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Citându-l pe ...
Nicolae Steinhardt
Creştinismul nu ne oferă un mijloc miraculos
de a scăpa de suferinţă, ci ne pune la îndemână
miraculosul mijloc de a o îndura.
Lumea aceasta zadarnică şi în care ni se
hotărăşte soarta pe vecie nu este atât de
neimportantă, de zadarnică şi de iluzorie de
vreme ce Hristos a venit să moară aici.
Răul poate să-l facă oricine, cât de nevoielnic
ar fi. Binele însă e numai pentru sufletele tari şi
firile călite.

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

SĂRBĂTORIŢII LUNII
SEPTEMBRIE 2012:

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

Domnul să te binecuvânteze !
Damian Marius - 5 septembrie
Nistoran Fibia - 10 septembrie
Pato Vetuţa – 10 septembrie
Scobercea Ana – 15 septembrie
Dan Silvia – 16 septembrie
Lungu Constantin – 16 septembrie
Popescu Ana – 17 septembrie
Damian Ioan – 18 septembrie
Rusovan Ana – 18 septembrie
Pătlăgescu Dorica – 19 septembrie
Răduţ Elena – 27 septembrie
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Concepţia creştină-biblică despre lume şi viaţă
7. Perspectiva particulară a sistemului juridic
pastor Nelu Popescu
Mica 6:8 “Ţi s-a arătat, omule,ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine, decât
să faci dreptate , să iubeşti mila, şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău”
Frederick Edwords : “În cazul legilor, lucrurile stau la fel ca în privinţa moralei:
oamenii sunt capabili să ia singuri decizii raţionale şi emoţionale, care le
influenţează conduita”

Poate că definiţia eroismului şi a sfinţeniei nu
este decât aceasta: să faci imposibilul posibil.

Situaţia creştinului e la fel de paradoxală ca a
lui Don Quijote. E om şi i se cere să fie
Dumnezeu. A fost creat curat şi e murdar, şi
trebuie să se întoarcă la ceea ce a fost menit a
fi. Altfel spus, el trebuie să lupte pentru a
deveni ceea ce este.
Atâta timp cât nu ieşim din posibil, din
contabilitate, nu putem nici concepe, nici
pretinde paradisul.

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

VERSETUL LUNII
SEPTEMBRIE 2012
“...a făcut din noi o împărăţie şi preoţi
pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie
slava şi puterea în vecii vecilor!”
Apocalipsa 1:6

EVENIMENT
- în data de 02 septembrie 2012, va
avea loc deschiderea noului an şcolar
pentru
copiii
grădiniţei
noastre
Academia Îngeraşilor.
- în data de 16 septembrie 2012 în
biserica noastră va avea loc serviciul
de ordinare ca pastor al fratelui Sabin
Varan.

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

Vii sunt numai cei care-şi prefac ideile în fapte,
dau realitate cuvintelor rostite, trec pe plan
existenţial conceptele şi visările planului
ideativ.

