Biserica Baptistă Maranata

DIVERSE

Înţelepciunea dintr-o poezie!

ÎŢI MULTUMESC DOAMNE ISUS
Îţi multumesc că m-ai ales
Din lume şi păcat, în mod neînţeles
Îţi multumesc că m-ai salvat
Şi-n dar salvarea Tu mi-ai dat.
M-ai ajutat s-accept slujirea
Să înteleg că asta doar, îmi e menirea
N-a fost devreme, nici uşor...
Pân-am primit acelaşi dor.
Ca Tine, Domnul meu slăvit
Ce pentru lume Te-ai jertfit
Şi-ai renunţat la cer o vreme
Ca să câştigi vieţi eterne.
Când după zeci de ani, mă uit în urmă
Te văd cu totul mai măreţ, mai minunat
Că ai făcut din mine-un ne-nsemnat
Conducător pentru a Ta turmă.

Poezie scrisă de pastorul Nelu Popescu la
împlinirea a 22 de ani de la ordinare.

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

Moldova Nouă

SĂRBĂTORIŢII LUNII
AUGUST 2013

“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 !
Purea Iconia – 10 august
Rusovan Simona Angelica – 10 august
Boboescu-Jura Beniamin – 11 august
Dan Octavian – 12 august
Popescu Adelina – 17 august
Copriva Iosif – 22 august
Popescu Virginia – 24 august
Cozma Sorin – 25 august
Sporea Eugenia – 30 august
David Marius – 31 august

Buletin inFormativ
Anul V, Nr.5 – AUGUST 2013
GRATIS

Cele trei strigări ale înțelepciunii
Pastor Daniel Brânzei

VERSETUL LUNII
AUGUST 2013
“… Domnul dă înţelepciune; din gura Lui
iese cunoştinţă şi pricepere”
Proverbe 2:6

ANUNŢURI
- Pe website-ul bisericii noastre există
posibilitatea susţinerii proiectului educaţionalevanghelistic de construire a unei şcoli creştine
prin donaţii în sumă fixă de 10 euro folosind
plata cu cardul.
- Începând cu luna iunie 2013 prin intermediul
bisericii noastre se derulează un nou proiect de
aceasta dată unul cu caracter social intitulat Ana
& Ana. Proiectul are în vedere ajutorarea
familiilor de fraţi şi surori cu venituri mici din
biserica noastră.
- Într-un viitor foarte apropiat pe frecvenţa de
106,6 MHz va începe să emită cu o largă
acoperire a zonei noastre, a zecea staţie locală a
postului Radio Vocea Evangheliei staţie care se
va numi Radio Vocea Evangheliei - Clisura
Dunarii. Acesta este al treilea proiect în care
biserica noastra este implicată si este un proiect
de evanghelizare prin media.

