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Moldova Nouă

despre dreptate

„Este imposibil să conduci lumea cu
dreptate fără Dumnezeu şi fără Biblie.” George Washington

„Dreptatea fără putere este neputincioasă,
puterea fără dreptate este tiranică ...
Dreptatea trebuie sa fie puternică, iar
puterea - dreaptă.” - Blaise Pascal

Domnul să te binecuvânteze !
Turcin Lidia – 1 iulie
Nistoran Ana – 2 iulie
Sporea Gheorghe – 12 iulie
Albu Iuliana – 12 iulie
Iancu Roxana – 13 iulie
Ivaş Veronica Roxana – 14 iulie
Gîrjan Elena – 15 iulie
David-Izvernar Desanca – 18 iulie
Damian Iliuţă – 19 iulie
Constantinescu Mihai – 21 iulie
Rusovan Dorin Liviu – 22 iulie
Firulescu Marioara – 28 iulie
Georgevici Octavian – 28 iulie
Cozma Adriana – 28 iulie

„Câtă vreme cuşca nu e bine închisă,
consider că leul are perfectă dreptate.” Valeriu Butulescu

VERSETUL LUNII
IULIE 2012
“Căci Domnul este drept, iubeşte
dreptatea, şi cei neprihăniţi privesc faţa
Lui. ”
Psalmii 11:7

„Dacă oamenii ţi-ar face dreptate,
Dumnezeu cum te-ar mai răsplăti?” Arsenie Boca

NOUTĂŢI
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

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

-

a apărut postat pe site-ul bisericii noastre
Programul Şcolii de Vară - Engleza pe Teme
Biblice - ediţia a IV-a care se va desfăşura în
perioada 20-26 august 2012. Tema cursului din
2012 a fost aleasă în contextul Anului Olimpic
2012 organizat în Marea Britanie la Londra şi se
intitulează:
ALEARGĂ ÎN CURSĂ !

-marţi 03 iulie 2012, în biserica noastră, va avea
loc un concert al Corului de copii Continental
Kids

Buletin inFormativ
Anul IV, Nr.4 – IULIE 2012
GRATIS

Concepţia creştină-biblică despre lume şi viaţă
5. Perspectiva particulară a psihologiei
pastor Nelu Popescu
Psihologia este stiinţa care se ocupă cu studiul psihicului omenesc; cu studiul
proceselor şi al particularităţilor psihice (definiţia dată de DEX)
Genesa 63,5: “Atunci Domnul a zis: Duhul Meu nu va rămânea pururea în om, căci şi omul nu
este decât carne păcătoasă.../Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ, şi că
toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău.”Iov 14:4
“Cum ar putea să iasă dintr-o fiinţă necurată un om curat? Nu poate să iasă niciunul.”Psalmul
51:5 “Iată că sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama mea”

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

„Orice nedreptate izvorăşte din prea mare
iubire faţă de noi înşine şi prea puţină
iubire faţă de alţii.” - John Locke

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

SĂRBĂTORIŢII LUNII
IULIE 2012:

Picătura de înţelepciune

Concepţia umanistă despre lume şi viaţă, în domeniul psihologiei este subordonată teologiei,
eticii, filozofiei şi biologiei umaniste. Psihologiei umaniste îi rămân de studiat foarte puţine
lucruri, pentru că umanismul neagă existenţa lui Dumnezeu, susţine că omul este un produs al
întâmplării şi al evoluţiei într-un timp foarte îndelungat, neagă existenţa supranaturalului
(inclusiv sufletul, mintea şi voinţa). Psihologia umanistă se ocupă doar de lucrurile care au un
suport material cum ar fi: creierul, stimulii sau imboldurile şi impulsurile provocate de mediul
înconjurător, precum şi de reacţiile omului la aceste impulsuri. Unii psihologi umanişti
consideră că gândurile şi personalitatea omului sunt doar produse secundare ale interacţiunilor
fizice ale creierului. În acest caz psihologia se reduce la o ştiinţă a modului de comportare al
omului ca reacţie a creierului şi al trupului la stimulii externi.
Psihologia umanistă se bazează în principal pe 3(trei) ipoteze:

Omul este bun prin natura lui şi cu posibilităţi reale de a deveni mai bun. Abraham
Maslov a spus: “După câte ştiu eu, noi nu avem vreun instinct intrinsec pentru rău”.
Această afirmaţie este contrazisă de mulţimea de lucruri rele pe care le fac sau vor să
le facă copii mici fără ca cineva să-i înveţe şi fără să fie influenţaţi de ceva.

