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Cu-adevărat !
autor: Valentin Popovici
Cu-adevărat, eşti Împăratul,
Eşti Domnul gloriei suprem!
Şi tocmai Tu ai luat păcatul,
Şi Te-ai făcut, pe lemn, blestem!
Cu-adevărat, Tu eşti Mesia,
Şi-i fără seamăn slava Ta,
Dar ai lăsat Împărăţia;
Şi-ai coborât la Golgota.
Cu-adevărat, eşti Voievodul,
Măreţul Rege preaslăvit!
Dar iată, viermele şi glodul,
Cununi de spini Ţi-au împletit.
Cu-adevărat, eşti sfânt şi mare,
Dar Te-ai ascuns sub răni adânci,
Să dai alean şi vindecare,
Din trupul care-n chin Ţi-l frângi.
Cu-adevărat, Isuse dulce,
Eşti Dumnezeu cel înălţat!
Iar eu, sutaşul de la cruce
Ce inima Ţi-am sfârtecat!

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

Moldova Nouă

SĂRBĂTORIŢII LUNII
APRILIE 2012:

“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

Domnul să te binecuvânteze !
Tutuian Mariana – 1 aprilie
Bordea Petru – 2 aprilie
Floroiu Rut – 4 aprilie
Boboescu-Jura Ovidiu – 6 aprilie
Milos Rodica – 7 aprilie
Nistoran Ioana – 10 aprilie
Nistoran Ioan – 13 aprilie
Crenicean Constantin – 14 aprilie
Scobercea Ioan – 16 aprilie
Craiovan Elena – 20 aprilie
Cirpean Elisabeta – 20 aprilie
Dan Silvia – 22 aprilie
Milos Gheorghe – 23 aprilie
Bengescu Maria – 28 aprilie
Marcu Ion – 28 aprilie
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Concepţia creştină-biblică despre lume şi viaţă
Perspectiva particulară a filozofiei
pastor Nelu Popescu

VERSETUL LUNII
APRILIE 2012
“Dar El era străpuns pentru păcatele
noastre, zdrobit pentru fărădelegile
noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a
căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem
tămăduiţi.”
Isaia 53:5
NOUTĂŢI
- In data de 27.02.2012 a fost primita
aprobarea
pentru
infiintarea
clasei
pregatitoare (clasa zero) care permite
continuarea
procesului
educational
institutionalizat inceput in biserica noastra
prin gradinita infiintata in anul 2011 si care
acum trece la un nou nivel, superior invatamantul scolar.
- Pe prima pagina a site-ului bisericii
noastre a fost postata posibilitatea
descarcarii Formularului 230 care permite
directionarea catre trezoreria bisericii
noastre a 2% din impozitul anual retinut de
stat.

Biserica Crestina Baptista Nr.1 “Maranata”
325500 Moldova Noua, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 25, Caras Severin

