Biserica Baptistă Maranata

ANUNȚURI

Moldova Nouă

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



4 august – Cina Domnului



18 august 2019 – în serviciul de dimineață avem vizita fraților din Biserica Baptistă din
Padina Matei



18 august 2019 – în serviciul de seară avem vizita corului de tineri din Biserica Baptista
Nr. 2 Timișoara îsoțiți de fr. Pastor Vrăjitor Moise



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.

“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.5 – AUGUST 2019
GRATIS

TEOLOGIA ÎNCHINĂRII (1)
(O analiză succintă a închinării, așa cum rezultă din
cartea EXODUL)

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

SĂRBĂTORIŢII LUNII AUGUST 2019
Dumnezeu să te binecuvânteze !
Martinovici Adelina – 3 august
Ciubotariu Marian - 3 august
Purea Iconia – 10 august
Rusovan Simona Angelica – 10 august
Boboescu-Jura Beniamin – 11 august
Bengescu Marioara – 12 august
Dan Octavian – 12 august
Rășinar Adelina – 17 august
Copriva Iosif – 22 august
Popescu Virginia – 24 august
Sporea Eugenia – 30 august

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

Noua conducere a Cultului Creștin Baptist din România

pastor Nelu Popescu
,,Moise și Aaron s-au dus apoi la Faraon, și i-au zis: << Așa vorbește Domnul,
Dumnezeul lui Israel: Lasă pe poporul Meu să plece, ca să prăznuiască în
pustie un praznic în cinstea Mea >>…. Ei au zis: << Ni S-a arătat Dumnezeul
evreilor. Dă-ne voie să facem un drum de trei zile în pustie, ca să aducem jertfe
Domnului, pentruca să nu ne bată cu ciumăp sau cu sabie>> “. (EXODUL
5:1,3)
Închinarea a fost dintotdeauna ceva care a unit oamenii sau i-a separat
învrăjbindu-i. Învrăjbirea s-a produs atât la nivel interconfesional, cât și la nivelul
comunităților locale aparținând aceleiași confesiuni. Aceasta se întâmplă din
cauză că oamenii sunt influențați de educația religioasă pe care o au, de
obiceiurile locale și de anumite preferințe personale. Închinarea, așa cum o
prezintă Biblia, are atât o dimensiune individuală, cât și una publică, comunitară.
Aceasta din urmă generând cele mai multe controverse. În sens general termenul
închinare înseamnă a da onoare; deci a ne închina lui Dumnezeu înseamnă aI da onoarea supremă (Psalmul 96:7-8). Dar închinarea definită astfel nu are
nimic de a face cu regulile închinării. Ea lasă oamenilor posibilitatea de a decide
ei modul în care vor și pot să-L onoreze pe Dumnezeu. De aceea, pentru a
înțelege corect tema sau doctrina închinării, este necesară studierea Bibliei atât în
ansamblul ei, cât și a cărților sau textelor specifice pentru închinare. Anumiți
termeni sunt folosiți atât în V.T cât și în N.T.
Teologia închinării arată în esență că, întreaga viață trebuie subordonată
unei relații totale cu Dumnezeul cel viu și adevărat și că nu noi înșine putem
stabili ce Îl onorează pe Dumnezeu și modul în care Îl putem onora. Dumnezeu
este cel care stabilește termenii și modul închinării.
Închinarea autentică are la bază revelația de Sine a lui Dumnezeu.
Relația omului cu Dumnezeul adevărat este posibilă numai pe baza revelației de
Sine a lui Dumnezeu în istorie. V.T arată că revelația de Sine a lui Dumnezeu a
însemnat mai mult decât manifestarea înțelepciunii și puterii în actul creator și,
mai apoi, în creație prin fenomenele naturale sau supranaturale.
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE

MEDITAŢIE

(urmare de pe pagina anterioară)

