Biserica Baptistă Maranata

DIVERSE

Moldova Nouă

- Acestea sunt vremurile în care avem excursii
rapide, scutece de unica folosință, moralitate de
doi bani, aventuri de-o noapte, corpuri
supraponderale și pastile care îți induc orice
stare de la bucurie, la linişte, la moarte.
Sunt niște vremuri în care sunt prea multe în
vitrine dar nimic în interior.
- Amintește-ti să-ţi petreci timp cu persoanele
iubite, pentru ca nu vor fi lângă tine o
eternitate.
Amintește-ti sa spui o vorba bună copilului
care te venerează, pentru că acel copil va creste
curând şi va pleca de lângă tine. Amintește-ţi
să-1 îmbrățișezi cu dragoste pe cel de lângă
tine pentru că aceasta este singura comoara pe
care o poți oferi cu inima şi nu te costă nimic.
Amintește-ţi să spui “Te iubesc” prietenului şi
persoanelor pe care le îndrăgeşti, dar mai ales
să o spui din inimă. O sărutare şi o îmbrățișare
vor alina durerea atunci când sunt sincere.
Amintește-ţi să-i ţii pe cei dragi de mână şi să
prețuiești acel moment pentru că într-o zi acea
persoană nu va mai fi lângă tine.

- Fă-ţi timp să iubeşti, fă-ţi timp să vorbeşti, făţi timp să împărtăşeşti gândurile preţioase pe
care le ai

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

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

SĂRBĂTORIŢII LUNII
IUNIE 2012:

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

Domnul să te binecuvânteze !
Nistoran Gheorghe-Ioan - 5 iunie
Iancu Elisabeta - 9 iunie
Damian Doina (Sanda) – 14 iunie
Bordea Lidia – 17 iunie
Albu Cristian – 25 iunie
Munteanu Ana – 29 iunie
Lungu Iuliana – 29 iunie
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Concepţia creştină-biblică despre lume şi viaţă
3. Perspectiva particulară a biologiei
pastor Nelu Popescu

VERSETUL LUNII
IUNIE 2012
“Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat
în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea
păcatelor voastre; apoi veţi primi darul
Sfântului Duh.”

NOUTĂŢI
- 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 !

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

Picătura de înţelepciune

Biologia este stiinta care studiaza materia vie, sub toate aspectele ei.
Faptele Apostolilor 17:24-28: “Dumnezeu ,care a facut lumea si tot ce este in ea, este Domnul
cerului si al pamantului, ...El a facut ca toti oameni,iesiti dintr-unul singur, sa locuiasca pe
toata fata pamantului ... in El avem viata, miscarea si fiinta, ... “
Conceptia umanistă despre lume si viaţă, în domeniul biologiei, se poate rezuma prin afirmaţiile
a doi reprezentanţi de seamă şi anume:
G.G.Simpson, reprezentantul umanismului secular care a spus: “Omul este rezultatul unui
proces natural şi fără scop, care nu l-a intenţionat pe el. El nu a fost planificat. El este o stare a
materiei, o formă de viaţă, un fel de animal şi o specie din Ordinul Primatelor, înrudit
îndeaproape şi de la distanţă cu toate formele de viaţă şi, de fapt, cu tot ce este material” şi P.T.
de Chardin reprezentantul umanismului cosmic, potrivit căruia “Cu cât studiem mai mult
trecutul, observand apariţia constantă a vieţii pe parcursul a milioane de ani...,cu atât trebuie să
fim mai convinşi că printr-un fel de infaibilitate a numerelor mari, omenirea, culmea actuala a
valului evoluţionist, nu poate eşua în cursul încercărilor ei de a găsi calea dreaptă şi o deschidere
pentru ascensiunea sa către o formă superioară”.
Acceptarea şi propagarea evoluţiei este crucială pentru umanişti. Pentru ei evoluţia ateistă este
singura explicaţie posibilă despre apariţia şi dezvoltarea vieţii şi a lumii iar ştiinţa este principala
sursă de cunoaştere. Ştiinţa însă nu acceptă supranaturalul ca o explicaţie posibilă pentru
originea vieţii. Pentru umanişti, evoluţia nu este numai o teorie ci şi un fapt. Teoria evoluţiei
susţine că mamiferele au evoluat din reptile, reptilele au evoluat din amfibieni, că amfibienii au
evoluat din peşti şi tot aşa până la prima formă de viaţă. Concepţia umanistă este elaborată pe
câteva idei:

Generaţia spontană; adică, viaţa a apărut din nefiinţă dintr-odata, din materie
anorganică, fără viaţă, prin procese naturale cu totul întamplatoare (C.Darvin, unul
dintre evolutioniştii de seamă, nu a fost categoric în acest sens. El a spus că mai
degrabă fiinţele organice care au trăit vreodată pe pământ au apărut dintr-o formă
primordială, în care a fost insuflată la început viaţa. Altfel spus el crede într-o forţă
supranaturală pentru a explica apariţia vieţii.)

