Biserica Baptistă Maranata

DIVERSE

"Nu este niciodată prea târziu să fii ceea ce
ar fi trebuit de mult să ajungi !"
anonim
"În definitiv, nu anii din viaţă sunt cei care
contează, ci viaţa din anii tăi".
Abraham Lincoln

"Nu tuturora li-i dat să zboare, dar câţi nu
ştiu să se târască!"
Alexandru Vlahuţă
"Se zice că timpul trece. Timpul nu trece
niciodată. Noi trecem prin timp."
Garabet Ibrăileanu

"Pune mâna pe o sobă fierbinte un minut şi
ţi se va părea o oră. Stai cu o fată frumoasă
o oră şi ţi se va părea un minut. Asta e
relativitatea".
Albert Einstein

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

Domnul să te binecuvânteze !
Szvoboda Amalia – 1 martie
Iancu Angelica – 3 martie
Mihai Samuel – 5 martie
Girjan Ilie Doru – 6 martie
Florea Silvia – 7 martie
Popescu Ilie – 10 martie
Veselin Ana – 11 martie
Bengescu Maria – 12 martie
Rusmir Daniel Ovidiu – 13 martie
Petcu Maria – 15 martie
Baias Constanta – 15 martie
Chilnicean G-he Amadeus – 16 martie
Albu Gygy – 17 martie
Radut Mihai – 19 martie
Nistoran Ilie G-he – 19 martie
Milos Maria – 21 martie
Craiovan Alexandru – 21 martie
Pavel Lidia – 21 martie
Damian Amalia – 27 martie
Maritan Marioara – 30 martie
David-Izvernar Ioan jr. – 30 martie
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Concepţia creştină-biblică despre lume şi viaţă
Perspectiva particulară a teologiei
pastor Nelu Popescu
Genesa cap. 1-2, Ioan 1:1-18

VERSETUL LUNII
MARTIE 2012
“Şi veţi vedea din nou atunci deosebirea
dintre cel neprihanit şi cel rău, dintre cel
ce slujeşte lui Dumneyeu şi cel ce nu-I
slujeşte”
Maleahi 3:18
NOUTĂŢI

Tehnoredactare:
Valentin David
______________________________

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

- 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.
- 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
MARTIE 2012:

Teologia - disciplina care se ocupă cu expunerea si fundamentarea teoretică
a izvoarelor si dogmelor unei religii; studiul aspra atribuţiilor si puterii lui Dumnezeu
(conform DEX).
Teologia umanistă în ansamblul ei se bazează pe negarea lui Dumnezeu şi
a supranaturalului. Umanismul pleacă de la premiza că nu există Dumnezeu şi nici
Diavol; nu există îngeri şi nici demoni; nu există suflet şi nici conştiinţă. Negându-l
pe Dumnezeu, umanistul trebuie să se concentreze doar spre om şi spre univers.
Omul este considerat Autoritatea Supremă. Omul este aşezat în locul lui Dumnezeu.
Dincolo de sine şi de viaţa terestră, existenţa nu are nici un sens. K.Marx a considerat
că religia este “opiul maselor” şi un “antidepresiv”pentru clasa muncitoare oprimată.
K.Marx cu siguranţă nu şi-a propus să analizeze şi să explice credinţa creştină a unora
dintre cei mai bogaţi şi cei mai renumiţi oameni de ştiinţa de-alungul vremii. De
partea sa D.Spangler, reprezentant de seama al mişcării New Age, a considerat că
Biblia este valoroasă numai ca şi combustibil.
Creştinismul proclamă teismul, credinţa că există Dumnezeu şi există
supranaturalul; existenţa omenirii este în ultimă instanţă plină de sens şi dincolo de
viaţa terestră.
Teismul se bazeaza pe doua adevăruri fundamentale:
a) revelaţia lui Dumnezeu în creaţia Sa (Ps.19, Rom.1:19-20) si,
b) revelaţia lui Dumnezeu în Biblie şi în Isus Cristos (2Tim 3:16, 2Petru 1:19-20;
Colos.1:15, Evrei 1:1-4). M.Erikson: ”Pe de o parte, revelaţia generală (în creaţie)
este comunicarea de Sine a lui Dumnezeu către toate persoanele, în toate vremurile şi
în toate locurile. Pe de altă parte reveleţia specială (în Biblie şi prin Cristos) implică
acele comunicări şi manifestări particulare şi speciale ale lui Dumnezeu, care sunt
disponibile acum prin consultarea anumitor scrieri sacre”.
Creştinii cred că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu şi argumentează acest
lucru prin:
 unitatea uimitoare a învăţăturii Bibliei deşi a fost scrisă de diferiţi oameni,
confruntaţi cu împrejurări diferite
 capacitatea remarcabilă a Bibliei de a transforma în bine viaţa oamenilor
care acceptă autoritatea ei
(continuare pe pagina următoare)
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(urmare pagina anterioară)
 adevărul moral unic găsit în scrierile Bibliei
Biblia ne ajută să-L cunoaştem pe Isus Cristos, forma cea mai directă a revelaţiei speciale. Învăţătura
si acţiunile lui Isus Cristos aşa cum sunt redate în Biblie reprezintă “piatra unghiulară” a vieţii de
credinţă.
Ce ne spune Biblia despre Dumnezeu.
Dumnezeu este o Persoană, este autodeterminant, adică suveran în ceea ce voieşte şi înfăptuieşte
(Daniel 4:35). Dumnezeu este moral şi este preocupat de moralitatea noastră (Prov 5:21; 15:3)
Moralitatea lui Dumnezeu este intransigentă. Dumnezeu este în acelaşi timp plin de dragoste, de
răbdare, de bunătate. Dumnezeu este absolut în puterea Sa, evidenţiată în creaţie şi în providenţă
(Evrei 1:10), în modul în care îndreaptă lumea spre un sfârşit destinat. Dumnezeu are un plan pentru
lume şi nimic nu-L poate lua prin surprindere (Rom.9:25-26). Dumnezeu va judeca lumea (Rom.
2:1-16). Judecata este impusă de sfinţenia Sa. De-alungul istoriei umanităţii, Dumnezeu Şi-a arătat
sfinţenia şi puterea de a judeca în evenimente ca: potopul, distrugerea Sodomei şi Gomorei, uciderea
lui Nadab şi Abihu (Gen.6-7;19, Lev.10:1-7),etc. Aceasta ne face să înţelegem că noi trebuie să fim
interesaţi nu doar de existenţa lui Dumnezeu ci şi de relaţia pe care trebuie să o avem cu Dumnezeu.
Dumnezeu vrea să ne răscumpere din viaţa păcătoasă şi să ne salveze de la judecată şi pieire. În mila
Lui, Dumnezeu a asigurat pentru toţi un Mântuitor, în Isus Cristos (Ioan 3:16; 1Tim.2:16). Salvarea
oamenilor este posibilă prin credinţa în Mântuitorul Cristos şi în jertfa Sa ispăşitoare (Ioan1:12;
3:16; 5:24). Pentru că Biblia este adevarată şi pentru că judecata este iminentă, oamenii trebuie să se
împace cu Dumnezeu acum cât încă sunt în viaţă.(Evrei 2:2-3; Apoc.3:20).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiceiuri păgâne preluate în creştinismul majoritar de astăzi din România
1. Sărbătoarea făşancilor - Carnavalul
Valentin David-Izvernar
Pentru că tocmai am traversat în oraşul nostru o perioadă în care creştinii evanghelici s-au confruntat
cu o problemă cu adânci implicaţii păgâne, doresc să semnalez încă o dată, dupa ce am mai făcut-o cu 10 ani în
urmă, despre acest pericol care fie din neştiinţă fie din ignoranţă tinde să ne cuprindă şi să ne facă să avem
treptat o atitudine la început de indiferenţă apoi una îngăduitoare pentru ca după un timp să nu mai fim capabili a
deosebi închinarea curată din cauza amestecului de păgânism şi a amorţelii spirituale în care suntem atraşi.
Sărbătoarea Carnavalului sau Lăsatul Secului în sudul Banatului cunoscută sub denumirea de
Sărbătoarea Făşancilor este o sărbătoare care se sărbătoreşte în întreaga lume cu manifestări şi în perioade
diferite. Îngrijorător este faptul că şi în mediile creştine se acordă tot mai multă atenţie carnavalului (făşancilor),
uşile fiind deja larg deschise pentru asemenea obiceiuri.
Termenul Carnaval provine din expresia latină “carni vale dicere”, care înseamnă “la revedere carne”.
A fost denumit aşa deoarece în ziua următoare începea postul cel mare care ţinea până la Sărbătoarea Paştelui. În
cultura germană se numeşte “Noaptea postului” iar în tradiţia ortodoxă “Lăsatul Secului”.
Carnavalul îşi are originea în ritualurile de fertilitate ale popoarelor antice din Orientul Apropiat. Prin aceste
practici babilonienii, hitiţii, fenicienii şi egiptenii se închinau zeilor lor iar grecii şi romanii se închinau zeului
vinului. În Roma sărbătoarea începea în luna ianuarie organizându-se mari ceremonii, în timpul cărora oamenii
purtau diferite statui ale zeilor, reprezentând femei goale, iar pe străzi îşi făceau prezenţa prostituatele într-un
număr foarte mare. Obiceiul era să se aleagă un rege din popor, care ulterior conducea fastuoasa ceremonie
(asemănare izbitor de mare cu Carnavalul de la Rio, cel de la Veneţia şi cu Sărbătoarea Saltimbancilor organizată
în ultimii ani şi la Timişoara ).
Se spune că romanii îşi trimiteau nevestele şi fiicele la ţară pe toată perioada sărbătorii. Pentru primii
creştini participarea la o asemenea ceremonie era ceva de neimaginat, dar neparticiparea atrăgea după sine
prigoana. Se spune că un legionar roman creştin a fost executat în anul 303 d. Cr., deoarece a refuzat să fie numit
“prinţul Carnavalului”.
(continuare pe pagina următoare)