Revelația lui Dumnezeu se realizează printr-o comunicare continuă. Dumnezeu a
comunicat și continuă să comunice prin cuvinte înțelese de oameni: vorbește pe limba noastră.
Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu este tradus în limbile și dialectele lumii. Prin cuvinte Dumnezeu ne
comunică voia Sa, promisiunile Sale și poruncile Sale.
Cartea Exodul ne arată că Dumnezeu l-a chemat pe Moise din mijlocul unui rug aprins și I
s-a descope-rit. ,,Dumnezeu a zis lui Moise:<< Eu sunt Cel ce sunt…Vei răspunde copiilor lui Israel
astfel: Cel ce se numește Eu sunt m-a trimis la voi>> “(Exodul 3:1-14). Prin Moise și mai apoi prin
toți proorocii, Dumnezeu a comunicat voia Sa. De aceea, proorocii și-au început mesajul spunând:
,,Așa vorbește Domnul…”Prin ceea ce Dumnezeu a transmis poporului, prin Moise și Aaron, au fost
reglementați termenii închinării și de asemeni locul și modul închinării. Oamenilor nu li s-a lăsat nici
o inițiativă.
Închinarea autentică are la bază răscumpararea lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu
S-a revelat pe Sine și a comunicat cu oamenii și în timpul patriarhilor (înainte de Exod de la Adam
până la Moise) și a primit închinarea lor, se poate vorbi despre un sistem de închinare, abia după
răscumpărarea celor 12(douăsprezece) triburi ieșite din Iacov, din robia Egiptului, și constituirea lor
ca popor al lui Dumnezeu. Scoaterea poporului din Egipt și separarea lui după trecerea Mării
Rosii(Exodul 12-15), a creat un cadru nou și poporul a fost chemat și învățat să se închine într-un
mod cu totul nou. Preocuparea majoră a oamenilor din lumea antică era să afle unde puteau găsi
prezența vreunui zeu și să cunoască numele zeului. Înălțimile erau, de regulă, locurile preferate
pentru aducerea jertfelor destinate zeilor. Dumnezeu Și-a arătat slava și puterea pe Muntele Sinai.
Înainte de a stabili modul de închinare dorit de Dumnezeu, poporul trebuia răscumpărat, scos din
Egipt. Chemarea poporului la Horeb și la Muntele Sinai a fost fundamentală pentru evrei. Muntele
Sinai a devenit Muntele Domnului. Închinarea nu a fost lăsată la intuiția sau inventivitatea evreilor,
puternic influențate de închinarea celor din Egipt. Dumnezeu i-a comunicat lui Moise de la început
că închinarea presupune jertfă și sărbătoare. În acest context evreii au aflat și Numele cu care
trebuiau să I se adreseze lui Dumnezeu. Numele acesta era Yaweh-Domnul.
Închinarea autentica are la bază legământul lui Dumnezeu. După ce a fost scos din
Egipt, poporul a fost chemat la Muntele Sinai și acolo Dumnezeu a stabilit cu ei legământul,
conform căruia El i-a acceptat ca popor special al Lui, iar poporul se angaja să respecte în totul voia
Lui ( Exodul 19). Atunci și acolo a fost inaugurat pentru popor un mod de închinare și slujire care
trebuia împlinit și extins la întreaga lor viață. Poporul trebuia să mențină legământul și să învețe să
trăiască zi de zi în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a dat porunci clare cu privire la construirea
CORTULUI ÎNTÂLNIRII și la tot ceea ce aștepta El să se întâmple acolo. Au fost stabiliți preoții,
oamenii care slujeau prin aducerea jertfelor și leviții, oamenii care îndeplineau tot felul de lucrări
care susțineau închinarea.
CONCLUZIE. Din perspectiva V.T, în special a cărții Exodul, cu privire la închinare înțelegem
că:
-Dumnezeu a luat inițiativa revelației(descoperirii ) de Sine într-un mod perceptibil de oameni
-Dumnezeu a luat inițiativa și a răscumpărat un popor care să I Se inchine în termenii Lui
-Dumnezeu a luat inițiativa și a încheiat un Legământ cu acel popor în care a stipulat voia Lui și
modul în care acel popor trebuia să raspundă voiei Lui.
-Aceste lucruri au facut din evrei un ,,neam sfânt“ și ,,o împărăție de preoți“ pentru Dumnezeu.
Bibliografie: Peterson David, Comuniunea cu Dumnezeu - O teologie biblică a închinării, Editura
Jubilate, Oradea 2006.

De ce n-avea corabia lui Noe cârmă?
by BARZILAIENDAN (Daniel Branzei)

I-a povăţuit cu mâini pricepute. (Psalmul 78:72)
Când nu eşti sigur încotro s-o iei, supune toată judecata ta Duhului lui Dumnezeu,
rugându-L să închidă toate uşile în afară de cea bună. Dar între timp mergi înainte şi consideră
absenţa unei indicaţii directe de la Dumnezeu ca o confirmare a voii Lui că eşti pe calea Lui. Şi
în timp ce-ţi continui drumul, vei vedea că El a mers înaintea ta, încuind uşile pe care altfel ai fi
fost tentat să intri. Şi totuşi, poţi să fii sigur că undeva dincolo de uşile încuiate este una pe care
El a lăsat-o descuiată.
.
Când o vei deschide şi vei intra pe ea, te vei trezi faţă-n faţă cu un cot al râului de
oportunităţi – unul mai lat şi mai adânc decât tot ce ţi-ai putut închipui vreodată, chiar şi în cele
mai îndrăzneţe vise ale tale. Aşa că întinde pânzele şi mergi pe el, pentru că se varsă în mare.
Dumnezeu ne conduce deseori prin împrejurările noastre. La un moment dat, drumul
nostru poate fi complet blocat, dar apoi dintr-odată are loc un incident aparent banal, care nu
înseamnă nimic pentru alţii, dar care vorbeşte foarte mult ochilor ageri ai credinţei. Şi uneori
aceste evenimente se repetă în diverse feluri ca răspuns la rugăciunile noastre. Cu siguranţă ele
nu sunt roade întâmplătoare ale hazardului, ci sunt rezultatul lucrării lui Dumnezeu care ne
deschide calea pe care trebuie să umblăm, dirijând împrejurările noastre. Ele încep să se
înmulţească pe măsură ce înaintăm spre ţinta noastră, aşa cum luminile unui oraş par să crească
pe măsură ce înaintăm cu viteză spre el, atunci când călătorim noaptea. F. B. Meyer
Dacă mergi la Dumnezeu pentru călăuzire, El te va călăuzi. Dar nu te aştepta să te
consoleze arătându-ţi lista planurilor Lui cu tine, când tu nu te-ai încrezut sau te-ai încrezut doar
pe jumătate în El. Ce va face El, dacă te vei încrede în El şi vei merge vesel înainte când El îţi
arată drumul? Te va călăuzi tot mai departe. Horace Bushnell