Selecţia naturală; adică, permanenta competiţie, mutaţiile genetice, prădătorii,
formele de relief şi de climă, precum şi timpul au favorizat la întamplare, pe cale
naturală, reproducerea şi dezvoltarea formelor de viaţă cele mai potrivite şi
puternice. Fiecare formă de viaţă respinge ce este rău, păstrează şi acumulează ce
este bun pentru a îmbunătăţi fiinţele organice.(Viaţa de-a lungul mileniilor de
existenţă însă, contrazice aceasta teorie. Şi astăzi se reproduc în cadrul fiinţelor
organice şi forme mai slabe sau cu defecte evidente)

Mărturia fosilelor; adică, studiind rămăşiţele plantelor sau animalelor păstrate într-o
formă oarecare în sol oamenii de ştiinţă pot stabili diferite etape în procesul
evoluţiei.(Nu se poate aduce nici o dovadă clară că prima formă de viaţă, peştii,
amfibienii, reptilele, şi mamiferele au evoluat treptat)

MEDITAŢIE

MEDITAŢIE

(urmare pagina anterioară)
Concepţia Biblică. Ştiinţa nu poate observa sau masura supranaturalul şi în consecinţă nici nu poate ajunge să
cunoască ceea ce este supranatural. Evenimentele care se petrec o singură dată sau foarte rar nu pot fii studiate
ştiinţific. Pentru studiere şi cunoaştere, ştiinţa are nevoie ca evenimentele să se repete, să fie observate, măsurate
şi testate. Biblia afirmă că:”Dumnezeu a zis: să mişune apele de vieţuitoare, şi să zboare păsări deasupra
pământului pe intinderea cerului. Dumnezeu a făcut peştii cei mari şi toate vieţuitoarele cari mişună apele, după
soiurile lor; a făcut şi orice pasăre înaripată dupa soiul ei....”Despre om Biblia spune: “Dumnezeu a facut pe om
dupa chipul Sau, ...parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut”(Genesa 1:20-21,27).Creştinii acceptă, în baza
unui proces raţional, că ordinea vasta şi planul lumii indică spre Dumnezeu ca şi Proiectant şi Creator.
William Paley a devenit celebru prin argumentul teleologic (totul este organizat cu un anumit scop şi cu o
anumita cauza finala) in favoarea adevarului biblic despre Creator si creatia Sa.El a spus ca uitându-ne la un ceas
ne gândim la cel care a facut ceasul, la ceasornicar. Ştiinţa a descoperit că viaţa seamănă cu cele mai complexe
maşini; ingeniozitatea după care funcţionează viaţa este mult superioară celor mai avansate tehnologii realizate
de oameni. Pe lângă credinţa în Dumnezeu şi acceptarea adevarului biblic despre Creator şi creaţia Sa, concepţia
creştină despre lume şi viaţă în domeniul biologiei a primit şi un suport ştiinţific important:

ADN-ul: este o substanţă complexă prezentă în toate formele de viaţă. El este interdependent cu cel
puţin douăzeci de tipuri de proteine. Proteinele nu pot fi produse decât sub controlul ADN-ului iar de
ADN nu poate fi vorba fără proteine.Tot acest sistem de alcătuire şi concepere a trebuit să existe
simultan. ADN-ul est un indiciu de netăgăduit despre un plan inteligent şi un Creator.

Legea a doua a termodinamicii “Chiar dacă energia totală din univers rămane constantă, cantitatea de
energie disponibilă pentru lucrul mecanic util scade în continuu ”. Asta înseamnă că, în timp, ordinea
tinde să se strice şi să devină dezordine; în timp totul îmbătrâneşte. Asa spune şi Biblia despre univers
(Romani 8:22-23).