Picătura de înţelepciune

Coloseni 2:8 “Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia şi cu o
amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi
nu după Hristos.”
Filozofia este ştiinţa care se ocupă cu studierea legilor şi principiilor
generale ale existenţei şi dezvoltării naturii, societăţii şi gândirii.(DEX)
Filozofia umanistă, formulată şi susţinută de umanismul secular, marxismleninism, şi umanismul cosmic (new-age) respinge cu vehemenţă supranaturalul;
lumea materială este considerată ca tot ce există. Tot ce există poate fi explicat prin
cauze naturale. Tot ceea ce nu este format din materie nu există. Printre lucrurile
supranaturale, şi deci inexistente, filozofii umanişti enumeră: sufletul, personalitatea
şi pe Dumnezeu.
Roy Wood Sellars susţine că: ”Umanismul este naturalist şi respinge poziţia
supranaturalistă cu Dumnezeul-Creator şi Conducătorul cosmic postulat de ea”.
Poziţia dogmatică rezumată în Manifestul Umanist II susţine că: “Natura poate fi întradevăr mai largă şi mai adâncă decât ştim noi acum; şi noile descoperiri vor lărgi şi
mai mult cunoaşterea noastră despre natură”.
Umaniştii refuză să accepte că lucrurile în univers se desfăşoară după un plan, pentru
că aceasta ar presupune în mod clar un Planificator sau măcar o “Cauză Primară
Personală”. Potrivit concepţiei umaniste ţinta supremă a omului este să acţioneze
pentru bunăstarea şi progresul întregii omeniri în această viaţă, care este şi unică.
Greu de explicat pentru filozofia umanistă este problema numită în mod
tradiţional minte-trup. Există mintea în natură la fel ca trupul, sau mintea este ceva
mai mult decât materie? Umaniştii cred că mintea (ori conştiinţa, ori personalitatea,
ori sufletul) este doar o manifestare a creierului, doar o extensie a lumii naturale şi
deci explicabilă în termeni pur fizici, materiali. Ei susţin că ştiinţa este cea mai bună
cale pe care o avem pentru cunoaştere şi sunt adepţii ideii că viaţa a apărut spontan şi
a evoluat la starea ei prezentă. Concepţia umanistă îl supraevaluează pe om şi-l
creditează cu puterea de a-şi controla singur destinul. După Clarence Darrow “Scopul
omului este la fel ca scopul unui mormoloc-să continue cât poate de mult fără să
moară; sau să se agaţe de viaţă până îl ia moartea” .
Filozofia creştină. Sir Francis Bacon a spus “Puţină filozofie înclină mintea
omului spre ateism, dar adâncirea în filozofie aduce mintea oamenilor spre religie”.
(continuare pe pagina următoare)
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(urmare pagina anterioară)
Concepţia creştină despre lume şi viaţă este bazată pe credinţa în Dumnezeu şi revelaţia
biblică. Această credinţă poate fi , şi trebuie, apărată. Să avem curajul să aducem argumente logice,
convingătoare despre credinţa în Hristos şi despre adevărul revelat în Biblie. “Ci sfinţiţi în inimile
voastre pe Hristos ca Domn. Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea
care este în voi ;...” 1Petru 3:15. În momentul în care începem să reflectăm la lucrurile adânci ale
vieţii: cum am ajuns aici?, de ce suntem aici?, încotro ne îndreptăm?, descoperim că Biblia dă un
răspuns complet şi credibil. Căutând adevărul cu perseverenţă nu putem evita în cele din urmă o
întâlnire “faţă în faţă” cu Dumnezeul Bibliei. Răspunsul la întrebările care ne marchează viaţa îşi are
punctul de plecare în ceea ce spune Biblia. “La început Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul...,
marea şi tot ce există în ea “
Geneza1:1,F.A.17:24.Este mai rezonabil să credem ce spune Biblia decât să credem că o serie de
accidente cosmice sau întâmplări au dus la un univers ordonat, frumos şi plin de sens. Instrumentul
de cercetare al creştinismului este credinţa: “Prin credinţă pricepem că lumea a fost facută prin
Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede a fost făcut din lucruri cari nu se văd” Evrei 11:3.
La urma urmei, orice cunoaştere impune credinţa. Credinţa precede raţiunea. Problema
fundamentală a filozofiei nu este cea a credinţei împotriva raţiunii ci doar a supoziţiilor în care ne
punem încrederea. Credem ce spun oamenii sau credem ce spune Dumnezeu prin Biblie şi prin
Hristos? Noi ştim că oamenii sunt supuşi greşelilor; chiar şi oamenii de ştiinţă greşesc. De asemeni
ştim că istoria poate fi alterată şi că experienţele oamenilor nu exprimă neapărat şi întotdeauna
realitatea. Filozofia creştină nu renunţă la raţiune şi nici la verificarea afirmaţiilor. Noi credem că
Biblia este adevărată pentru că ceea ce scrie în ea se poate verifica. Creştinii îşi zidesc credinţa în
mod temeinic luând în considerare anumite dovezi istorice şi arheologice pe care raţiunea însăşi le
poate folosi. Şi justiţia se foloseşte de dovezi pentru a stabili adevărul. Creştinul crede că mintea lui
este o reflectare a Minţii lui Dumnezeu care a creat universul din nimic şi consideră că mintea este o
dovadă în plus în favoarea existenţei lucrurilor supranaturale. Filozofia creştină promovează o viaţă
plină de sens şi de scop. Noi credem că creştinismul este adevărata cale şi că adevăratul model de
viaţă este Hristos. Doar El este îndreptăţit să spună : “Eu sunt calea ,adevărul şi viaţa...”Ioan 14:6

