Biserica Baptistă Maranata

DIVERSE

Rugăciunea Tatăl nostru…
Să nu spui:
Tată dacă nu te comporţi ca un fiu în
fiecare zi!
Nostru dacă eşti închis în egoismul tău!
Care eşti în ceruri dacă crezi că nu te
poate vedea
Sfinţească-se Numele Tău dacă prin
viaţa ta nu-l reprezinţi cu cinste!
Vie împărăţia Ta dacă o confunzi cu
succesul material!
Facă-se voia Ta dacă eşti preocupat
numai de planurile tale!
Sfinţească-se numele Tău dacă prin viaţa
ta nu dovedeşti aşa!
Facă-se voia Ta … dacă nu o accepţi
când nu-ţi convine!
Precum în cer aşa şi pe pământ dacă nu
trăieşti principiile Cerului aici pe pământ!
Pâinea noastră cea de toate zilele …
dacă nu te gândeşti la cei înfometaţi!
Ne iartă nouă greşelile noastre … dacă
păstrezi ranchiună pe fratele tău.
Nu ne duce pe noi în ispită … dacă ai de
gând să păcătuieşti în continuare!
Căci a ta este împărăţia , puterea şi
slava dacă nu recunoşti toate acestea!
Amin dacă nu iei în serios cuvintele din
Tatăl nostru

Sporea Maria – 1 februarie
Cirpean Maria – 4 februarie
Popovici Marioara – 4 februarie
Rusmir Dorina – 5 februarie
Radut Elisabeta – 6 februarie
Albu Maria – 8 februarie
Albu Nicoleta – 10 februarie
Marisescu Dorina – 14 februarie
Boboescu Ilie – 20 februarie
Velcean Ion – 20 februarie
Chilnicean Elisabeta – 22 februarie
Cocirla Magdalena – 24 februarie
Iancu Maria Daniela – 25 februarie
Iancu Ioan – 28 februarie

Urmariţi serviciile bisericii pe internet
LIVE la adresa:

www.maranata1.ro
sau pe adresa de Facebook a bisericii noastre
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Concepţia creştină-biblică despre lume şi viaţă
pastor Nelu Popescu
Proverbe 1:2-5 ”pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru
înţelegerea cuvintelor minţii; pentru capatarea învăţăturilor de bun simţ, de
dreptate, de judecată şi de nepărtinire; ca să dea celor neîncercaţi agerime
de minte, tânărului cunoştinţa şi chibzuinţa, să asculte însă şi înţeleptul, şi
îşi va mări ştiinţa, şi cel priceput, şi va căpăta iscusinţă.”

VERSETUL LUNII
FEBRUARIE 2012
“…vă îndemn să luptaţi pentru credinţa
care a fost dată sfinţilor o dată pentru
totdeauna.”
Iuda 1:3

- la secţiunea ISTORIC a site-ului bisericii
noastre poate fi citit textul in original
(document istoric) volumul 3 din “Istoria
Bisericii Baptiste din Moldova Nouă”, volum
scris de pastorul de atunci al bisericii
noastre - fr. Nicolae Raţă, in anul 1968 cu
ocazia jubileului a 50 de ani de prezenţă
baptistă în Clisura Dunării,

Contact:
Telefon: 004-0255-542214
E-mail: maranata_mn@yahoo.com

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

Domnul să te binecuvânteze !

NOUTĂŢI

Tehnoredactare:
Valentin David
______________________________

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

- a apărut pe site-ul bisericii noastre tot la
secţiunea ISTORIC textul în original al
raportului pastorului Nicolae Raţă scris cu
ocazia împlinirii a 30 de ani de păstorire a
Bisericii Baptiste Nr.1 MARANATA din
Moldova Nouă.

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

Picătura de înţelepciune

Moldova Nouă

SĂRBĂTORIŢII LUNII
FEBRUARIE 2012:

Fiecare om ia hotărâri şi trece mai apoi la acţiune în funcţie de felul
în care “vede” el lucrurile cu privire la Dumnezeu, la viaţă, la natură şi la
lumea înconjurătoare. Astfel putem spune că fiecare om, la urma urmei, are o
concepţie despre lume şi viaţă, chiar dacă nu îşi poate identifica şi susţine cu
argumente că modelul concepţiei lui este de un anumit fel.
(Concepţie despre lume şi viaţă: orice ideologie, filozofie, teologie, mişcare
sau religie care oferă o abordare cuprinzătoare a înţelegerii lui Dumnezeu,
a lumii şi a relaţiilor omului cu Dumnezeu şi cu lumea.)
Lumea duce cu sine de veacuri un adevărat razboi civil al valorilor
şi concepţiilor. Pe de o parte este concepţia creştină despre lume şi viaţă
întemeiată pe revelaţia (descoperirea) lui Dumnezeu în creaţie (revelaţia
generală), în Biblie şi în Cristos (revelaţia specială). Creştinismul
promovează credinţa într-un Dumnezeu supranatural şi acceptă adevărul
despre lucrările supranaturale ale lui Dumnezeu atât în om cât şi în lumea
înconjurătoare. Creştinismul este indestructibil legat de întruparea lui Cristos
si proclamarea Lui, că El este “Calea , Adevărul si Viaţa”.(Ioan 14:6). Când
spunem aceasta este concepţia creştină, noi spunem: iată felul în care Cristos
vrea să gândim, să hotărâm şi să acţionăm într-o situaţie dată. Este mare
lucru să gândim şi să acţionăm cum ne invaţă Cristos.
(continuare pe pagina următoare)
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(urmare pagina anterioară)
(urmare pagina anterioară)

