Biserica Baptistă Maranata

ANUNȚURI

Moldova Nouă

“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

 În fiecare duminică a lunii noiembrie 2019 în biserica noastră vor fi organizate
servicii cu mesaje de evanghelizare având ca invitați speciali următorii pastori:
o 3 noiembrie – Ilie Milutin - Biserica Baptistă din Coronini
o 10 noiembrie – Timiș Laurențiu - Biserica Baptistă Harul Variaș
o 17 noiembrie – Ioan Cocîrțeu - Biserica Baptistă Nr.2 Timișoara
o 24 noiembrie - Gag Pavel - Biserica Baptistă Sâmbăteni

Buletin inFormativ
Anul XI, Nr. 8– NOIEMBRIE 2019
GRATIS

TEOLOGIA ÎNCHINĂRII - partea 3-a
(O analiză succintă a închinării, așa cum rezultă din cartea Apocalipsa lui Ioan)

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

SĂRBĂTORIŢII LUNII
NOIEMBRIE 2019
Dumnezeu să te binecuvânteze !
David-Izvernar Valentin – 2 noiembrie
Ţuţuian Ion – 5 noiembrie
Guran Maria – 8 noiembrie
Albu Cristina – 9 noiembrie
Dobrescu Elinca – 10 noiembrie
Constantinescu Andrei – 11 noiembrie
Boboescu Maria – 13 noiembrie

Ascultați Radio 9 FM pe 106,6 MHz sau
pe website-ul bisericii noastre
Tehnoredactare:
Valentin David-Izvernar
Contact:
Telefon: +4-0742-485 104
+4-0745-346-786
E-mail: maranata_mn@yahoo.com
Urmariţi serviciile bisericii pe internet LIVE
la adresa:
www.maranata1.ro
sau
-pe canalul de YouTube al bisericii
-pe adresa de Facebook a bisericii noastre

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

 Detalii legate de activitatea școlii creștine pot fi văzute pe website-ul sau pe
pagina de facebook a bisericii noastre. În ultima săptamână a lunii octombrie
2018 s-au desfașurat Zilele Mulțumirii în această școală.

pastor Nelu Popescu
,, Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor
Săi lucrurile cari au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut, trimițând
prin îngerul Său la robul Său Ioan, care a mărturisit despre Cuvântul lui
Dumnezeu și despre mărturia lui Isus Hristos, și a spus tot ce a văzut … A Lui,
care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său, și a făcut din
noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie slava și
puterea în vecii vecilor! Amin.” (Apoc. 1:1-2, 5b-6)
Cartea Apocalipsa este importantă pentru studierea și înțelegerea
închinării descrisă în Noul Testament. Ioan a avut viziuni despre (și din) Împărăția
cerească și a descris lauda și adorarea, care I se aduc lui Dumnezeu și Mielului.
Toată cartea vorbește despre închinare. Termenul folosit pentru închinare
”proskynein” apare de 24 de ori în Biblie. Acest cuvânt desemnează onoarea pe care
ființele cerești și oamenii răscumpărați de pe pământ, o dau lui Dumnezeu. (4:10;
5:14; 7:11; 11:1,16; 14:7; 15:4; 19:4,10; 22:9.) Închinarea, onoarea dată
Dumnezeului cel viu este exprimată atât prin cuvinte de laudă și preamărire, cât și
prin gesturi: ”își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie ”. ( 4:8-11).
În contrast cu ceea ce Ioan a văzut că se întâmplă în cer, pe pământ
oamenii se complac în idolatrie, sub diferite forme (9:20; 13:4,8,12). De aceea,
Ioan a profețit despre judecata fără milă pe care Dumnezeu o va aduce peste toți cei
care se inchină idolilor.
Câteva aspecte legate de închinare prezentate în cartea Apocalipsa:

1.

Religia falsa, și anume idolatria, a fost și este foarte
seducătoare.

Situația socială și istorică din sec.I d.Cr., conflictul cultural și religios din lumea
greco-romană, era un pericol pentru creștini și pentru biserici. Pericolul era ca cei
credincioși lui Dumnezeu și Mielului să accepte compromisuri moral-religioase și
să se lase asimilați de societatea păgână. Învățătura falsă a început să pătrundă în
unele biserici (cap.2-3). Păgânismul și religia naturala erau foarte puternice și
închinarea practicată era însoțită de imoralitate, vrăjitorie și chiar crimă. Toate
acestea erau de fapt o expresie a răzvrătirii împotriva domniei lui Cristos (9:20-21).
(continuare pe pagina următoare)
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Închinarea adusă ”fiarei”, posibil o aluzie la închinarea impusă și pretină de împăratul Romei, în
cele din urmă va atrage asupra lumii judecăți îngrozitoare (cap. 13-20). În lumea greco-romană
funcțiile și aspectele importante ale vieții erau atribuite zeilor. Prin închinarea la zei oamenii căutau
să-și atragă de partea lor bunăvoința zeilor. Asta se făcea prin diverse ritualuri. Împăratul era
considerat asociatul celorlalte zeități locale și zonale. Începând cu domnia lui Augustus, cel mai
puternic centru al cultului imperial era În Asia Mica. Nu întâmplător Îngerul Bisericii se adresează
în mod special bisericilor din Asia Mica. O mulțime de forme de idolatrie atrag și astăzi, cu o mare
forță, oamenii în închinare. Biserica este sub asediu și astăzi la fel ca și în primul veac.