(urmare pagina anterioară)
SOFRANUL – este o plantă aromată cu florile de culoare violet deschis cu reflexe roşietice. Din
stigmatele sale se obţine o tinctură galbenă ce se foloseşte la parfumarea hainelor şi a camerelor. Uleiul de
măsline amestecat cu sofran servea ca un unguent. Se foloseşte şi la condimentarea mâncărurilor, şi chiar în
medicină.
MANDRAGORA - sau mărul dragostei este o plantă plăcut mirositoare, cu frunze mari, flori
liliachii, albe sau bleu închis. Fructul e mic, galben-auriu. Creşte pe Valea Iordanului, în câmpia Moabului,
în Galaad şi Galileea.
MĂLINIŢA sau Mălinul negru este un arbust cu frunze simple, flori alb-gălbui ce creşte în
regiunea En-Ghendi şi Ierihon. Frunzele şi ramurile tinere tocate mărunt, cu ajutorul apei clocotite erau
transformate într-o pastă de culoare oranj, folosită la vopsirea unghiilor şi talpa picioarelor de către oamenii
bogaţi.
VIŢA DE VIE şi via înflorită sunt amintite de Solomon de 13 ori. Solul şi clima Izraelului sunt
foarte favorabile pentru cultura viţei de vie. Strugurii erau roşcaţi, şi se foloseau ca aliment ca atare sau
uscaţi. Prin fermentare se obţinea vinul. Vinul era folosit diluat cu apa ca aliment. Se utilizează şi ca
medicament dar şi în ritualurile mozaice.Vinul era simbolul bucuriei iar via simboliza Israelul.
MIRTUL e un copăcel ce creştea în vecinătatea Ierusalimului, din ramurile lui se făceau corturi la
Sărbătoarea Corturilor.
ALOE - e un arbore înalt care conţine o răşina parfumată, foarte apreciată la îmbălsămări în
combinaţie cu smirna.
TĂMÂIE – un suc lăptos, o răşină parfumată de la un copac. Se prezintă sub formă de picături
care lăcrimează din copac şi se solidifică apoi. Prin ardere dă un miros plăcut. Se folosea obişnuit la altar.
Grădina împăratului era înconjurată de astfel de copaci.
RODIA e fructul rodiului, un pom de până la 4,5 m, frunze specific lanceolate, flori roşu-aprins.
Fructul are coaja roşie, destul de dură, cu gust răcoritor care înviorează. Are multe seminţe, iar prin presare
se obţine mustul de rodiu - o băutură delicioasă.
SCORŢIŞOARA e un lemn parfumat din scoarţa căruia se extrage o substanţă folosită la
prepararea uleiului sfânt. Se foloseşte şi în parfumerie.
Pe lângă cele de mai sus, Solomon mai aminteşte de smochini, meri, cedri, chiparoşi, spini, lemn
de Liban, finici, trestie mirositoare etc.
Imaginile din natură se găsesc în întreaga carte: flori, fântâni, grădini, livezi, vii, dealuri, munţi,
păşuni, văi, iazuri, roua, râuri, ape vii din Liban, izvoare.
Toate aceste imagini fac ca această carte să fie plăcută la citit şi să dea o stare de încântare şi
mulţumire.
Rămânem uimiţi de înţelepciunea ce a pus-o Dumnezeu în Solomon, care nu a cerut altceva de la
Dumnezeu când a fost investit ca împărat în Israel.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Primăvara în cartea Cântarea Cântărilor
Dorina Marişescu
Primăvara, anotimpul în care avem o explozie de verdeaţă şi flori, când păsărele de diferite specii
formează un cor de excepţie prin trilurile lor, ne îndeamnă să ne minunăm de măreţia creaţiei lui Dumnezeu.
Cine nu vede în natură prezenţa lui Dumnezeu nu se poate bucura de spectacolul ce ne este dat în fiecare
primăvară.
Nu mi-am propus să descriu splendidele flori ce apar la noi după topirea zăpezii, ci vă invit să ne
oprim puţin la florile cu parfumul lor precum şi la miresmele produse de diferiţi arbori, pe care le găsim în cartea
Cântarea Cântărilor.
Cântarea Cântărilor lui Solomon este un poem tandru în care găsim referinţe vaste despre flori,
mirodenii, pomi, fructe, faună, etc. Sunt pomenite 21 specii de plante şi 15 de animale.
Înflorirea unei plante primăvara reprezintă momentul culminant cel mai glorios, când se va urca prin
tulpina, iar pentru Solomon mugurii, bobocii şi florile dezvoltă teme ca iubirea şi frumuseţea. Imaginile florale
Solomon le asociază cu ambii îndrăgostiţi: ea este “un crin între spini” 2:2, el îşi paşte turma printre crini 7:2.
CRINUL este prezent de 8 ori în carte. Se crede că expresia “crinii de pe câmp” se referă la oricare
din florile plăcut-atractive ce abundă în câmpiile Palestinei primăvara cum ar fi: piciorul cocosului, anemone,
ciclama, laleaua, floarea de lotus, zambila, narcisa, sofranul, irisul şi orchideea. Toate cresc în regiunea
Carmelului şi a Sharonului, la fel ca şi TRANDAFIRUL care e asociat cu crinul. Crinii cresc şi în văi, dar pot fi
şi cultivaţi. Parfumul lor e asemănător cu al smirnei 5:13. Crinii simbolizeaza frumuseţea unei vieţi pline de fapte
bune.
(continuare pe pagina următoare)

SA NE RUGAM PENTRU:












Proiectele spirituale şi materiale asumate ca şi congregaţie in anul 2012
Resursele de care avem nevoie - să le primim de la Dumnezeu
Bolnavii bisericii:- Ţuţuian Teofil- Iancu Ion- Iancu Florica- - Şubert Francisc, Şubert
Maria, Milos Maria
Slujitorii bisericii
În fiecare zi de vineri, biserica este chemată la o zi de jertfă prin post si rugăciune
Grupa de rugăciune constituită în cartierul Baron care se întâlnesc pentru
rugăciune in fiecare joi de la ora 13.00
Întâlnirea la închinare a tinerilor din fiecare sambata de la ora 16.30
Toţi copiii bisericii
Mărturia membrilor bisericii noastre în oraşul Moldova Nouă
Copiii Gradiniţei baptiste din cadrul bisericii noastre si pentru familiile lor
Pentru cei care au fost odată membrii ai biseicii noastre iar acum s-au depărtat
de la credinţă

