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Paradoxul vremurilor noastre …. (1)
Paradoxul vremurilor noastre în istorie
este că avem clădiri mai mari dar suflete mai mici;
autostrăzi mai largi dar minţi mai înguste. Cheltuim
mai mult dar avem mai puţin; cumpărăm mai mult
dar ne bucurăm tot mai puţin. Avem case mai mari
dar familii mai mici, avem mai multe accesorii dar
mai puţin timp; avem mai multe funcţii dar mai
puţină minte, mai multe cunoştinţe dar mai puţină
judecată; mai mulţi experţi şi totuşi mai multe
probleme, mai multă medicină dar mai puţină
sănătate.
Ne am multiplicat averile dar ne-am redus
valorile.Vorbim prea mult, iubim prea rar şi urâm
prea des. Am învăţat cum să ne câştigăm existenţa
dar nu cum să ne facem o viaţă, am adăugat ani vieţii
şi nu viaţă anilor. Am ajuns până pe lună şi înapoi dar
avem probleme când trebuie să traversăm strada să
facem cunoştinţă cu un vecin. Am cucerit spaţiul
cosmic dar nu şi pe cel interior. Am făcut lucruri mai
mari dar nu şi mai bune. Am curăţat aerul dar am
poluat solul. Am cucerit atomul dar nu şi
prejudecăţile noastre. Scriem mai mult dar învăţăm
mai puţin. Plănuim mai multe dar realizăm mai
puţine. Am învăţat să ne grăbim dar nu şi să
aşteptăm. Am construit mai multe calculatoare să
deţină mai multe informaţii să producă mai multe
copii ca niciodată dar comunicăm din ce în ce mai
puţin. Acestea sunt vremurile fast-food-urilor şi
digestiei încete; oamenilor mari şi caracterelor
meschine; profiturilor rapide şi relaţiilor superficiale.
Acestea sunt vremurile în care avem două venituri
dar mai multe divorţuri, Case mai frumoase dar
cămine destrămate.

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

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

Domnul să te binecuvânteze !
Nistoran Ioan – 1 mai
Chisaliţă Ana – 1 mai
David-Izvernar Mihaela – 10 mai
Albu Aurica – 11 mai
Iancu Floarea – 13 mai
Turcin Ion – 13 mai
Pera Dumitru – 14 mai
Marişescu Ion – 18 mai
Gîrjan Ana – 18 mai
Mariţan Nicolae – 20 mai
Şubert Maria – 24 mai
Ţuţuian Octavian – 25 mai
Gapşea Nicolae – 25 mai
Pavel Ştefania – 26 mai
Borcean Valerica – 26 mai
Marişescu Marius – 30 mai

Buletin inFormativ
Anul IV, Nr.2 – MAI 2012
GRATIS

Concepţia creştină-biblică despre lume şi viaţă
3. Perspectiva particulară a eticii (moralei)
pastor Nelu Popescu

VERSETUL LUNII
MAI 2012
“Odinioară eraţi întuneric; dar acum
sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci
ca nişte copii ai luminii.”
Efeseni 5:8
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 !
- Pe prima pagină a site-ului bisericii
noastre a fost postată posibilitatea
descărcării Formularului 230 care permite
direcţionarea către trezoreria bisericii
noastre a 2% din impozitul anual reţinut de
stat.
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SĂRBĂTORIŢII LUNII
MAI 2012:

Efeseni 4:17-32 “...să nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii, în deşertăciunea
gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din
pricina neştiinţei în care se află în urma împietririi inimilor...”
(Exod 20:17-32)
Etica se ocupă cu totalitatea normelor de conduită morală şi rolul lor în
viaţa socială.
“Problema fundamentală a eticii este: cine face regulile? Dumnezeu sau oamenii?
Răspunsul teist (al celor care cred în Dumnezeu) este că Dumnezeu le face.
Răspunsul umanist (al celor care nu cred în Dumnezeu) este că omul le face.
Distincţia dintre teism si umanism este diviziunea fundamentală din teoria morală”
Umanismul are o mulţime de concepţii privitoare la etică. Acestea rezultă din
dificultatea de a da un raspuns la întrebările legate de domeniul eticii cum ar fi:

există adevar în etică?

binele şi răul sunt expresii ale inimii sau minţii?

au oamenii voinţa liberă sau nu?

etica se masoară după principii sau după rezultate?