Concepţia umanistă despre sistemul juridic este o consecinţă a concepţiei despre
Dumnezeu, despre om, şi despre societate în general. Astfel potrivit acestei concepţii:
Dumnezeu nu există, iar omul este un animal evoluat şi perfectibil. Societatea are datoria să
creeze mediul în care omul să fie încurajat în procesul evoluţiei şi perfectibilităţii sale. Prin legi
şi justiţie oamenii sunt influenţaţi să caute şi să-şi dezvolte bunătatea lor interioară. Umaniştii nu
iau în considerare existenţa unui cod moral absolut faţă de care să se raporteze. Poruncile lui
Dumnezeu, pentru ei, nu sunt decât o ficţiune care în cele din urmă le dăunează oamenilor.
Pentru a avea totuşi un punct de plecare în stabilirea unor limite şi drepturi, umaniştii au
introdus conceptul despre “legea naturală” şi “drepturi naturale”. Legea naturală este un ghid
relativ care trebuie urmat, nu un fundament stabil pentru moralitate. Legile sunt oglindiri ale
acestei legi naturale şi drepturile naturale există independente de om. Omenirea poate să
descopere aceste drepturi şi să emită legi în conformitate cu ele. Autoritatea ultimă în emiterea
legilor este statul. În consecinţă cei care sunt la putere decid ce este legal, bazaţi doar pe
raţiunea şi interesele lor. Moralitatea şi legile sunt realizări strict umane, produse ale societăţii,
nişte convenţii sociale. În acest caz guvernele profită de poziţia şi de puterea lor, ca ultimă
sursă pentru adevărul juridic, fără să aibe alte limite sau standerde după care să certifice dacă
legile sunt drepte din punct de vedere moral. Statul îşi arogă autoritatea unui dumnezeu,
individul fiind doar o rotiţă în maşinăria statului.
V.I Lenin a spus:“Noi respingem moralitatea şi etica din cauză că ea a fost propovăduită
de burghezie, care a derivat etica din poruncile lui Dumnezeu. Noi respingem orice moralitate
izolată de societate şi de clasele umane”. Omul a format societatea şi cea mai rudimentară
structură economică, şi aşa au apărut clasele sociale şi diferenţele între clase. Pentru a soluţiona
tulburările şi conflictele dintre clase a fost nevoie să se înfiinţeze statul şi sistemul juridic.
Acestea vor dispărea în societatea comunistă, întrucât ele există doar pentru a rezolva conflictele
de clasă cauzate de proprietatea privată.
Creştinismul biblic. Russell Kirk : “A desprinde legea de sursele ei etice înseamnă a
da o lovitură teribilă domniei legii.”
Creştinul crede că Dumnezeu a dat oamenilor legi şi mijloace de a descoperii aceste legi.
F.H.Henri :
“Dumnezeu este singurul Legiuitor. Conducătorii pământeşti şi corpurile legislative sunt
deopotrivă răspunzătoare în faţa Lui, de la care pornesc toate obligaţiile religioase, etice, şi
civile”.
(continuare pe pagina următoare)
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(urmare pagina anterioară)
Aşa stând lucrurile, orice societate care ignoră legile lui Dumnezeu nu pot ţine pasul cu realitatea şi va promova
legi arbitrare. Consecinţa imediată este faptul că oamenii îşi pierd respectul şi încrederea în sistemul juridic.
Când legea nu mai este considerată sacră, ea nu mai este considerată nici obligatorie. Când omul căzut în păcat şi
deci imoral în caracterul său, emite legi, cu siguranţă el le va schimba mereu pentru ca să se potrivească cu
nevoile lui egoiste şi de circumstanţă. Lipsa respectului faţă de legile stabilite de oameni, îi va determina pe
oameni să adopte o atitudine arbitrară (dacă vrea, când vrea, şi cum vrea)şi faţă de alte domenii ale vieţii, în
special al eticii. Dumnezeu Şi-a descoperit omenirii legea în general prin legea naturală. Fiecare persoană are o
conştiinţă, un sentiment inerent al binelui şi al răului (Rom.2:14). Sistemul juridic adevărat şi drept trebuie să se
bazeze pe Legea divină revelată în Scriptură. Legea divină trebuie să fie standardul pentru verificarea oricărui
sistem juridic. În acest sens guvernele nu trebuie să existe atât de mult pentru a întocmi legi, cât pentru a garanta
