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SĂRBĂTORIŢII LUNII
NOIEMBRIE 2012:

“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

Citându-l pe ...



Richard Wurmbrand
Grijile sunt asemenea copiilor mici:
cu cât îi îngrijeşti, cu atâta cresc mai
mari.
Dacă nu ai nimic bun de dăruit lui
Dumnezeu, dăruieşte-te pe tine însuţi.



Cugetul curat e ca ochiul sănătos, nu
poate suferi nici o murdărie.



Pentru a judeca drept, nu asculta
numai toate vocile, ci ascultă şi toate
tăcerile.



Bogăţiile vremelnice sunt câştigate
prin cereri, darurile spirituale prin
renunţări.



Mai greu e să trăieşti o zi în adevărata
ascultare, decât un an în intenţii şi
planuri mari.

VERSETUL LUNII
NOIEMBRIE 2012
“dar cel ce m-ascultă va locui fără
grijă, va trăi liniştit şi fără să se teamă
de vreun rău.”

Domnul să te binecuvânteze !
David-Izvernar Valentin – 2 noiembrie
Ţuţuian Ion – 5 noiembrie
Guran Maria – 8 noiembrie
Dobrescu Elinca – 10 noiembrie
Constantinescu Andrei – 11 noiembrie
Boboescu Maria – 13 noiembrie
Boboescu-Jura Mirela – 17 noiembrie
Craiovan Mirela – 28 noiembrie

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
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GRATIS

Concepţia creştină-biblică despre lume şi viaţă
9. Perspectiva particulară a economiei
pastor Nelu Popescu

EVENIMENT
- în data de 14.10.2012, a avut loc în
biserica noastră un botez noutestamentar în care 6 suflete au
mărturisit în apă pe Domnul Isus ca
Domn şi Mântuitor personal.

- în data de 27.10.2012 a avut loc
logodna fratelui David Răşinar cu sora
Lia Pătlăgescu

Proverbe 1:33
Tehnoredactare:
Valentin David
______________________________

Buletin inFormativ

- în data de 18 noiembrie 2012 vom
avea un serviciu special de mijlocire în
rugăciune pentru Pacea Ierusalimului
în care invitat va fi fr. Beniamin
Ţepeneu din oraşul Anina.
- în perioada 30.11.2012-02.12.2012 în
biserica noastră vor avea loc 3 seri de
evanghelizare avându-i ca invitaţi pe fr.
pastori Dănuţ Vrâncilă şi Sergiu Dobre.

Proverbe 10:3-5 “Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar
îndepărtează pofta celor răi.Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna
celor harnici îmbogăţeşte.Cine strânge vara, este un om chibzuit, cine doarme în
timpul seceratului este un om care face ruşine.”

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



Conceptia umanistă despre economie: În domeniul economiei umaniştii sunt divizaţi.
Mulţi umanişti cred că economia socialistă este un element vital al umanismului.
Socialismul presupune proprietatea comună gestionată de stat, planificarea producţiei
şi distribuirea bunurilor în mod centralizat sub controlul statului. Acest mod de
abordare îşi are rădăcinile în concepţia greşită despre natura umană. Neacceptând
adevărul despre natura umană cazută şi despre realitatea păcatului, umaniştii asteaptă
ca omul să-şi înfrângă tot mai mult pornirile lăuntrice: răutatea, lăcomia, hoţia,
invidia, lenea, şi astfel economia socialistă să funcţioneze şi să fie productivă. Alţi
umanişti susţin economia socialistă din alte motive:
 motive etice. Omul este bun şi perfectibil prin sine însuşi, este etalonul
pentru măsura eticii, şi aşa se pot realiza condiţiile pentru atingerea
“binelui suprem”, a utilitarismului şi a distribuirii corecte a muncii şi a
bogaţiei. Acest lucru a fost exprimat prin sloganul: “de la fiecare după
capacitate, fiecăruia după muncă şi nevoi”.
 din cauza eşecului capitalismului. Marile corporaţii controlează
economia şi se fac vinovate de exploatarea sălbatică a oamenilor şi a
resurselor naturale. Aceste corporaţii de multe ori fac risipă, provoacă
crize pentru a-şi distruge concurenţii şi pentru a-şi mări profiturile
proprii. Prin exacerbarea materialismului şi prin plata derizorie a
muncitorilor creează mari dezechilibre în societate. Oamenii împinşi
spre sărăcie ajung să fie priviţi doar ca forţă de muncă.
Sunt şi umanişti care nu sunt de acord în nici un fel cu economia socialistă.
Marvin Zimmerman a spus: “Afirm că evidenţa sprijină ideea că un capitalism
democratic produce mai mult bine uman decât un socialism democratic”. Robert
Scheaffer a fost mult mai dur în aprecieri spunând că:”Nici un intelectual onest de
astazi nu poate nega că istoria socialismului este o istorie tristă a eşecului economic şi
a crimelor împotriva umanităţii.”
(continuare pe pagina următoare)
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(urmare pagina anterioară)

