Biserica Baptistă Maranata

DIVERSE

Moldova Nouă
Citându-l pe ...
Petre Ţuţea
„Morala în sine, autonomă, e mai
primejdioasă
pentru religie
decât
ateismul.
Ştiinţa
moravurilor,
ca
teoretizare a moralei laice, este din
punctul de vedere al Absolutului religios
egală cu zero. Seamănă cu Mersul
trenurilor, după părerea mea. Poţi s-o
schimbi, ca pe tren, la care staţie vrei.
Omul autonom nu e capabil să creeze o
ordine morală. O primeşte de sus, sau nu o
primeşte deloc. Cum e posibilă morala
publică? Prin înstăpânirea absolută a
moralei religioase creştine. Dogmele
creştine trebuie să poruncească normele
morale, care, fără ele, nu se deosebesc de
Mersul trenurilor decât prin obiect.
Morala publică într-un stat creştin trebuie
să stea sub imperiul certitudinii dogmelor
creştine reflectate imperfect de omul
mărginit. Dacă nu situăm Biserica
deasupra statului, ne aflăm în treabă şi
face fiecare ce vrea.”

“Scara valorilor umane conţine: sfântul,
eroul, geniul şi omul obişnuit, iar înafara
acestora se află infractorul.”
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
OCTOMBRIE 2012:

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

Domnul să te binecuvânteze !
Popovici Iulian Dumitru – 7 octombrie
Ţuţuian Rodica – 8 octombrie
Chilnicean Elena – 11 octombrie
Craiovan Maria Ileana – 13 octombrie
Raduţ Viorica – 16 octombrie
Băiaş Ion – 22 octombrie
Cîrpean Gheorghe – 26 octombrie
Văran Sabin – 27 octombrie
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Concepţia creştină-biblică despre lume şi viaţă
8. Perspectiva particulară a politicii
pastor Nelu Popescu

VERSETUL LUNII
OCTOMBRIE 2012
“Din El, prin El şi pentru El sunt toate
lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin”
Romani 11:36

EVENIMENT
- în data de 07 octombrie 2012, va
avea loc în biserica noastră începând
cu ora 18,00, Sărbătoarea Mulţumirii şi
mărturisirea publică a candidaţilor la
botezul din 14 octombrie 2012
- în data de 14 octombrie 2012 în
biserica noastră va avea loc un botez
nou-testamentar primul oficiat de
pastorul sabin Varan