şi aplica legile lui Dumnezeu în cazuri generale şi specifice. Legea lui Dumnezeu scrisă în natură şi în Biblie
trebuie să se regăsească în statutele şi codurile de legi ale oricărei societăţi ( Rom.13:1-7). Creştinii sunt chemaţi
să descopere drepturile umane în Cuvântul revelat al lui Dumnezeu, în Biblie. Dumnezeu conferă fiecărui ins
importanţă şi o valoare inestimabilă. Pe acest fundament se poate clădi sistemul drepturilor umane. Nimeni nu
poate să proclame sus şi tare că are drepturile sale şi să acţioneze cum îi place, în afara ordinei rânduite de
Dumnezeu în Univers şi în comunitatea umană. Dumnezeu doreşte ca sistemele juridice să fie echitabile şi să-l
facă pe om responsabil de acţiunile lui.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiceiuri păgâne preluate în creştinismul majoritar de astăzi din România
6. Preoţia
rezumat dupa cartea Creştinismul şi Scripturile – A.Ş.Chibici
Odată cu „Edictul de toleranţă” dat de Împăratul Constantin cel Mare în anul 313 şi apoi forţarea
păgânilor să treacă la creştinism cu ajutorul statului de către împăraţii Teodosius şi Iustinian cel Mare, după anul
527 s-a pus problema îmbunătăţirii cultului. Aceasta s-a facut pentru a le compensa păgânilor problema pierderii
fastului templelor care le-au fost dărâmate. Se înfiinţează din nou funcţia de slujitor al altarului. Preoţii sunt
îmbrăcaţi în costumaţie diferită de cele ale credincioşilor. Lumânările, tămâia şi apa lustrală păgână concretizată
de apa sfinţită este din nou introdusă în locaşul de cult iar teatralismul grec este concretizat prin introducerea
liturghiei.
Citind Biblia vedem că odată cu răstignirea Domnului Isus perdeaua dinlăuntrul templului se rupe de
sus până jos. În felul acesta este desfiinţată taina altarului şi a slujirii de după perdea, dând posibilitate oricărui
credincios să devină propriul său preot cu posibilitatea adresării directe către cel care este Marele Preot al
Mântuirii şi Mărturisirii noastre, Domnul Isus Cristos. Cu acest prilej în creştinism dispare funcţia de preot ca
slujitor al altarului, bisericile creştine ale veacului evanghelic şi apostolic fiind conduse de prezbiteri (bătrâni)
care în calitate de priveghetori (episcopi) aveau datoria păstoririi bisericilor. („Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi
un neam sfânt.” - Exod 19:6 ; „Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie
sfântă şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. – 1 Petru 2:5”)
Cum s-a ajuns din nou la funcţia de slujitor al altarului vom vedea în cele ce urmează. Dumnezeu
când l-a creat pe om nu i-a impus un mijlocitor, în relaţiile Sale cu Adam El voia să fie nemijlocit, direct în
legătură cu creatura Sa.
După izgonirea din Eden găsim religia ca fiind una casnică, bătrânul casei fiind şi preotul ei. Îi vedem
pe Abel şi Cain aducând o jertfă personală. După ce-l lasă o vreme pe om singur, Dumnezeu i se desoperă lui
Avram ca un Dumnezeu care nu poate fi reprezentat de nici un sculptor sau pictor. De aici înainte religia ia un alt
curs, Avraam are un Dumnezeu care nu este capricios, nu se ceartă fără încetare şi nu ţine mânia pe vecie.
În schimb păgânii şi-au făurit zei după chipul şi asemănarea omului, zei capricioşi, instabili, care nu cereau
sentimente ci numai ritualuri sau forme. Frica de zei a creat mijlocitori, slujitori ai altarului consideraţi ca fiind
singurii capabili să intervină în favoarea solicitantului. Alta este însă concepţia lui Dumnezeu despre relaţia Sa cu
omul.
Pe lângă religia casei apare religia cetăţii, s-a ajuns la constituirea unei categorii de oameni care să
mijlocească prin jertfele şi ruga lor pentru restul muritorilor.
Pe Muntele Sinai (Horeb) Dumnezeu vrea să vorbească poporului său prin viu grai dar poporul se
îngrozeşte şi-i cere lui Moise să nu le mai vorbească Dumnezeu direct, cu promisiunea că ei (poporul) vor
asculta.
(continuare pe pagina următoare)