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

Picătura de înţelepciune

Cartea Proverbelor începe cu o veste extraordinară: „Dumnezeu vrea să stea de
vorbă cu oamenii!! Înțelepciunea Lui este accesibilă tuturor acelora care vor să asculte!!”
Aceiași realitate este trâmbițată și în cartea lui Iov: „Dumnezeu vorbește însă când într-un fel,
când într-altul, dar omul nu ia seama” (Iov 33:14). Primele 9 capitole ale cărții Proverbelor
cuprind trei strigări ale înțelepciunii, trei chemări îndreptate spre oameni. Cine citește cu
atenție va observa că, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, înțelepciunea se adresează unei
omeniri împărțite în trei categorii distincte: cei neștiutori (naivi sau „proști” datorită lipsei de
experiență), cei nebuni și cei batjocoritori. Un fin analist al psihologiei umane observa
aceleași trei categorii atunci când a spus că „există unii care nu știu și știu că nu știu, alții care
nu știu și nu-și dau seama că nu știu și unii care nu știu și cred că le știu pe toate.” Cei care
„știu că nu știu” sunt cei ce sunt numiți în cartea Proverbelor cei „naivi” (tradus în românește
prin cei „proști”). Cei care „nu știu că nu știu” sunt cei „nebuni” (lipsiți de contact cu
realitatea). Cei care „cred că le știu pe toate” sunt cei „batjocoritori.”
Naivul
În categoria „naivilor” trebuie incluși toți aceia care nu știu pentru că n-au avut încă ocazia să
afle. Lipsa lor de înțelepciune nu se datorează „rea voinței”, ci neinformării. Naivi sunt toți
copiii și, într-o oarecare măsură, toți tinerii. Ei trebuie să intre în școala lui Dumnezeu și să
asculte sfaturile înțelepciunii divine. Tot „naivi” neștiutori trebuie considerați și aceia care șiau trăit viața în afara influenței creștine, „convertiții”, nou născuții duhovnicești, oamenii care
s-au întors la Dumnezeu după o viață trăită „după mersul lumi acesteia.” Apostolul Petru le dă
acestora un sfat părintesc: „Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie,
de pizmă și de clevetire; și, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și
curat, pentu ca prin el să creșteți spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul”
(1 Petru 2:1-3).
Nebunul
În categoria „nebunilor” sunt încadrați toți aceia care trăiesc o viață de totală confuzie. Ei „nu
știu și nici nu-și dau seama că nu știu”: „Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu
știe nimic” (Prov. 9:13).
Nebunia este o afecțiune a sistemului nervos. Ea afectează centrul de interpretare al
informațiilor primite din exterior. Făcând observații corecte, un nebun ajunge întotdeauna la
concluzii greșite. Organul lui de lucru, „mintea”, nu funcționează cum trebuie.
„Nebunia este o bucurie pentru cel ce n-are minte” (Prov. 15:21).
„La ce slujește argintul în mâna nebunului? Să cumpere înțelepciunea? … Dar n-are minte!”
(Prov. 17:16).
„Biciul este pentru cal, frâul pentru măgar, și nuiaua pentru spinarea nebunilor” (Prov. 26:3).
„Înțelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun: el nu va deschide gura la judecată” (Prov.
24:7). În același sens, cartea Psalmilor spune că „ateii”, în ciuda tuturor evidențelor din jur
despre existența lui Dumnezeu, trăiesc într-o lume „a lor”, alta decât cea reală, refuzând
sistematic să interpreteze corect inițiativele prin care Dumnezeu încearcă să se apropie de ei:
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE
(urmare pagina anterioară)

„Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc!” spune Psalmul 24:1. Cel „nebun” nu
vede însă acest lucru: „Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu! S-au stricat oamenii, fac fapte urâte; nu
este niciunul care să facă binele” (Psalmul 14:1-2). Această realitate este deplânsă în Noul Testament și de
apostolul Pavel: „În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui, se văd lămurit,
de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți.
S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit” (Rom. 1:20-21).
Batjocoritorul
Iată o definiție din cartea Proverbelor: „Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor: el lucrează cu aprinderea
îngâmfării” (Prov. 21:24).
Un om batjocoritor este un om cu un fals complex de superioritate. Fără să se identifice cu vreuna din grupările
lumii, el se crede deasupra a tot și a toate. El privește cu dispreț condescent la toți ceilalți oameni. Dacă-l întrebi:
„Ești comunist?” îți va răspunde categoric: “Nu!” Dacă-l vei întreba: „Ești capitalist deci?” îți va răspunde:
„Nu.” Dacă-l vei întreba: „Ești asta sau cealaltă?” va continua să-ți răspundă arogant și disprețuitor: „Bineînțeles
că nu!” „Atunci, ce ești?” Iată o întrebare la care nu-ți va putea răspunde, căci un batjocoritor nu se poate
identifica cu nimic; el este un mare zero, un balon de săpun, un hohot inconștient de râs rostit la jumătatea căderii
în neantul prăpastiei. Neatins, neatașat și neabordabil, batjocoritorul își este sieși propriul mormânt; cavou
impozant al goliciunii sterile.
„Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat, de aceea nu se duce la cei înțelepți” (Prov. 15:12).
„Un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea” (Prov. 13:1).
Cu o asemenea atitudine, nu este de mirare că un batjocoritor este incapabil de progres: „Batjocoritorul caută
înțelepciunea și n-o găsește, dar pentru omul priceput știința este lucru ușor” (Prov. 14:6).
Cu cât un om știe mai puțin, cu atât este mai ușor de convins că știe totul.
Dumnezeu se pronunță clar împotriva batjocoritorilor și le răspunde pe limba lor:
„Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celor neprihăniți o binecuvintează. Când are a face cu
cei batjocoritori, Își bate joc de ei, dar celor smeriți le dă har” (Prov. 3:33-34).
În peisajul contemporan, categoria batjocoritorilor este populată cu „agnostici”, „nihiliști” și oameni
de mahala.
Cei dintâi și-au luat numele dela două cuvinte din limba greacă care sugerează „imposibilitatea” cunoașterii,
caracterul iluzoriu al certitudinilor umane (a-gnoză= fără cunoștință). Un agnostic este un om care nu știe dacă
există sau nu Dumnezeu, nu știe dacă există sau nu sufletul, nu știe dacă există sau nu viață după moarte, nu
crede că există cineva care știe mai mult decât el și este convins că a încerca să afli ceva despre toate acestea este
pur și simplu o pierdere de timp. Un creștin i-a spus odată unui agnostic: „Dacă tu nu-L poți găsi pe Dumnezeu,
ghici care dintre cei doi este cel ce s-a pierdut?” Răspunsul vine de la sine: Nimeni nu este mai orb decât cel ce
nu vrea să vădă.
Nihiliștii, sunt adepții criticilor destructive. Demolând toate celelalte sisteme de gândire, ei nu sunt în stare totuși
să ofere ceva în schimb. De aici și numirea lor de „nihiliști” (de la „nihil”=nimic). Nihiliștii germani au produs
climatul de nemulțumire generală care a înlesnit apariția socialismului, și mai târziu a comunismului.
Mahalagii sunt șmecherii de două parale, iluștri specialiști ai ironiei distrugătoare, certăreții tulburi ai
drumurilor care nu duc nicăieri. Iată ce a scris Cristian Teodorescu despre acest teritoriu subuman care distruge
asemenea ruginei marginea orașelor românești: „Mahala” nu este doar un teritoriu, ci o stare de spirit.
Mahalagiul modern e un ins care, în secret, nu prețuiește nimic. Nu-i disprețuiește pe ceilalți fiindcă li s-ar simți
superior, ci din pricină că, în subconstient, se disprețuiește pe el însuși. Nevoia lui de a murdări tot ceea ce se
află în jur i se trage de la sentimentul murdăriei în care se scaldă. Chiar dacă vremelnic se află „la vedere”,
mahalagiul e ros de sentimentul ratării și de spaima că n-are nimic „în spate.” E slugarnic cu „puterea” chiar și
atunci când o critică și vede lumea doar în alb și negru. Vocația lui e aceea de turnător sau de lăudător cu
simbrie.”. „În afaceri, n-are cuvânt, fură și, mai ales, își bate joc de bani. Mai întâi își cumpără mașină de lux și
de-abia după aceea socotește dacă are bani și de casă. „și trimite copiii la studii în străinătate, dar le arată „cotul”
părinților săi, care de-abia se târăsc din banii de pensie. Și din pricină că își simte inconsistența personală, scuipă
la picioarele celor care sunt desemnați cu misii înalte, ca să arate că nu-i pasă de nimic. El nu analizează, ci
spurcă, dacă-l întrebi de convingeri, îți râde în nas, iar dacă își trădează micile lui preferințe face din asta
principiu, chiar dacă, pentru el, principiile nu sunt mai importante decât ștergătoarele de pantofi, ghete sau
bocanci.”
„Când vine cel rău, vine și disprețul; și odată cu rușinea, vine și ocara” (Prov. 18:3).
„Privirile trufașe și inima îngâmfată, această candelă a celor răi, nu este decât păcat” (Prov. 21:4).
Citiţi în numărul următor: DE CE DOAR TREI STRIGĂRI ALE ÎNŢELEPCIUNII ?

CALENDAR DE CITIRE A BIBLIEI
„Timpul petrecut în rugăciune este unitatea de măsură a iubirii tale faţă de Dumnezeu”. Spune-mi cât timp petreci cu
Dumnezeu în rugăciune şi îţi voi putea spune cât de mult Îl iubeşti cu adevărat.
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Proiectele spirituale şi materiale asum ate ca şi congregaţie in anul 2013
Cei care au ascultat Cuvântul la Evanghelizarea din perioada 15-17 MARTIE 2013
Resursele de care avem nevoie
Bolnavii bisericii: Ţuţuian Teofil - Iancu Florica- Şubert Francisc - Şubert Maria- Nistoran
Ioana -Turcin Lenca - Răduţ Mihai – Balea Constantin – Iancu Elisabeta .
Slujitorii bisericii
În fiecare zi de vineri, biserica este chemată la o zi de jertfă prin post si rugăciune
Grupa de rugăciune constituită pe strada 9 Mai cu fraţi şi surori care se întâlnesc pentru
rugăciune în fiecare marţi de la ora 16.00
Grupa de rugăciune constituită în cartierul Baron cu fraţi şi surori care se întâlnesc
pentru rugăciune în fiecare miercuri de la ora 15.00
Întâlnirea la închinare a tinerilor din fiecare sâmbătă de la ora 16.30
Toţi copiii bisericii
Mărturia membrilor bisericii noastre în oraşul Moldova Nouă
Copiii Şcolii şi Grădiniţei 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
Proiectul Radio Vocea Evangheliei Clisura Dunării