măsura binelui şi a răului este dată de avantajul personal sau mai degrabă
de avantajul tuturor celor afectaţi?
Umaniştii, neavând o bază a moralitaţii ajung inevitabil la un conflict al concepţiilor
lor. Ei nu au un standard fix care să le ceară oamenilor să acţioneze şi să trăiască întrun anumit fel, de aceea au o problemă majoră în domeniul eticii. Dacă omul urmează
să decidă ce trebuie să facă, atunci el trebuie să se raporteze la un standard. Ori
tocmai asta este deviza de la care pleacă umanismul:”...nu se poate găsi o baza ultimă
pentru trebuie...”şi deci nu există nici o bază pentru stabilirea binelui şi a răului. Dacă
nu există o moralitate absolută (o normă dată la care să se raporteze toţi oamenii),
atunci principiile morale sunt doar nişte seturi de convenţii sociale stabilite de oameni
pentru a-şi satisface nevoile. Aceste seturi se pot schimba în funcţie de oameni şi de
nevoile lor. Asta înseamna că Hitler, Stalin, Mao şi alţii ca ei sunt nevinovaţi de tot ce
au făcut pentru că ei au stabilit setul de convenţii sociale pentru a-şi satisface nevoile
lor. Relativismul în etică poate justifica şi acoperi cele mai josnice comportamente şi
cele mai odioase crime.
În concluzie: etica promovată de umanişti rătăceşte prin hăţişul unor afirmaţii
neclare, iar în loc de absoluturi pune sugestii şi “linii călăuzitoare” după bunul plac al
celor care la un moment dat sunt mai puternici, mai mulţi, sau mai toleranţi în numele
drepturilor omului.
(continuare pe pagina următoare)
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(urmare pagina anterioară)
Viaţa însăşi şi societatea scoate în evidenţă nevoia unui cod moral absolut. Dar un cod moral absolut
nu poate exista fără Dumnezeu.
Creştinismul biblic subordonează etica Bibliei, acceptând faptul că principiile morale au la bază
caracterul lui Dumnezeu. Sarcina eticii creştine este să stabilească ce este şi ce nu este in
conformitate cu caracterul lui Dumnezeu descoperit în Biblie. Biblia schiţează ordinea morală şi
ni-L prezintă pe Dumnezeu Întrupat, pe Domnul Isus. Din lucrarea şi învăţătura Domnului Isus
creştinul poate înţelege mai bine implicatiile acestei ordini. Punctul culminant al invataturii morale a
lui Cristos este cuprins in Predica de pe munte (Mat.5-7). Aceasta împreună cu poruncile din
Vechiul Testament creează un cod moral absolut. Pe langa acest cod, crestinii au in Domnul Isus
modelul desavarsit de viata. Chemarea de a-L urma pe Domnul Isus este rezumarea cea mai simplă a
eticii creştine “...trebuie să traiască şi ei cum a trăit Isus”(1 Ioan 2:3-6). Creştinii au o chemare
biunivocă, prezentată de Noul Testament ca o poruncă: sa-L iubească pe Dumnezeu şi pe aproapele
lor ca pe ei înşişi (Luca10:27). Aceasta implică faptul că creştinii au anumite responsabilităţi
inseparabile în ceea ce-L priveşte pe Dumnezeu şi pe semenii lor (1 Ioan 4:20). Datoria faţă de
semeni nu este doar de natură spirituală ci şi socială (Mat. 25:31-46). Ordinea morală a lui
Dumnezeu implică şi o ordine socială. Caracterul moral prezentat în Biblie trebuie impus şi cerut
oamenilor în toate domeniile vieţii. Acest lucru ar fi suficient pentru eradicarea corupţiei şi a
sărăciei, a conflictelor de orice natură şi instaurarea unui climat de pace, de corectitudine şi de
bunăstare. Biblia vorbeşte despre o vreme în care Dumnezeu va judeca oamenii după modul lor de
viaţă, ca şi expresie a caracterului lor (Mat. 25:31-46; 2 Cor.5:20; Apoc.22:11-12) şi că în cele din
urmă oamenii îşi vor trăi veşnicia în rai sau în iad în funcţie de etica acceptată şi trăită.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiceiuri păgâne preluate în creştinismul majoritar de astăzi din România
2. Vrăjitoria in secolul XXI
Valentin David-Izvernar
Cu puţin timp în urmă, o femeie din Arabia Saudită a fost decapitată datorită acuzaţiilor de
practicare a vrăjitoriei. Femeia era cunoscută pentru faptul că vindeca boli folosindu-se de diverse
ritualuri de vrăjitorie, într-o ţară cunoscută pentru legile sale stricte şi pedepsele nemiloase, ţară unde