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

Picătura de înţelepciune

Romani 13:1 “Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este
stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile cari sunt, au fost rânduite
de Dumnezeu. ”
Concepţia umanistă despre lume şi viaţă susţine că omul prin procesul de
evoluţie este menţinut în lupta cu sine însuşi pentru perfecţiune. Evoluţia continuă ar
trebui să fie una din preocupările de seamă ale oamenilor. În acest sens arena politică
este foarte importantă, întrucât guvernul este văzut ca un agent puternic pentru
efectuarea schimbărilor democratice, astfel încât în cele din urmă oamenii să traiască
într-o singură comunitate, fără graniţe naţionale şi politici statale diferite; o
“comunitate mondială” condusă de un guvern mondial. Pentru realizarea acestui
deziderat comunităţile statale trebuie să accepte dezarmarea universală şi conducerea
absolută a ONU. Manifestul comunist II cheamă lumea la un compromis ideologic.
Oamenii trebuie să renunţe la conceptiile politice şi religioase care îi despart şi să
gândească pur şi simplu umanist. În acest fel s-ar ajunge la o Noua Ordine Mondială,
o societate în care fiecare persoană va trăi fericită fără să fie inhibată de vreun guvern
sau de vreo lege. În concluzie putem spune că politica umanistă este strâns legată de
biologie, etică, şi sistemul juridic umanist. Umanismul vrea o comunitate în care
normele absolute să fie înlocuite cu relativismul universal. Cât de iluzorie (de
nerealizat) este această concepţie o demonstrează tensiunea tot mai accentuată
existentă între marile naţiuni care au acelaşi regim politic sau care au regimuri
politice diferite, prăpastia tot mai mare care desparte lumea din punct de vedere
economic (producţie şi consum), existenţa unor diferenţe de netrecut şi a unor valori
de nenegociat chiar în interiorul unei comunităţi sau a uniunii abia formate cum este
Uniunea Europeană. Dacă în cele din urmă umaniştii îşi vor impune sistemul politic
aşa cum îl gândesc într-o nouă ordine mondială, atunci se va instaura nu doar
Împărăţia omului ci şi Împărăţia lui Anticrist .
Concepţia creştină despre politică derivă din credinţa că omul a fost creat
după chipul lui Dumnezeu, pe de o parte, şi că omul are o natură păcătoasă, pe de alta
parte. Statul şi guvernul au devenit necesare din cauza căderii omului în păcat.
Fiecare om a devenit inerent păcătos şi înclinat spre rău (Genesa 6:5). Înclinaţia
aceasta spre rău trebuie să fie ţinută sub control prin legi şi structuri care să aplice
legile.
(continuare pe pagina următoare)
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Statul şi guvernul trebuie să-i apere pe oameni de propria lor natură păcătoasă. De aceea se
spune că statul, impozitele şi moartea sunt inevitabile. James Madison a spus: ”Dacă oamenii ar fi
îngeri, nu ar mai fi necesar statul şi guvernul. Dacă îngerii i-ar guverna pe oameni, nu ar mai fi
necesar controlul intern şi extern asupra guvernului”. Cu siguranţă concepţia creştină despre natura
omului duce spre un guvern mai practic şi mai corect decât concepţia umanistă, greşită, în ce
priveşte natura umană. Istoria umanităţii, din nefericire, a dovedit că aproape întotdeauna guvernele
au tendinţa de a-şi depaşi rolul rânduit de Dumnezeu. Mulţi conducători din domeniul politic (şi nu
numai) nu înţeleg nici rolul oamenilor în univers şi nici rolul lor în rânduiala lui Dumnezeu. Acest
lucru este o încercare de uzurpare a suveranităţii lui Dumnezeu (Ps.103:19-22). Willian Pen a spus:
“Dacă nu suntem guvernaţi de Dumnezeu, atunci vom fi guvernaţi de tirani”. Creştinul aşteaptă ca
statele şi guvernele lumii să recunoască locul omului în univers şi ca acesta să accepte că Dumnezeu
este sursa ultimă a autorităţii şi a drepturilor omului. Cineva spunea: “Când un conducator politic
sau un guvern se abate de la ascultarea de Dumnezeu, creştinul trebuie să încerce să îndrepte acea
abatere ca să nu fie obligat să se arate neascultător faţă de stat. Aceasta poate implica votarea sau
înmânarea unei petiţii”. O metoda mai eficientă de implicare este ocuparea unor posturi în structurile
guvernamentale prin numiri directe sau prin candidaturi supuse votului. Poporul se bucură când
guvernează cei drepţi, deci cei drepţi trebuie să guverneze (Prov.29:2).
Concluzie. Statul face parte din rânduiala lui Dumnezeu pentru a administra dreptatea şi justiţia Lui.
În acest context creştinul se supune statului. Când statul abuzează de autoritatea dată de Dumnezeu
şi se pretinde suveran, creştinul ascultă mai degrabă de Dumnezeu decât de oameni (F.A 4:19).
Loialitatea faţă de Dumnezeu îi motivează pe creştini să se implice în efortul de a alege un guvern
bun şi drept.
( Colson: “Creştinii trebuie să-şi facă datoria cât pot mai bine. Dar chiar şi atunci când simt că nu
aduc nici o schimbare, că nu reuşesc să aducă valorile creştine în arena publică, criteriul nu este
succesul. Criteriul este credincioşia).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanţa Mulţumirii