(urmare pagina anterioară)
După ce în timpul domniei lui Constantin cel Mare creştinismul a devenit religia oficială,
Carnavalul a fost înlaturat şi respins, fiind considerat un obicei păgân. Cu timpul însă tot mai multe elemente
ale Carnavalului au fost introduse în obiceiurile creştineşti. Acesta este momentul când la ceremoniile
romane s-au introdus obiceiuri germanice legate de purtarea măştilor, care aveau rolul de a alunga demonii.
După cel de-al doilea Război Mondial Carnavalul s-a reintrodus în toata lumea.
Astăzi superstiţia a devenit ceva “modern”. În timpul Carnavalului, în loc să se spună “la
revedere carne” oamenii se dedicau în totalitate cărnii adica senzualităţii. Biblia ne avertizează şi spune:
”Faptele firii pământeşti sunt cunoscute, şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea,
pizmele, uciderile, beţiile, îmbuiările, şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte că cei
ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu “ (Galateni 5:19-21)
Nici un om nu a fost mai fericit după sărbătoarea Carnavalului. Dimpotrivă, nevoile, certurile ,
ilegalitatile şi păcatul îşi fac simţite prezenţa distrugând fericirea şi rămânând doar grijile, nefericirea şi
tristeţea. Bucuria provocată forţat se demască la sfârşit dovedindu-se ca fiind autoamăgire şi un mijloc al
diavolului de a le oferi oamenilor o pseudofericire. Glumele imorale, alcoolul şi spiritul libertin nu aduc
niciodată fericire şi pace.
Nu suntem împotriva unei veselii sănătoase. Dumnezeu nu vrea să ne fure bucuria. Cu ocazia
Sărbătorii Corturilor, Dumnezeu porunceşte israeliţilor:”În ziua întâi să luaţi poame din pomii cei frumoşi,
ramuri de finici, ramuri de copaci stufoşi şi de sălcii de râu, şi să vă bucuraţi înaintea Domnului,
Dumnezeului vostru, şapte zile”(Levitic 23:40). În cartea Numeri 10:10, Dumnezeu spune:”În zilele voastre
de bucurie, la sărbătorile voastre… să sunaţi din trâmbiţe…Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru”
Doresc să subliniez faptul că Dumnezeu doreşte sa fim veseli! El vrea să ne dea o bucurie reală,
adevărată care să ne umple inima. Dumnezeu nu ne dă o bucurie falsă, forţată, ci o bucurie care vine
direct din El. ”V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria mea să rămână în voi, şi bucuria voastră să fie
deplină” (Ioan 15:11)
Nu este oare Carnavalul strigătul inconştient al oamenilor după bucuria pe care nu o au şi de care
le este dor?
Sărbătoarea Carnavalului (făşancii), respectiv Lăsatul secului este expresia dorului după
bucurie, eliberare si pace căutată într-un loc şi un mod greşit. Carnavalul, indiferent de manifestările lui
funcţie de zonele de pe glob, este strigătul disperat al umanităţii dupa ceea ce a pierdut, şi anume după
bucuria divină. Carnavalul este o bucurie fabricată, care de multe ori are un sfârşit trist.
Închei amintind de bucuria autentică, veşnica ce rămâne chiar şi în zile grele şi aceasta este
bucuria dăruită de Dumnezeu prin Isus Fiul Său . Petru spune: “Voi îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El
fără să-l vedeţi, şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită” (1 Petru 1:8)

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