Fondul genetic. Ingineria genetică poate face lucruri mari în cadrul unei specii sau în cadrul unor
specii înrudite, dar nu poate face ca grâul să devina plantă citrică sau porcului să-i crească aripi şi să
zboare.
Concluzie: Concepţia creştină biblică despre lume şi viaţă în domeniul biologic cere credinţă. Dar credinţa
aceasta primeşte la un moment dat şi un suport din partea raţiunii, istoriei şi ştiinţei în general. Teoria
evoluţionistă reclamă mai multă credinţă şi este contrară raţiunii, istoriei şi ştiinţei autentice.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiceiuri păgâne preluate în creştinismul majoritar de astăzi din România
2. Rugaciunea pentru morti
Nistoran Ioan
Credinţa în viaţa de după moarte a făcut ca toate popoarele încă din antichitate, să aibă anumite
practici cultice legate de cei morţi, fapt ce a dus la cultul morţilor.
Chiar şi poporul Israel – poporul lui Dumnezeu a cochetat cu acest cult al morţilor, fiind mereu tentat
să adopte practicile religioase ale popoarelor învecinate. Desigur că printre aceste practici unele erau asociate cu
cultul morţilor. Astfel afirmaţiile din Deuteronom 26:14 denotă că a fost necesar să se interzică aducerea de jertfe
morţilor: se pare că s-a aşteptat să fie arsă tămâie pentru Asa la înmormântarea sa. (2 Cronici 16:14). Totuşi este
clar că cultul morţilor nu a avut vreun rol în adevărata religie a Israelului.
Din păcate nici creştinismul nu a scăpat de influenţa cultului morţilor. Astfel, în biserica majoritară,
partea cea mai de seamă din slujba înmormântării credincioşilor este molitva de dezlegare, urmată de rugăciune
de iertare. Preotul roagă pe Dumnezeu să dezlege sufletul celui răposat de orice blestem sau afurisenie şi să-i
ierte toate păcatele ca sufletul lui să se odihnească împreună cu drepţii iar trupul său să se întoarcă în ţărâna din
care a fost făcut.
De asemenea, “ Cântarea de veşnică pomenire” care se cântă mortului la sfârşitul slujbei de
înmormântare, la punerea în mormânt şi la părăstase, roagă pe Dumnezeu, ca El să-şi aducă pururea aminte de
cel mort, iar pe de altă parte, noi cei vii, să păstrăm o neîntreruptă aducere aminte, să nu-l lăsăm în uitare şi să-l
pomenim mereu în rugăciunile noastre. Într-adevar sunt mulţi oameni care cred că pot fi împăcaţi cu Dumnezeu
şi după moarte. De aceea, când sunt în faţa unui trup neînsufleţit ei îl roagă pe Dumnezeu să-l ierte.
(continuare pe pagina următoare)

(urmare pagina anterioară)
Biblia însa dezminte această posibilitate. Să urmărim cu atenţie cuvintele Domnului Isus din Ioan 11:26
spuse Martei cu ocazia învierii lui Lazăr: “Oricine trăieşte şi crede în Mine, nu va muri niciodată.” Cu alte
cuvinte doar cel care crede în timpul acestei vieţi, cât trăieşte pe acest pământ, acela a scăpat de moarte
pentru ca o data ce ai murit fără să crezi în jertfa lui Isus Cristos, ai ajuns în Iad, în acel loc unde Dumnezeu
nu mai are nimic de spus omului. Scriilorul rus Dostoievski a spus că “iadul e locul spre care Dumnezeu nu
se mai uită” .
Pentru a înţelege mai bine cuvintele Domnului Isus spuse Martei şi nouă tuturor, trebuie să ştim
că, în lumina Sfintelor Scripturi, moartea este de trei feluri: moartea fizică, moartea spirituală, care s-a
petrecut în momentul când Adam şi Eva au mâncat din fructul oprit. Ştim că ei au continuat să existe din
punct de vedere fizic însă mulţi ani, dar în momentul neascultării ei au trăit o altfel de moarte, moartea
spirituală, despărţirea de Dumnezeu. Şi al treilea tip de moarte este moartea veşnică. Ea constă în
despărţirea veşnică de Dumnezeu şi va avea loc după marea judecată.
Revenind la moartea fizică, trebuie spus că ea este o despărţire constituind momentul când partea imaterială
din om compusă din suflet şi duh, părăseşte casa părintească a trupului. Ea are loc din pricina păcatului lui
Adam şi este un destin hotărât pentru toţi oamenii ( Evrei 9:27). Pentru cei credincioşi ea este un somn în
ceea ce priveşte trupul, pe când sufletul este dus de îngeri la Domnul unde va aştepta răsplata. În ceea ce
priveşte starea celor nemântuiţi Bibilia spune că sufletele despărţite de trupuri sunt perfect conştiente şi se
gasesc în locuinţa morţilor ca într-o închisoare, fiind păstrate pentru pedeapsa din ziua judecăţii. Iată ce
spune Domnul Isus in Luca 16:22-26: “… cu vremea săracul a murit şi a fost dus de îngeri în sănul lui
Avraam. A murit şi bogatul şi l-au îngropat. Pe cănd era el în Locuinţa morţilor în chinuri, şi-a ridicat ochii
în sus, a văzut de departe pa Avraam şi pe Lazăr în sânul lui şi a strigat: ‘Părinte Avraame fie-ţi milă de mine
şi trimete pe Lazăr să-şi moaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba căci grozav sunt chinuit în
văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avraam, adu-ţi aminte că în viaţă tu ţi-ai luat lucrurile bune şi Lazăr şi le-a
luat pe cele rele, acum aici el este mângâiat iar tu eşti chinuit. Pe lângă toate acestea între noi şi între voi este
o prăpastie mare, aşa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. ”
Astfel dar după moarte nu se mai poate schimba nimic, Sunt nebiblice învăţăturile, conform
cărora rugăciunile pentru morţi şi alte ceremonii ar mai putea schimba ceva sau uşura starea acelor
nemântuiţi. Omul se poate salva doar în timpul vieţii de pe acest pământ şi o poate face doar prin harul lui
Dumnezeu şi prin credinţa în Isus Crisots.

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

