Biserica Baptistă Maranata

DIVERSE

Sute de creştini au îndurat batjocura în
închisorile comuniste din România. Au suferit
tortura, izolarea, şi înfometarea. În închisorile de la
Oradea, Gherla sau Periprava preotul Traian Dorz a
scris şi memorat aproape 200 de poezii . Iată una
dintre ele:

NOAPTEA ÎN GHEENĂ…
Ca umbra fioroasă a solului osândei,
se lasă grea noptarea din zările pustii
cu noi torturi să roadă scheletele flămândei
mulţimi de viermi ori oameni înmormântaţi de vii.
S-a dus o zi… Ce bine când înc-o zi se duce,
sfârşeşte-un veac de foame, de chin şi de bătăi
şi vine noaptea, noaptea – o, de-ar veni sub Cruce,
să nu mai vezi doar foame şi groază-n ochii tăi!
Baraca-i plină-plină… Prin gropi şi prin noroaie,
pe jos n-au loc, grămadă-s, cu sutele trântiţi,
zac unii peste alţii, murdari şi uzi – o claie
de putrede cadavre, de monştri-nvineţiţi!
De-ţi vine-n gând o clipă, în pragul adormirii,
trecuta zi. Te zgudui şi-o izgoneşti avar!
Şi-n vis te roade-ntruna tortura-nchipuirii:
vezi pâini, vezi mese-ntinse şi, când să mânci…
dispar!
Prin sârme urlă vântul cu ger şi cu zăpadă,
vecinul nu mai geme, nici tremură – ciudat!
Toţi sar când cade, lespezi, tavanul pe grămadă,
el nici tresare… doarme adânc: s-a liberat!
Târziu, când se alină infernul gălăgiei,
abia atunci s-aude câţi gem şi cum tuşesc,
te înfiori privindu-i, ca-n spasmele-agoniei:
sunt oameni? Dar n-au parcă nimica omenesc.
Plantonul singur mişcă, târându-şi prin unghere
o umbră uriaşă de schélet străveziu…
Cum trece, parcă-i moartea ce numără-n tăcere
cinci sute de cadavre închise-ntr-un sicriu.
O Doamne, azi de-aicea, vezi, nimeni nu mai poate
spre cer măcar să-şi nalţe nici gândul cel mai mic!
Coboară-Te-n adâncul acesta Tu şi-i scoate,
fă totul doar Tu singur, ei nu mai pot nimic!

Moldova Nouă
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“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 !
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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Îndurând batjocura: esenţa lucrării lui Hristos, nu a lui
Mahomed
Traducere după John Piper. ©2013 Desiring God Foundation.

VERSETUL LUNII
OCTOMBRIE 2013
“ Ferice va fi de voi când, din pricina Mea,
oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor
spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate
împotriva voastră!.”
Matei 5:11

ANUNŢURI
- În luna octombrie vom serba în biserica noastră
Sărbătoarea Mulţumirii.
- Pe website-ul bisericii noastre există posibilitatea
susţinerii proiectului educaţional-evanghelistic 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 noastră este implicată şi este un
proiect de evanghelizare prin media.
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

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

Picătura de înţelepciune
Înţelepciunea dintr-o poezie!

Într-o contemporaneitate în care creştinii sunt tot mai des
marginalizaţi, religiile păgâne tot mai invazive sub forme cât mai aparent
„inofensive” (yoga, acupunctură etc) iar musulmanii pătrund tot mai
agresiv în cotidian, articolul lui John Piper Îndurând batjocura: esenţa
lucrării lui Hristos, nu a lui Mohamed, tradus în acest număr al BinF,
devine o lectură esenţială în dorinţa noastră de a fi asemenea lui Hristos.
Demonstraţiile din lumea islamică generate de o serie de desene
care-l înfăţişau pe Mohamed în ziarul danez Jyllands-Posten în ediţia din
30 septembrie 2005, împotriva întregii societăţii daneze s-au soldat cu peste
100 de victime ale fanaticilor religioşi musulmani. Ceea ce s-a întâmplat
atunci a fost una din multele lecţii învăţate în contemporaneitate: aceea a
diferenţei dintre Mohamed şi Hristos şi ceea ce înseamnă să-i urmezi
fiecăruia. Nu toţi musulmanii aprobă violenţa, dar o lecţie profundă rămâne
pentru noi astăzi : lucrarea lui Mohamed se bazează pe a fi onorat, în timp
ce lucrarea lui Hristos pe a fi insultat. De aici două reacţii antagonice faţă
de batjocură.
Dacă Isus Hristos n-ar fi fost insultat, nu ar exista salvare.
Aceasta a fost lucrarea lui salvatoare: să fie batjocorit şi să moară pentru a-i
salva pe păcătoşi de mânia lui Dumnezeu. Încă din Psalmi a fost promisă
calea batjocurii: Psalmul 22:7 şi Isaia 53:3. Când această cale s-a
materializat, durerea a fost mult mai profundă decât aşteptările(Matei
27:28-30). Răspunsul Lui la acestea a fost răbdarea în suferinţă. Aceasta a
fost lucrarea pe care El a venit să o înfăptuiască(Isaia 53:7).
Acest lucru însă nu putea fi adevărat cu privire la Mohamed. Mai
mult decât atât, musulmanii refuză să creadă că e adevărat cu privire la
Hristos. Majoritatea musulmanilor au fost învăţaţi că Isus nu a fost
crucificat. Un musulman sunit afirma: „Noi Îl onorăm (pe Mesia) mai mult
decât o faceţi voi (creştinii) ... noi refuzăm să credem că Dumnezeu i-ar
permite să sufere crucificarea. Un imbold al musulmanilor este să evite
„ruşinea” crucii.
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE

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.

(urmare pagina anterioară)
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Aceasta este diferenţa esenţială nu doar dintre Hristos şi Mohamed ci şi dintre un
urmaş al lui Hristos şi un musulman. Pentru Hristos, esenţa misiunii a fost să îndure
suferinţa crucii. Iar pentru un adevărat urmaş aş lui Hristos răbdarea suferinţei pentru
gloria Lui este esenţa supunerii. „ Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă
vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva
voastră!” (Matei 5:11). În timpul vieţii pe pământ Isus a fost numit: copil născut din curvie
(Ioan 8:41), băutor de vin(Matei 11:19), hulitor(Matei 26:65), Beelzebul(Matei 10:25); şi a
promis şi urmaşilor Lui acelaşi lucru: „Dacă pe Stăpânul casei L-au numit Beelzebul, cu
cât mai mult vor numi aşa pe cei din casa lui?” (Matei 10:25)
Caricaturizarea, batjocura şi derâderea faţă de Hristos a continuat până în ziua de
azi. Martin Scorsese în Ultima ispită a lui Hristos îl prezintă pe Isus ca pe un om plin de
îndoieli şi de pofte sexuale. Andres Serrano a fost finanţat de Societatea Naţională a
Artelor să-l înfăţişeze pe Isus pe cruce într-o sticlă cu urină. Codul lui Da Vinci îl prezintă
pe Isus ca muritor de rând care s-a căsătorit şi a avut proprii copii.
Cum ar trebui să răspundă urmaşii Lui la toate acestea? Pe de-o parte simţim suferinţă şi
furie. Pe de altă parte însă, ne identificăm cu Hristos şi îmbrăţişăm suferinţa Lui, ne
bucurăm în necazuri spunând împreună cu Apostolul Pavel că răzbunarea aparţine
Domnului, nouă revenindu-ne sarcina să ne iubim vrăjmaşii şi să-i câştigăm cu
Evanghelia. Dacă Hristos şi-a desăvârşit lucrarea în mijlocul suferinţelor să facem şi noi la
fel.
În momentul în care Mohamed a fost prezentat în cele douăsprezece caricaturi
din ziarul danez Jyllands-Posten, agitaţia din lumea musulmană a fost intensă şi pe alocuri
s-a ajuns la violenţă. Au fost arse steaguri, ambasade incendiate şi cel puţin o biserică
creştină a fost asediată cu pietre. Caricaturiştii s-au exilat de teamă pentru propria viaţă,
exact cum făcuse Salman Rushdie înaintea lor. Ce poate să însemne acest lucru?
Semnificaţia este multiplă, şi anume:
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(2) o astfel religie este destinată să poarte povara imposibilă a onoarei faţă de cineva care
nu a murit şi a înviat pentru semeni;





(John Piper. ©2013 Desiring God Foundation. Website: desiringGod.org)
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SĂ NE RUGĂM PENTRU

(1) o religie fără salvator batjocorit nu va accepta batjocura pentru a câştiga pe cei
pierduţi;

(4) „... să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac
asemenea cu moartea Lui;” (Filipeni 3:10)
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(3) Isus Hristos rămâne singura speranţă pentru pacea cu Dumnezeu şi pacea între oameni.
Şi pentru fiecare urmaş al Lui mai înseamnă un lucru:
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Proiectele spirituale şi materiale asumate ca şi congregaţie in anul 2013
Cei care vor asculta Cuvântul la Evanghelizarea din această toamnă
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