sunt condamnaţi la pedeapsa capitală toţi cei acuzaţi de viol, crime, jaf armat sau trafic de droguri.
De cealaltă parte, în România, vrăjitoarele Vanessa şi Melissa sunt cercetate în stare de
libertate pentru înşelarea şi şantajarea mai multor persoane. Acestea promiteau că vindecă probleme
de dragoste, sănătate şi carieră prin intermediul magiei albe, folosindu-se de ritualuri voodoo,
sacrificarea de animale sau blesteme, profitând de naivitatea oamenilor şi adunând, astfel, sume de
bani ce se ridică la nivelul sutelor de mii de euro.
Vrăjitoria a ajuns o adevărată industrie în România, fiind sursa de vindecare pentru toate
“bolile trupeşti şi sufleteşti”. Mass-media este asaltată de aşa-zise călugăriţe cu puteri tămăduitoare
şi vrăjitoare ce leagă şi dezleagă blesteme şi legături în schimbul unor sume de bani. Celor creduli li
se promite rezolvarea tuturor problemelor chiar şi telefonic, iar plata pentru servicii se poate efectua
şi online. Este cu atât mai strigător la cer faptul că metodele de vindecare asociate acestor practici nu
sunt doar ritualuri de magie, blesteme şi sacrificii, ci sunt atribuite puterii lui Dumezeu, Harului
Divin, folosind Biblia în descântece.
Vrăjitoria zilelor noastre nu înseamnă doar folosirea puterii demonice în rezolvarea
diverselor probleme, ghicirea în semne şi în cărţi, cititul în palmă şi în stele, chemarea sufletelor
celor morţi, ursirea, descântecul, ghicirea prin intermediul Sfintei Scripturi, ci şi binecunoscutele
previziuni astrologice ce inunundă mass-media prin intermediul horoscopului zilnic sau al diverselor
superstiţii care ne avertizează şi ne “păzesc de rău”.
(continuare pe pagina următoare)
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Mai grav de atât, această permanentă prezenţă a ocultismului în mass-media este
îndreptată şi spre copii şi adolescenţi, aceştia fiind ademeniţi spre a crede în lumi fantastice, în
eroi precum Harry Potter, înzestraţi cu puteri magice, imaginaţia lor fiind alimentată filme
precum “Cronicile din Narnia” sau “Stăpânul Inelelor”, producţii care se bazează pe elemente
oculte, menite să şteargă linia dintre bine şi rău, făcând ca aceste lucruri să pară normale. În
zilele noastre, sărbatoarea americană a morţilor, Halloween-ul, este celebrată în din ce în ce mai
multe ţări, devenind un produs de marketing bine ambalat ce atrage mulţimi de tineri.
Biblia este extrem de tranşantă pe seama acestui subiect, existând o mulţime de pasaje care
prezintă clar şi concis opinia lui Dumnezeu:
“Să nu existe nimeni care să-şi treacă fiul sau fiica prin foc, care să se îndeletnicească cu
ghicirea, prezicerea, tălmăcirea semnelor, vrăjitoria, care să arunce vrăji, care să cheme
duhurile şi să descânte sau care să caute pe cei morţi, pentru că oricine se îndeletniceşte cu
toate aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului. (…)Voi să fiţi pe deplin ai Domnului,
Dumnezeul vostru. (…) vouă însă Domnul, Dumnezeul vostru, nu vă dă voie să vă îndeletniciţi
cu aşa ceva. ” - Deutr. 18:10
„Dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morţi şi la ghicitori, ca să curvească după ei, Îmi voi
întoarce Faţa împotriva omului aceluia, şi-l voi nimici din mijlocul poporului lui. ” - Levitic
20:6
„Cât despre laşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, desfrânaţi, vrăjitori, închinători la idoli şi toţi
mincinoşii, partea lor este în lacul care arde cu foc şi pucioasă, adică moartea a doua.” Apocalipsa 21:8
Datoria noastră ca şi creştini este să discernem diferenţa între bine şi rău, să ne ferim
de “orice ni se pare rău”, să fim atenţi la ce ne expunem copiii, ferindu-i de basmele cu
vrăjitoare şi zâne bune, dovleci ce se transformă în caleşti, Zâne Măseluţă şi Moşi Crăciuni ce
promit cadouri.
Să ne ferim, aşadar, atenţia de la mersul acestei lumi şi să cerem călăuzirea Duhului
Sfânt asupra tuturor aspectelor cu care ne confruntăm zilnic

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, Ion Craiovan
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