2.

Chemarea o la închinarea adevărată.

Reamintesc ceva din articolele anterioare despre închinare. Închinarea adevarată este fundamentată
pe revelație, pe răscumpărare și pe legământ, toate prezentate în Biblie. Chemarea la închinare în
Apocalipsa este făcută printr-un înger care vestește oamenilor o ”Evanghelie veșnica” și care spune:
,,Temeți-vă de Dumnezeu, și dați-I slavă căci a venit ceasul judecății Lui; și închinați-vă Celui care
a făcut pământul, marea și izvoarele apelor ”( 14:6-7 ). Această chemare este urmată de un anună
făcut de un al doilea înger: ,,A căzut Babilonul, cetatea cea mare, care adăpa toate neamurile din
vinul mâniei curvi ei!.”(14:8 ). Închinarea trebuie adusă doar lui Dumnezeu. (1:5b-6).

3.

Viziunea închinării cerești.

Aceasta are rolul de a-i încuraja pe toți credincioșii să rămână loiali Domnului Isus, și să-și mențină
bucuria și entuziasmul de a-L sluji în orice împrejurări. Prin vorbe, prin gesturi, prin acțiuni diverse,
închinarea celor credincioși trebuie să fie o recunoaștere și o proclamare a caracterului și a
scopurilor lui Dumnezeu, așa cum sunt descoperite în Biblie. Cristos trebuie adorat împreuna cu
Dumnezeu, Creatorul. ( 4:9-11; 5:8-12).

Concluzii:


Apocalipsa se concentreaza asupra Împărăției cerești. Creștinii trebuie să trăiască aici și
acum având perspectiva viitoare: biruința finală a Mielului și cerul nou și pământul nou în
care vor locui împreună cu Dumnezeu. (21:1-5 )

Credința în Cristos și în lucrarea Lui terminată la cruce, precum și credința că Dumnezeu
Își va împlini toate promisiunile, dă posibilitatea celor credincioși de a participa încă de pe
acum la închinareîimpreună cu ființele cerești.

Prin răscumpărarea făcută de Cristos a luat ființă o comunitate de credincioși: ,,o împărăție
și preoți pentru Dumnezeu” care vor împărăți pe pământ. ( 5:10)

Cântarea de laudă și adorare sunt mijloace la îndemâna celor credincioși pentru a-L onora
pe Dumnezeu și pentru a se încuraja în viața de credință.
(Bibliografie: Patterson David, Comuniunea cu Dumnezeu, Editura Jubilate, Oradea 2006)

NU SUNT EU VINOVAT!
pastor Eugen Cîrpean
Nici nu ai întrebat că ai și auzit: Nu sunt eu vinovat! Oare chiar trebuie să
căutăm un vinovat? Sunt momente când un copil al bisericii ajunge asemenea fiului
risipitor în drum spre porci, sau chiar la porci. Cei din oraș, cei din biserică discută
despre ... căutând pe cel vinovat. Părinții, în asemenea situații, rostesc patru cuvinte:
școala, biserica, profesorul, pastorul. Cred că și pastorul și profesorul ar avea ceva de
spus ... dar căutând pe cel vinovat am rezolvat problema?
Noi ne consumăm energia și ne pierdem timpul cu întrebarea cine este de
vină? Pastorul nu trebuie să fie polițistul Bisericii. Profesorul nu trebuie să fie polițistul
școlii. Părintele nu trebuie să fie polițistul familiei. Chemarea pe care Dumnezeu ne-a
făcut-o este mult mai mare, este mult mai măreață. 2 Cor. 5:20 Noi dar suntem trimiși
împuterniciți ai lui Hristos...vă rugăm fierbinte: împăcați-vă cu Dumnezeu.
Părintele și-a făcut datoria? Profesorul și-a făcut datoria? Pastorul și-a făcut datoria?
Luca 17:10 Tot așa și voi după ce veți fi făcut toate lucrurile ce vi s-au poruncit să
ziceți ...am făcut ce eram datori să facem.




Astăzi - părintele este prea ocupat cu ideea de a oferi un trai mai
bun!
Astăzi - profesorul este prea ocupat cu ideea de a transmite cât mai
multe informații!
Astăzi - pastorul este prea ocupat cu ideea de a oferi Cuvântul!

Nu trebuie să fii surprins când și copiii vor fi prea ocupați să ne asculte. Ne
facem uneori doar datoria morală așteptând rezultate, apoi căutăm vinovați. Părtășia cu
un suflet rănit valorează mai mult decât un trai mai bun, informații, predici. Nu căutați
pe cel vinovat departe pentru că poate îl veți găsi aproape! Dar căutați Împărăția lui
Dumnezeu! Căutați să vorbiți fără cuvinte Cuvântul!