Societatea şi instituţiile ei sunt responsabile pentru acţiunile rele ale oamenilor. Carl
Rogers a spus că oamenii sunt: “deterioraţi şi pervertiţi de experienţa lor”. Altfel
spus alţii sunt de vină pentru răutatea omului; omul în acest caz este absolvit de
răutatea lui şi de faptele lui rele. Mediul şi societatea sunt incriminate în primul rând
pentru tot ceea ce este rău. Continuând raţionamentul putem spune că omul este
coborât pe treapta animalului.

Sănătatea mentală poate fi obţinută de oricine dacă intră în contact cu sinele lui care
este bun. ”Când omul se eliberează de tot răul pe care societatea l-a impus cu forţa
asupra lui, el va deveni un agent pozitiv cu un potenţial virtual nelimitat”
Pentru psihologii umanişti este greu să răspundă la întrebări ca acestea: cum a ajuns societatea şi
cultura unei societăţi să devină rea, dacă în om nu ar fi existat, din naştere, tendinţa irezisibilă
spre rău? sau: de ce fac oamenii buni lucruri rele dacă în ei nu există tendinţa irezistibilă spre
rău ?
(continuare pe pagina următoare)
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(urmare pagina anterioară)
Psihologia umanistă insistă asupra valorii din om ca agent evoluator şi consideră că numai atunci când acceptăm
necesitatea ca omul să deţină controlul deplin, numai atunci se poate revărsa potenţialul nelimitat care decurge
din faptul de a fi om .
Concepţia creştină. Creştinsmul biblic este preocupat de psihologie şi militează pentru transformarea minţii
(metanoia) şi vindecarea sufletului.Vindecarea înseamnă aducerea omului într-o relaţie corectă cu Dumnezeu, cu
legile fizice, mentale şi spirituale date de Dumnezeu. Creştinismul recunoaşte existenţa supranaturalului, inclusiv
a unei constiinţe lăuntrice a omului (Romani 2:14-15). Natura umană conţine două realităţi fundamentale: cea
fizică sau materială, şi cea spirituală, supranaturală (Matei 10:28, 1Tes.5:23 ). Omul este mai mult decât trup şi
deci mai mult decât materie. În timpul vieţii, structura materială, moleculele trupului se schimbă în cadrul unui
proces bine defint de Dumnezeu, dar partea lui imaterială, identitatea şi conştiinţa lui nu se schimbă. Conştiinţa
nu se confundă cu creierul, şi nu este total dependentă de creier. Conştiinţa este ceva supranatural. La fel se poate
spune că nu se poate pune semnul egal între memorie şi celule nervoase în care se crede că este înmagazinată
memoria. Mintea are la rândul ei ceva supranatural. Voinţa liberă este un alt concept care poate fi explicat doar în
contextul adevărului biblic, care susţine dimensiunea spirituală a omului. Biblia ne spune că natura umană este
inerent (conţine un element nedespărţit) rea din cauza hotărârii omului de a nu asculta de Dumnezeu, hotărâre
pusă în aplicare în grădina Eden (Genesa 2:15-17; 3:1-6). Acceptarea adevărului biblic despre natura păcătoasă a
omului este crucială pentru înţelegerea proceselor care se produc în mintea şi în sufletul omului. Omul s-a
revoltat împotriva lui Dumnezeu şi acest lucru a provocat căderea, şi deci o schimbare dramatică şi profundă.
Această cădere a influenţat total relaţia omului cu Dumnezeu, cu sine însuşi, cu semenii săi şi cu întreg cosmosul
(Genesa 3:7-24). Natura păcătoasă a omului şi dorinţa lui de a se răzvrăti împotriva lui Dumnezeu (ca o
consecinţă a acestei naturi) este sursa tuturor problemelor psihologice. F.A.Schaeffer a rezumat aceste adevăruri
spunând: ”Principala problemă psihologică este încercarea de a fi ceea ce nu suntem şi încercarea de a purta ceea
ce nu putem purta. Mai presus de orice, problema de bază este aceea că nu dorim să fim creaturile care suntem
înaintea Creatorului”.
Vorbim tot mai mult de boli mentale. Se întamplă ca diferite lucruri să afecteze creierul, să producă anumite
tumori sau dereglari ale glandelor; se întamplă ca unii oameni să fie afectaţi de anumite moşteniri genetice. În
aceste cazuri se poate vorbi despre boli mintale. Sunt însă şi situaţii în care problemele oamenilor au fost
clasificate ca boli mentale deşi nu există nici o dovadă că sunt provocate de ceva organic. Cauza acestora este de
altă natură: probleme nerezolvate care macină conştiinţa. În aceste cazuri mărturisirea păcatului şi iertarea de
păcat prin Domnul Isus Cristos, împăcarea cu Dumnezeu obţinută în acest fel şi lucrarea de sfinţire pe care o face
Duhul Sfânt este remediul sigur şi singur (Iacov 5:16). Oamenii vor fi sănătosi spiritual doar când acceptă şi fac
voia lui Dumnezeu, gândesc ca Dumnezeu şi doresc ceea ce doreste Dumnezeu. Şi astăzi, ca altădată în Eden,
oamenii sunt puşi în faţa aceleiaşi alegeri: ne încredem în Dumnezeu şi ascultăm de El, sau credem cuvântul
diavolului că putem deveni dumnezei şi trăim în consecinţă, cu toate repercursiunile care ne vor afecta psihicul.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiceiuri păgâne preluate în creştinismul majoritar de astăzi din România
4. Horoscopul (Falsa încredere în zodiac)
Andrei Constantinescu
În majoritatea revistelor, ziarelor, la posturile TV şi de radio, cât şi pe site-urile de internet găseşti
rubrica destinată horoscopului. Fiecărei persoane, în funcţie de data la care s-a născut, îi este asociată o anumită
zodie. În combinaţie cu astrologia care studiază mişcarea planetelor, fiecărei zodii îi este prezisă ceea ce i se va
întâmpla în viitor. În fiecare zi sau o dată pe lună poti afla ce îţi rezervă viitorul.
Un lucru pe care îl poate observa oricine consultă horoscopul este că oriunde l-ai citi, el nu este
acelaşi, nu prezice acelaşi lucru. Dacă de exemplu te uiţi într-un ziar iar apoi asculti la o emisiune transmisă la un
post TV sau de radio, vei observa că vei auzi două preziceri diferite ale zodiacului. Nu veţi găşi peste tot aceeaşi
prezicere a horoscopului. Acest lucru mă determină să cred că horoscopul eşte un lucru înventat de oameni şi
care nu este vrednic de încredere.
De ce să te încrezi în zodiac? Diavolul încearcă să înşele multă lume şi prin intermediul horoscopului.
(continuare pe pagina următoare)