Pe de altă parte concepţia umanistă reprezentată de marxism-leninism, de
umanismul secular şi umanismul cosmic (mişcarea New-Age) se concentrează pe om, pe
posibilităţile şi realizările lui. Potivit acestei concepţii, cosmosul şi omul au apărut la
întâmplare. Omul a evoluat constrâns de natură şi împrejurări şi are în sine însuşi resurse
să devină tot ce îşi propune, să înţeleagă şi să-şi subordoneze cât mai mult din lumea
înconjurătoare. Concepţia umanistă proclamă şi promovează ateismul (nu este
Dumnezeu), materialismul, evoluţia şi relativismul moral (societatea sau individul
stabileşte ce este bine şi ce este rău).
În buletinele care vor urma voi expune concepţia creştină-biblică despre lume şi
viaţă analizând zece discipline importante: teologia, filozofia, etica, biologia, psihologia,
sociologia, dreptul, politica, economia şi istoria, şi aceasta în conformitate cu ceea ce
spune Biblia:
“Căci armele cu cari ne luptam noi, nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice,
întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice
înălţime, cari se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob
ascultării de Cristos.”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiceiuri păgâne preluate în creştinismul majoritar de astăzi din România
Valentin David-Izvernar
“…vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna.
Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scrişi demult pentru osânda aceasta, oameni
neevlavioşi, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru şi tăgăduiesc pe
singurul nostru Stăpân şi Domn, Isus Hristos”. – Iuda 1:3,4
Mi-am propus ca în lunile care vor urma să ne aplecăm cu atenţie asupra
sincretismului (amestecului) religios de care suntem cuprinşi şi analizându-l în cateva
episoade să aducem lumină, argumentând de ce noi creştinii baptişti nu practicăm unele
obiceiuri de origine păgână antică strecurate în viaţa de zi cu zi a concetaţenilor noştrii.
Pavel descria în Romani 1: 21-26 modul de închinare al locuitorilor Babilonului, astfel:
“…fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu
I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.
S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit; şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor
într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi
târâtoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor;
aşa că îşi necinstesc singuri trupurile; căci au schimbat în minciună adevărul lui
Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat
în veci! Amin.”
Acest sistem de idolatrie s-a răspândit din Babilon spre naţiuni, căci din acest loc au fost
împraştiaţi oamenii pe faţa pământului. În cartea intitulată “Ninive si relicvele ei”, Layard
declara că “idolatria şi-a avut originea în ţinutul Babilonia”.
(continuare pe pagina următoare)

Când Roma a devenit capitala unui mare imperiu este cunoscut faptul că ea a
asimilat în cadrul sistemului ei, zeii şi religiile diferitelor ţări peste care guverna.
Religia timpurie a Romei n-a fost altceva decât închinarea babiloniană dezvoltată sub
diverse forme. În vremea în care Roma conducea lumea s-a născut, a trăit, a murit şi a
înviat adevăratul Mântuitor, Domnul Isus Cristos. După ce s-a înălţat la ceruri a trimis
Duhul Sfânt iar pe pământ a fost întemeiată biserica. Încercări de contopire a
păgânismului cu creştinismul s-au făcut chiar pe vremea când se scria Noul Testament
pentru că Pavel scrie în 2 Tesaloniceni 2:7 “Căci taina fărădelegii a şi început să
lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din drumul ei.” Iar
apostolul Iuda se simţea obligat să-i îndemne pe oameni “să luptaţi pentru credinţa
care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna.”
Creştinismul se confrunta cu păgânismul babilonian în diversele forme ce se
statorniciseră dar primii creştini au refuzat să aibă de-a face cu obiceiurile şi
convigerile lui. În acest context au rezultat persecuţii intense. Mai târziu biserica a
început să primească recunoaştere prin convertirea împăratului Constantin. Dar pentru
această recunoaştere a trebuit să se plătească un mare preţ: s-au făcut multe
compromisuri cu păgânismul.
Nu cu intenţia de a ridiculiza oamenii care au astfel de convingeri şi practică
astfel de obiceiuri, vom aborda în fiecare lună câte o practică păgână amestecată cu
creştinismul, ci dorim să-i inspirăm pe oameni ca indiferent de apartenenţa lor
religioasă să părăsească învăţăturile neconforme cu credinţa care a fost dată sfinţilor
odată pentru totdeauna şi să-i determinăm să caute o reîntoarcere la aceste valori.

SA NE RUGAM PENTRU:












Proiectele spirituale si materiale asumate ca si congregatie in anul 2012
Resursele de care avem nevoie - sa la primim de la Dumnezeu
Bolnavii bisericii:- Ţuţuian Teofil- Iancu Ion- Iancu Florica- - Şubert Francisc, Şubert
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