(urmare pagina anterioară)

Concepţia creştină . Şi printre creştini părerile sunt împărţite în privinţa sistemului
economic. Pe baza textului din F.A.2:44-45 unii susţin o economie socialistă, cu bunuri comune şi o
împarţire egală a rezultatelor muncii, chiar dacă nu se are în vedere neapărat un aport egal şi în ceea
ce priveşte munca depusă şi răspunderea pe care o au oamenii în comunitatea în care trăiesc şi
muncesc. Cei care susţin economia de tip socialist cred că proprietatea privată este o ispită care ar
putea duce la invidie şi lăcomie. O astfel de gândire şi interpretare a textului biblic este o capcană şi
nu ţine cont de învăţătura Bibliei în întregul ei. Biblia afirmă mai degrabă că proprietatea privată
este forma corectă de administrare. Dumnezeu i-a dat omului dreptul de proprietate. Acest drept este
legat de porunca şi datoria de a munci. (Gen.3:17-19.Prov.10:4) Omul este răspunzător întâi în faţa
lui Dumnezeu pentru felul în care munceşte şi îşi administrează proprietatea şi bunurile sale.
Proprietatea privată şi responsabilitatea în faţa lui Dumnezeu pentru aceasta trebuie să-i motiveze
pe oameni să obţină rezultate optime din munca lor şi să fie buni administratori ai avuţiei primite de
la Dumnezeu (Mat.25:14-30). Porunca a opta “să nu furi” (Exod.20:15) şi restituirea de patru sau de
cinci ori în caz de furt (Exod 22:1) accentuează dreptul la proprietate privată. Biblia susţine
proprietatea privată (Deut.8, Rut 2, Isaia 65:21-22, Ieremia 32:42-44, Luca 12:13-15, F.A.5:1-4) şi-i
atenţionează pe oameni, descurajându-i în privinţa lăcomiei. Oamenii dimpotrivă trebuie să fie
sensibili la nevoile semenilor lor nu să acumuleze numai pentru ei (Luca 12:15-21).
Concluzii. Nici un sistem economic nu este perfect. În lumea reală nici socialismul nici
capitalismul nu există în formă pură, dar sistemul iniţiativei libere îi motivează pe oameni mai bine
să producă bogăţie. Dumnezeu îi responsabilizează pe oameni să fie buni administratori, să se
ferească de lăcomie, să fie sensibili la nevoile semenilor lor şi să-I mulţumească Lui pentru sănătate,
înţelepciune, putere de muncă, şi pentru tot ce agonisesc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiceiuri păgâne preluate în creştinismul majoritar de astăzi din România
7. Consumul de sânge de la animale
Ion Marişescu
1 Samuel 14:34 - ,, ... nu păcătuiţi împotiva Domnului, mâncând cu sânge.”
Este uimitor cum Dumnezeu, imediat după ce l-a creat pe om, a fost preocupat să-i asigure
şi hrana de zi cu zi. După ce-l binecuvantează in Geneza 1:28, imediat în v.29 Dumnezeu stabileşte
ca omul să fie vegetarian “Iată v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa întregului
pământ şi orice pom care are în el rod cu sământă: aceasta să fie hrana voastră.” V.30 relevă că şi
animalele erau la început toate vegetariene, consumând doar iarbă, nu şi fructe.
Acest sistem alimentar a fost respectat de oameni aproximativ 700 de ani, până la potop,
dar după potop cele 8 suflete salvate din familia lui Noe, după ce au fost din nou binecuvântate, în
Geneza 9:3-4, descoperim că Dumnezeu a schimbat sistemul de alimentaţie al omului: ”Tot ce mişcă
şi are viaţă, să vă slujească de hrană; toate acestea vi le dau ca şi iarba verde. Numai carne cu
viaţa ei, adică sângele ei, să nu mâncaţi”.
Mai târziu Dumnezeu vine cu precizări în Levitic 3:17; 17:10-11,14; 7:26 şi Deuteronom
12:16 unde se stabileşte că nici sângele de pasăre nu se poate consuma (în Romania există zone unde
se consumă sângele de gâscă) şi mai apoi Dumnezeu spune că sângele să fie vărsat ca apa pe pământ
şi să se acopere cu ţărână.
De ce erau aceste restricţii ? Mai întâi pentru că sângele este un lichid vital care circulă
prin corp şi este atât de indispensabil existenţei, încât Dumnezeu spune că “viaţa trupului stă în
sânge” Levitic 17:11 sau că “sângele este viaţa” Deuteronom 12:13.
(continuare pe pagina următoare)

