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Picătura de înţelepciune

Dacă scriind puțin…

autor Traian Dorz

Dacă scriind puţin umplut-ai cu hrană bună sacii goi,
Dacă din buna vistierie scoţi pietre scumpe, vechi şi noi,
Dac-ai fost pom lângă izvoare cu dulce rod la vremea lui,
Atunci mai „nalt şi mai puternic vei străluci cu cât apui.
Dac-ai putut iubi vrăjmaşul cu toată inima iertând,
Dac-ai putut s-ajuţi săracii mereu cu glasul cel mai blând,
Dac-ai ştiut tăcea la vreme, dac-ai ştiut vorbi cu miez,
Atunci, cu cât te-ascunzi mai tare, cu-atât mai luminos te
vezi!
Dac-ai putut cu cele slabe să biruieşti pe cele tari,
Dac-ai trudit spre roada bună crescând frumoşi şi drepţi
lăstari
Şi dacă slujba-ncredinţată smerit şi harnic ţi-ai „plinit,
Atunci în Veşnicele Corturi ţi se va spune: “Bun venit!”

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

SĂRBĂTORIŢII LUNII
OCTOMBRIE 2014

dumnezeului său, noi vom umbla în Numele
Domnului, Dumnezeului nostru, totdeauna şi în veci
de veci!”
- Mica 4:5

Domnul să te binecuvânteze !

Buletin inFormativ

Popovici Iulian Dumitru – 7 octombrie
Ţuţuian Rodica – 8 octombrie
Chilnicean Elena – 11 octombrie
Craiovan Maria Ileana – 13 octombrie
Raduţ Viorica – 16 octombrie
Băiaş Ion – 22 octombrie
Cîrpean Gheorghe – 26 octombrie
Văran Sabin – 27 octombrie

“ De acum mă aşteaptă cununa
neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua
aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi
nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi
iubit venirea Lui.”
2 Timotei 4:8

- în data de 19 octombrie 2014, ora 18.00, în
biserica noastră va avea loc Sărbătoarea
Mulțumirii

Tehnoredactare:
Valentin David
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

RĂSPLĂTIRILE CELOR MÂNTUIȚI - partea 2
pastor Daniel Brânzei
Ce simbolizează cununile?
“M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă
aşteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da, în «ziua aceea» Domnul, Judecătorul cel
drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.” (2 Tim. 4:8).
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ANUNȚURI

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

Anul VI, Nr.7 –OCTOMBRIE 2014
GRATIS

- Pe website-ul bisericii noastre există
posibilitatea susţinerii proiectului educaţionalevanghelistic de construire a unei şcoli creştine
prin donaţii în sumă fixă de 10 euro folosind
plata cu cardul.
- Începând cu luna iunie 2013 prin intermediul
bisericii noastre se derulează un nou proiect, de
aceasta dată unul cu caracter social, intitulat Ana
& Ana. Proiectul are în vedere ajutorarea
familiilor de fraţi şi surori pensionari, cu venituri
mici.

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

Înţelepciunea dintr-o poezie!

Răsplătirile cereşti sunt prezentate uneori sub forma unor cununi date
învingătorilor.
Termenul grecesc este “stefanos”, spre deosebire de termenul “diadema” care
identifică o cunună regală. “Diadema” va fi purtată numai de Domnul Isus Cristos! În esenţa
lor, cununile sunt tot o expresie a harului lui Dumnezeu. Ca slujitori ai Săi, nici unul dintre noi
n-ar trebui răsplătit, aşa cum ni se spune pe şleau în Luca 17:1-10: “Cine dintre voi, dacă are
un rob, care ară sau paşte oile, îi va zice, când vine de la câmp: «Vino îndată, şi şezi la
masă?š Nu-i va zice mai degrabă: «Găteşte-mi să mănânc, încinge-te, şi slujeşte-mi până voi
mânca şi voi bea eu; după aceea, vei mânca şi vei bea şi tu?» Va rămâne el îndatorat faţă de
robul acela, pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred. Tot aşa şi voi, după ce veţi
face tot ce vi s-a poruncit, să ziceţi: «Suntem nişte robi netrebnici; am făcut ce eram datori să
facem.»”
Eu cred că aceste cununi nu vor fi doar podoabe cu care să ne împopoţonăm în Cer, ci mai
degrabă nişte capacităţi care ne vor înlesni şi mai mult slujirea. John MacArthur le numeşte “o
măsură îndoită de vitalitate cerească, de bucurie, de binecuvântare”. Chiar şi aceste cununi vor
servi nu spre slava noastră, ci spre slava Celui care “lucrează în noi şi ne dă, după plăcerea
Lui şi voinţa şi îndeplinirea”: “ … cei douăzeci şi patru de bătrâni cădeau înaintea Celui ce
şedea pe scaunul de domnie, şi se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor, îşi aruncau
cununile înaintea scaunului de domnie, şi ziceau: «Vrednic eşti, Doamne şi Dumnezeul nostru,
să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în
fiinţă şi au fost făcute!»” (Apoc. 4:10-11).
Iată câteva “stefanos” amintite în textul Noului Testament:
1. Cununa vieţii
“Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care
a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.” (Iac.1:12).
“Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din
voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi
da cununa vieţii.” (Apoc. 2:10b).
Această cunună este acordată celor care au suferit în ispite şi persecuţii până acolo că şi-au dat
viaţa ca martiri. Motivaţia acestor suferinţe a fost iubirea faţă de Dumnezeu (“celor ce-L
iubesc”). Numele acestor martiri completează lista eroilor credinţei din Evrei 11:32-38.
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE
(urmare pagina anterioară)