(urmare pagina anterioară)
De aici înainte preoţia ia o mare amploare: „Domnul Dumnezeul tău îţi va ridica din mijlocul tău, dintre
fraţii tăi, un proroc ca mine: să ascultaţi de el! Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului
Dumnezeului tău la Horeb, în ziua adunării poporului, când ziceai: „Să nu mai aud glasul Domnului
Dumnezeului meu şi să nu mai văd acest foc mare, ca să nu mor.” (Deuteronom 18:15-16)
Dumnezeu le stabileşte atunci preoţilor două atribute de mare valoare:
de a învăţa pe popor Legea
de a aduce jertfe şi a mijloci pentru popor
Nu li se dă preoţilor o moştenire în Israel, sursa lor de întreţinere fiind cea de la altar. Cu toate că ei au fost
consacraţi lucrării prin ungerea cu ulei sfinţit, în fiinţa lor tot oameni supuşi greşelilor au rămas. Fii lui
Samuel nu mai calcă pe urmele tatălui lor, preoţii nu-şi mai fac datoria de aceea proorocii-i mustră aspru,
Ieremia constată că: „proorocii proorocesc neadevăruri iar preoţii stăpânesc cu ajutorul lor.” Mica îi
mustră pe preoţi că învaţă poporul pentru bani iar Ezechiel îi mustră aspru pe păstorii, preoţii, proorocii şi
căpeteniile lui Israel pentru că ei caută folosul lor.
„ ... pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul
Său, ... să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţate de un cuget rău
şi cu trupul spălat cu o apă curată.” (Evrei 10:20,22) De aici înainte slujba de slujitor al altarului dispare,
ceea ce preoţii Vechiului Legământ nu au reuşit să facă cu poporul Israel o face Bunul Păstor în Noul
Legământ. De aceea creştinii veacului apostolic nu şi-au mai căutat mijlocitor şi nu şi-au mai construit
altare. După înălţarea Domnului Isus la cer ucenici nu şi-au mai ales un lider ci au lucrat în consiliu, iar
atunci când a fost convocat primul congres-adunare lucrările nu au fost conduse de Apostolul Petru ci de
Iacov, fratele Domnului. La încheierea lucrărilor prima circulară către biserică a fost semnată de apostoli,
prezbiteri şi fraţi ( nu patriarhi, nu mitropoliţi, nu episcopi).
Păstoria nu era o demnitate prin alegere ci trebuia să fie o calitate înnăscută. În veacul apostolic
consacrarea în lucrare nu se făcea prin mirungere ci prin punerea mâinilor (ungerea lăuntrică a Duhului Sfânt
şi apoi punerea mâinilor). Mirungerea s-a introdus în secolul al V-lea. În acest moment biserica se împarte în
parte activă, preotul şi parte pasivă, restul credincioşilor.
Am văzut că de la Sinai preoţia intră în lucrare dar preoţii nu-şi fac datoria. Atunci Dumnezeu
hotărăşte preluarea păstoririi în mod personal, Domnul Isus primid atributul de Mare Preot şi Mare Păstor al
oilor. Odată cu răstignirea, aceasta se concretizează prin ruperea perdelei dinlăuntrul Templului, locul de
slujire al Marelui Preot începând să nu mai fie o taină. „pe care o avem ca o ancoră a sufletului; o nădejde
tare şi neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul Templului,”(Evrei 6:19)
Preoţii Vechiului Legământ nu trăiau veşnic, preoţia trecând de la unul la altul. Domnul Isus Cristos, Marele
nostru Preot şi Păstor stă pururea la dreapta Tatălui ca să mijlocească pentru cei păcătoşi. „şi a făcut din noi
o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.”
(Apocalipsa 1:6)

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 si pentru familiile lor
Pentru cei care au fost odată membrii ai biseicii noastre iar acum s-au depărtat
de la credinţă