Dar pentru evrei sângele nu era important doar pentru viaţa trupească, ci şi pentru cea
spirituală, căci prin stropirea cu sânge a altarului se făcea de către preoţi ispăşirea de păcate.
Pentru celelalte popoare nu existau restricţiile de mai sus, şi încă din perioada
precreştină se folosea sângele de animale în consum uman, în special sângele de porc. La multe
popoare sângele porcului era considerat expresia regenerării şi era o strânsă legătură cu zeiţa
Demeter din mitologia greacă, zeiţa fertilităţii şi regenerării. Tradiţia consumului de sânge de
porc s-a răspândit în aproape toată Europa dar mai ales în ţinuturile Banat şi Ardeal din
Romania. Spre sfârşitul Evului Mediu (1600-1700) tăierea porcului ia forma unei ceremonii şi se
stabilizează pentru ziua de 20 decembrie, odată cu sărbătoarea Ignatului. Acum se apreciază că
acest obicei a fost “creştinat” şi devine un obicei pur românesc.
Despre Ignat circulă 2 legende, una care spune că un barbat pe nume Ignat vrând să
omoare porcul cu securea, din greşeală l-a lovit în cap pe tatăl său, şi de atunci porcul se taie cu
un cuţit în zona gâtului.
A 2-a legenda spune că Ignat era o divinitate solară după care s-a dat numele lui Ignat,
devenit mai târziu Ignatie Teoforul din calendarul ortodox. Se spune că acest Ignatie când a fost
copil a fost luat de Domnul Isus în braţe şi atunci s-a spus”Dacă nu vă veţi face ca nişte
copilaşi…..”Acest Ignatie ar fi devenit mai târziu ucenicul apostolului Ioan şi a fost martirizat
într-o zi de 20 decembrie prin tăierea capului.
Bisericile aşa-zis strămoşeşti şi tradiţionale acceptă tacit ca sângele de porc să fie
recoltat şi apoi folosit la prepararea sângeretelui şi a tobei cu sânge. Mai mult, sunt voci care
susţin că restricţia de a consuma sânge se referă doar la Vechiul Testament.
Creştinii evanghelilici susţin că Noul Testament interzice clar consumul de sânge.
Temeiul biblic este verdictul primului Conciliu de la Ierusalim Faptele Apostolilor 15:20,29;
21:25. Printre restricţiile impuse era şi cea referitoare la consumul de sânge.
Argumentele biblice ale celor ce acceptă consumul de sânge, sunt viziunile lui Petru
din Fapte cap.10. Noi credem că acolo Dumnezeu spune clar “taie” ceea ce înseamnă
sacrificarea animalului. Nici invocarea textelor din Romani 14:2-3, 1 Corinteni 8:8 şi 1 Timotei
4:4 nu-i ajută cu nimic pe consumatorii de sânge, căci acolo se vorbeşte de carnea jerfită idolilor,
nu de sânge.
Noi credem şi mărturisim că atât V.T cât şi N.T interzic consumul de sânge de la
animale, de aceea nu consumăm şi nu recomandăm nimănui să consume sângerete, toba cu sânge
sau orice alt preparat cu sânge.

SA NE RUGAM PENTRU:













Proiectele spirituale şi materiale asumate ca şi congregaţie in anul 2012
Evanghelizarea din perioada 30 noiembrie 2012- 02 decembrie 2012
Resursele de care avem nevoie - să le primim de la Dumnezeu
Bolnavii bisericii:- Ţuţuian Teofil- Iancu Ion- Iancu Florica- - Şubert Francisc, Şubert
Maria, Ionel Nistoran
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 şi pentru familiile lor
Pentru cei care au fost odată membrii ai biseicii noastre iar acum s-au depărtat
de la credinţă dar şi pentru noii membrii ai bisericii noastre botezaţi în data de 14
octombrie 2012

