IUNIE 2019

Dumnezeu să te binecuvânteze !
Albu Cristian – 25 iunie
Munteanu Ana – 29 iunie
Lungu Iuliana – 29 iunie

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

ÎNĂLȚAREA ȘI ÎNCORONAREA DOMNULUI ISUS
pastor Nelu Popescu

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



,,După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălțat
la cer și un nor L-a ascuns din ochii lor”. (F.A. 1:9) ,,Și acum, odată
ce S-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, și a primit dela Tatăl
făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți….Să știe bine dar,
toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest
Isus, pe care L-ați răstignit voi .“ ( F.A. 2:33,36) ,,De aceea și
Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult, și I-a dat Numele, care este mai
presus de orice nume; pentruca, în Numele lui Isus, să se plece orice
genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de supt pământ, și orice
limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos
este Domnul.” (Filipeni 2:9-11)
Înălțarea și încoronarea Domnului Isus ca eveniment istoric.
Narațiunea descrie un eveniment care ne arată că Isus S-a dus într-un
anume loc, în cer. Teologii evanghelici ezită să afirme că cerul este un loc
stabilit undeva în universul spațiu-timp. Sigur nu putem spune exact unde
este cerul. Ceea ce știm este că prin lucrarea de răscumpărare a Domnului
Isus, cerul și pământul nu mai sunt separate. Chiar dacă nu sunt același
gen de spațiu, cerul și pământul sunt aduse împreună, se intersectează, se
suprapun, pentruca în cele din urmă să se unească deplin și pentru
totdeauna. (Apoc. 21:1-3) Cerul este locul din care este condusă lumea.
Cerul este locul unde se iau deciziile, așa că ,,Dați cinste Fiului, ca să nu
Se mânie, și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să
se aprindă! Ferice de toți câți se încred în El!” (Psalmul 2:12) Înălțarea
împlinește profeția din Daniel 7:13-14. Este momentul în care Dumnezeu
Îl întâmpină pe Fiul Său care a suferit ,,ca un fiu al omului” pentru Israel
și pentru întreaga lume și momentul în care este gata să pronunțe judecata
pentru toți împotrivitorii Lui. Istoria nu a ajuns la sfârșit odată cu
înălțarea. Ceva încă mai grozav urmează să se întâmple. ,,…Acest Isus,
care S-a înălțat la cer…va veni în același fel cum L-au văzut mergând
la cer.”(F.A. 1:11).
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE

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

(urmare de pe pagina anterioară)

Importanța înălțării și încoronării Domnului Isus. După cum învierea Domnului
Isus are implicații profunde pentru viața oamenilor, în general, și pentru cei credincioși în
special, tot așa și înălțarea are semnificații și implicații deosebite.
 Înălțarea a marcat sfârșitul misiunii Sale pe pământ după întrupare. A împlinit tot
ceea ce trebuia împlinit. Adevărul acesta L-a exprimat Domnul însuși în
rugăciunea redată de Ioan în Evanghelie : ,,Eu Te-am proslăvit pe pământ, am
sfârșit lucrarea, pe care Mi-ai dat-o s-o fac“. (Ioan 17:4). Tot ceea ce a făcut
Domnul Isus pe pământ, prin întruparea Sa, a avut un singur scop, un singur
motiv - glorificarea lui Dumnezeu. Mântuirea și răscumpărarea noastră și a
cosmosului sunt subordonate acestui scop.






Înălțarea face posibilă lucrarea actuală a Domnului Isus în cer: zidirea și
conducerea Bisericii, mijlocirea, pregătirea unui loc pentru cei credincioși și
transmiterea vieții Lui spirituale prin Duhul Sfânt trimis să locuiască în cei
credincioși. (Efes.4:11-12; Evrei 7:25; 1 Ioan2:1)
Înălțarea a deschis drumul pentru lucrarea Duhului Sfânt, lucrare de descoperire a
Scripturii, de aducere a oamenilor la cunoștința adevărului, astfel ca ei să creadă
și să capete mântuirea, și transformarea oamenilor după chipul Domnului Isus.
(Ioan 16:5-14; 2 Cor. 3:17-18)
Înălțarea Domnului Isus prefigurează înălțarea noastră viitoare în cer împreună cu
El. (1 Tes. 4:17) Prin credința în Domnul Isus și jertfa Lui, am fot mântuiți și
uniți cu El. Din unirea noastră cu El decurg toate binecuvântările actuale și
viitoare. Datorită unirii noastre cu Cristos și în înălțarea Sa, putem împărtăși
acum, în parte, autoritatea Lui pe pământ. (Efes. 2:4-7)

,,A Împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu,
să fie cinstea și slava în vecii vecilor! Amin.” (1 Tim. 1:17)

La grădinița, școala primară și gimnazială constituite ca secție a Liceului Teologic
Baptist Reșița, care funcționează pe lângă biserica noastră din Moldova Nouă, s-a
desfășurat, în perioada 27-31 mai 2019, Programul ”Școala altfel”. Ținând cont și de
faptul că în acest an ”Școala altfel” a fost astfel programată astfel încât săptămâna să se
încheie în ziua de 1 iunie, elevii și preșcolarii au vizitat locuri inedite și avut parte de
multe bucurii și momente unice. Iată câteva dintre activitățile organizate de cadrele
didactice împreună cu cei mici:

Locul de desfășurare

Denumirea
activității
La cascada Modavița
În lumea copilăriei

Forma de organizare a
activității
Excursie
Atelier de creație

Cascada Modavița
Sala de clasă și parcul școlii

Să cunosc Biblia!

Concurs biblic

Sala de clasă

Descoperim România!

Excursie

Să fii cel mai bun!
Învață pe copil calea pe care
trebuie să o urmeze…
Prietenul meu, calculatorul

Activități sportive
Istorisiri biblice

Traseu Moldova Nouă –
Hunedoara
Terenul de sport al școlii
Grădinița

Jocuri și concursuri

Laboratorul de informatică