Pribegia este un fel de stabilire în eternitate.
“În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite: ci doar le-au văzut şi le-au urat de bine
de departe, mărturisind că sunt străini şi călători pe pământ.
Cei ce vorbesc în felul acesta, arată desluşit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea
din care ieşiseră, negreşit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea.
Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească.
De aceea lui Dumnezeu nu-I este ruşine să Se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate.” (Evr. 11:1316).
2. Cununa neprihănirii
“De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da, în «ziua aceea» Domnul, Judecătorul cel drept.
Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.” (2Tim. 4:8).
Aceasta este cununa acordată celor care şi-au isprăvit alergarea în care s-au angajat în momentul naşterii lor din
nou, şi au încheiat cursa cu integritate şi consecvenţă, având ochii aţintiţi spre venirea Domnului Isus. Ea este
răsplata pentru împlinirea misiunii încredinţate.
Distanţa de la pământ la Cer (sau dimensiunea alergării lor!) nu este o problemă de altitudine, ci o chestiune
de atitudine. O credinţă mică te poate duce în Cer, dar una mare poate să aducă Cerul la tine. Viaţa este un marş
de la inocenţă, prin ispită, fie spre virtute, fie spre viciu. Ar fi foarte bine dacă fiecare ar trăi aşa cum ar vrea să
moară.
Reputaţia este pentru o vreme, caracterul pentru eternitate.
În clipa morţii lăsăm în urmă tot ce avem, dar luăm cu noi tot ceea ce suntem.
3. Cununa nepieritoare
“Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte, se supun la tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete o
cunună, care se poate veşteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună, care nu se poate veşteji.” (1
Cor.9:25).
Este cununa acordată celor care au tins mereu către desăvârşire. Apostolul Pavel foloseşte ilustraţia unui atlet de
la pentatlon, care se supunea la un efort extraordinar. Cununa aceasta este acordată celor disciplinaţi, celor
înfrânaţi, celor dispuşi să renunţe la plăcerile de acum pentru bucuriile viitoare.
4. Cununa bucuriei
“Căci cine este, în adevăr, nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteţi voi, înaintea
Domnului nostru Isus Cristos, la venirea Lui? Da, voi sunteţi slava şi bucuria noastră.” (1 Tes. 2:19).
Aceasta este cununa câştigătorului de suflete. Va fi o mare bucurie să ne întâlnim în ceruri cu aceia care au fost
aduşi la Cristos prin mărturia şi slujirea noastră! Mult mai mulţi oameni sunt călăuziţi spre Cer prin urme de paşi,
decât prin semne indicatoare. Orice credincios poate câştiga această cunună.
5. Cununa slavei
“Sfătuiesc pe prezbiterii (bătrânii) dintre voi, eu, care sunt un prezbiter (bătrân) ca şi ei, un martor al patimilor
lui Cristos, şi părtaş al slavei care va fi descoperită: Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră,
nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine. Nu ca şi
cum aţi stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărţeală, ci făcându-vă pilde turmei. Şi când Se va arăta Păstorul
cel mare, veţi căpăta cununa, care nu se poate veşteji, a slavei.” (1 Pet. 5:1-4).
Este cununa promisă celor ce păstoresc în adunările copiilor lui Dumnezeu. Ea ar trebui să fie o puternică
motivaţie pentru o slujire exemplară!
Mântuiţi fără cunună?
Trebuie să spunem că aceste cununi nu sunt date în mod autoMat.Există condiţii care trebuie împlinite, şi este
posibil să pierzi privilegiul de a fi răsplătit la judecata Bisericii.
Iată ce avertisment puternic le dă Domnul Isus credincioşilor din Filadelfia:
“Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea
întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului.
Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa.” (Apoc.3:10-11).
Fiecare dintre noi trebuie să fie foarte atent la ceea ce clădeşte deasupra temeliei credinţei.
“Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea, rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui
va fi arsă, îşi va pierde răsplata. cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc.” (1 Cor.3:10-15).

CALENDAR DE CITIRE A BIBLIEI
„Timpul petrecut în rugăciune și citirea Scripturilor este unitatea de măsură a iubirii tale față de Dumnezeu”. Spune-mi
cât timp petreci cu Dumnezeu în rugăciune și Cuvânt și îți voi putea spune cât de mult Îl iubești cu adevărat.
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Proiectele spirituale şi materiale asumate ca şi congregaţie în anul 2014
Cei care au ascultat Cuvântul la Evanghelizarea din această primavară
Noii membri ai bisericii botezați în data de 3 august 2014
Resursele de care avem nevoie
Bolnavii bisericii: Iancu Florica - Şubert Francisc - Şubert Maria -Turcin Lenca - Răduţ
Mihai – Balea Constantin – Iancu Elisabeta – Boboescu Maria
Slujitorii bisericii
În fiecare zi de vineri, biserica este chemată la o zi de jertfă prin post si rugăciune
Grupa de rugăciune constituită pe strada 9 Mai cu fraţi şi surori care se întâlnesc pentru
rugăciune în fiecare marţi de la ora 16.00
Grupa de rugăciune constituită în cartierul Baron cu fraţi şi surori care se întâlnesc
pentru rugăciune în fiecare miercuri de la ora 15.00
Întâlnirea la închinare a tinerilor din fiecare sâmbătă de la ora 16.30
Toţi copiii bisericii
Mărturia membrilor bisericii noastre în oraşul Moldova Nouă
Copiii Şcolii şi Grădiniţei baptiste din cadrul bisericii noastre şi pentru familiile lor
Pentru cei care au fost odată membrii ai biseicii noastre iar acum s-au depărtat
de la credinţă dar şi pentru noii membri ai bisericii noastre
Proiectul Radio 9 FM - Vocea Evangheliei Clisura Dunării