Apostolul Pavel când le scrie efesenilor inspirat de Dumnezeu spune: ”Mulţumiţi
totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în Numele Domnului Nostru Isus Cristos.”
– Efeseni 5:20. Iar când le scrie celor din Tesalonic spune: “Multumiţi lui Dumnezeu pentru
toate lucrurile căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi.” – 1 Tes 5:18
Acest adevăr (poruncă) este valabil şi pentru noi creştinii din ziua de azi. Mulţumirea
adevărată este cea mai înaltă formă de laudă la adresa lui Dumnezeu. Oamenii bucuroşi nu uită
niciodată să spună: “Mulţumesc”. Mulţumirea este un semn că te bucuri de ceea ce ai primit. Azi
mai mult ca oricând observăm absenţa acestei atitudini.
Avem o societate de oameni nemulţumiţi. Chiar şi cei mai bogaţi spun că pentru a fi
mulţumit vor puţin mai mult decât au în momentul de faţă. Nu obosim în a dori mai mult şi
niciodată nu suntem mulţumiţi. Mulţumirea este semnul că ai înţeles Harul lui Dumnezeu.
Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că trebuie să mulţumim lui Dumnezeu Tatăl. Când?
TOTDEAUNA. Pentru ce? Pentru TOATE LUCRURILE. În numele cui? În Numele lui ISUS
CRISTOS.
Evanghelistul Luca în evanghelia sa la cap 17:11-19 ne relatează un exemplu de
mulţumire: Domnul Isus Cristos într-o împrejurare vindecă 10 leproşi din care doar unul s-a
întors să-I mulţumească pentru acea vindecare şi mai apoi pentru mântuire.
Psalmul 50:14a spune: “Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulţumiri.”
Psalmul 50:23a spune: “Cine aduce mulţumiri ca jertfă, acela mă proslăveşte”
Suntem îndemnaţi prin Cuvântul lui Dumnezeu să-I aducem ca jertfă mulţumirile
noastre totdeauna pentru toate lucrurile şi în Numele lui Isus Cristos.
Se pune o întrebare: avem vreun lucru pe care l-am obţinut prin propriile noastre puteri
şi pentru care putem spune că nu-I mulţumim lui Dumnezeu? NU.
1 Corinteni 4:7 spune “căci cine te face deosebit? Ce lucru ai, pe care să nu-l fi
primit? Şi dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca şi când nu l-ai fi primit?” iar in Romani 11:36 ni se
transmite următorul adevăr: “Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava
în veci! Amin”
Dumnezeu să ne ajute să-I fim mulţumitori din toată inima şi pentru bine şi pentru rău
şi pentru bucurii şi pentru încercări toată viaţa noastră trăită pe acest pământ.

Nicu Mariţan
Cineva spunea că omul de rând este bombardat cu aproximativ 300 de reclame în fiecare
zi care promit totul de la dinţi mai albi la masini mai rapide. Este o industrie de mega-milioane de
euro concepută să ne facă să ne dorim ceea ce vând ei. Dar această industrie induce subtil
sentimentul de nemulţumire. Îţi doreşti altceva fără să te bucuri de ceea ce deja ai.
Unui om i s-a pus următoarea întrebare: cam de câţi bani ai avea nevoie pentru a fi
mulţumit? Omul a răspuns: “ Puţin mai mult decât am în prezent”.
Este importantă mulţumirea? Cu siguranţă DA. De mici copii suntem învăţaţi să
mulţumim oridecâteori primim ceva, suntem ajutaţi sau ni se face o favoare. Şi este un lucru foarte
bun.
Ce este mulţumirea?
este o deprindere
o caracteristică a creştinilor
o reflecţie a credinţei
O PORUNCĂ DATĂ DE DUMNEZEU PRIN CUVÂNTUL SĂU
(continuare pe pagina următoare)

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
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