(urmare pagina anterioară)
Dumnezeu a interzis poporului Israel să se îndeletnicească cu astfel de lucruri. ”Să nu fie la tine ... nimeni
care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor.” - Deuteronom
18:10.
De ce e aşa de important în ce zodie te-ai nascut? Ar trebui ca cel mai important lucru să nu fie în
ce zodie te-ai născut, ci dacă te-ai născut din nou. Domnul Isus a spus ”Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă
un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” - Ioan 3:3.
Dumnezeu ne promite un viitor şi o nădejde. ”Căci eu ştiu gândurile, pe care le am cu privire la
voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.” - Ieremia 29:11.
Un viitor şi o nădejde care începe cu jetfa Domnului Isus de la Calvar şi se termină cu o veşnicie petrecută
împreună cu Dumnezeu. ”Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru
ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” - Ioan 3:16.
În ce ne punem încrederea? Într-un zodiac care nu este adevărat sau în Dumnezeu care este
vrednic de încredere. Cuvântul Domnului spune: ”Fereşte-te de basmele lumeşti şi băbeşti. Caută să fii
evlavios.” - 1 Timotei 4:7; ”Încrede-te în Domnul, şi fă binele; locuieşte în ţară, şi umblă în credincioşie.” Psalmul 37:3; ”Sufletul nostru nădăjduieşte în Domnul; El este Ajutorul şi Scutul nostru. Da, inima noastră
îşi găseşte bucuria în El, căci avem încredere în Numele Lui cel Sfânt.” - Psalmul 33:20,21.
Unde alergăm cel mai repede pentru a cauta să aflăm răspuns la întrebările şi problemele cu care ne
confruntăm în viaţă? La un horoscop care prezice lucruri care nu se vor împlini niciodată sau la Cuvântul lui
Dumnezeu care este viu, lucrător (”Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice
sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă
simţirile şi gândurile inimii.” - Evrei 4:12) şi de folos (”Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de
folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să
fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” - 2 Timotei 3:16,17).
Dacă nu îl vom păstra pe Dumnezeu în cunoştinţa noastră, vom ajuge să facem lucruri neîngăduite (Romani
1:28-32) şi vom ramâne cu inima împietrită (Efeseni 4:17-25).
”Căci este scris: Fiţi sfinţi, căci eu sunt sfânt.” - 1 Petru 1:16

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
Şcoala de Vară - Engleza pe Teme Biblice ce se va desfăşura în perioada 20-26
august 2012
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 cu fraţi şi surori care se întâlnesc
pentru rugăciune în 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

