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Înţelepciunea dintr-o poezie!

“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 !
Anonim

Turmă blândă, turmă mică,
Pradă lesne de-nghițit
Două mii de ani, cum oare
N-ai pierit?
Prin stăvechile pustiuri,
Leii cei cu coama-n vânt,
Cum de nu ti-au ștres și umbra
Pe pământ?
Ai tu oare, turmă blândă,
Corn de taur, dinți de lup,
Colț de viperă, sau gheare
Care rup?
- Nu. N-avem nici colți, nici gheare,
Nici venin otrăvitor,
Dar avem cu noi o taină,
Un Păstor.
Prin stăvechile pustiuri,
El, Păstorul înțelept,
Și-a purtat pe umăr mieii,
Și la piept.
Și de-aceea nu ni-e frică,
Chiar de-am fi ca fulgu-n zbor,
Caci suntem o turmă mică,
Dar o turmă și-un Păstor.

Ascultați Radio 9 FM pe 106,6 MHz sau
pe website-ul bisericii noastre
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

David-Izvernar Valentin – 2 noiembrie
Ţuţuian Ion – 5 noiembrie
Guran Maria – 8 noiembrie
Albu Cristina – 9 noiembrie
Dobrescu Elinca – 10 noiembrie
Constantinescu Andrei – 11 noiembrie
Boboescu Maria – 13 noiembrie
Craiovan Mirela – 28 noiembrie
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BIBLIA și lumea animalelor
fr. Ion Marișescu

VERSETUL LUNII
NOIEMBRIE 2014
„Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu
seamănă, nici nu seceră şi nici nu strâng
nimic în grânare; şi totuşi Tatăl vostru cel
ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu
mult mai de preţ decât ele?”
Matei 6:26

ANUNŢURI
- 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 pensionari, cu venituri mici.
- Detalii legate de activitatea Școlii Academia
Îngerașilor poate fi văzută pe site-ul bisericii noastre.
În ultima săptamâna a lunii octombrie s-au desfașurat
Zilele Mulțumirii.
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325500 Moldova Nouă, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 25, Caraş Severin

TURMĂ BLÂNDĂ

“Întreabă dobitoacele și te vor învăța, păsările cerului și îți vor spune, și peștii mării
îți vor povesti.” - Iov 12:7-8
Potrivit concepției creștine despre apariția vieții pe pământ, noi credem și
mărturisim că lumea animalelor a fost creația lui Dumnezeu, prin Cuvânt. În ziua a 5-a au fost
create animalele acvatice precum și animalele zburătoare -Geneza 1:20-21 iar în ziua a 6-a au
fost create animalele terestre: sălbăticiunile, animalele domestice si târâtoarele-Geneza 1:2425.
Biblia nefiind un tratat științific, nu oferă clasificări care să urmărească riguros
anumite criterii. Ea vorbește simplu despre animale curate și animale necurate [comestibile și
necomestibile] animale sălbatice și animale domestice, sau animale de apă, zburătoare și
terestre.
Este și dificil de încadrat toate animalele din Biblie pentru că unele nu pot fi
identificate, altele nu mai există în habitatul israelian, sau altele poartă alt nume decât cel
menționat în Biblie [ex leviatanul sau behemotul]. În total în VT sunt folosite 180 de cuvinte
iar în NT sunt folosite 70 de cuvinte care desemnează animale care formează prima grupă de
animale, nu specii (ex.”pasari” poate include sute de feluri de păsări).
În lumea teologică nu există multe controverse cu privire la lumea animală. Se pare
că cea mai dezbătută temă se referă la “sufletul animalelor” în comparație cu sufletul omului.
Pentru credincioșii evanghelici această temă este rezolvată pe baza Bibliei;
-despre animale nu se spune că au fost insuflate de Dumnezeu, ci doar omul a fost insuflat de
Dumnezeu-Geneza 2:7
-Biblia nu vorbește nicăieri de un rai sau un iad al animalelor.
Vă provoc să analizăm cum vede Biblia animalele în raport cu noi și în raport cu
Dumnezeu.
1.Animalele ca ființe necurate.
Biblia nu este suficient de explicită în privința acestei discriminări, dar
putem ține cont de motivațiile omenești ale discriminării:
-carnea provenită de la aceste animale necurate [Levitic 11, Deuteronom 14] poate dăuna
sănătății
-aceste animale au unele deprinderi respingătoare sau se hrănesc cu lucruri scârboase
-unele animale necurate inspiră un dezgust inexplicabil
-animalele carnivore sunt necurate pentru că se hrănesc cu sânge, fapt neacceptat de
Dumnezeu
-târâtoarele [reptilele] trezesc totdeauna în subconștientul omului idea de șarpe și păcat,
pentru același motiv sunt excluse de la consum și animalele acvatice fără solzi sau aripioare
cum este tiparul care șerpuiște în apă, sau crabii și racii care amintesc de târâtoare
-rozătoarele și multe feluri de insecte [care azi se consumă în Orient] erau considerate
purtătoare de boli la fel ca și o mulțime de viermi care aduc în imagine carne intrată în
putrefacție invadată de aceste viețuitoare
(continuare pe pagina următoare)
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2. Animalele ca semn al pustiirii.
În cultura evreiască, așa cum mai este și azi în multe culturi, inclusiv în cea românească, ivirea unor
animale erau semne prevestitoare de rele și calamități. Strigatele lor în noapte, multora le dau fiori ex. bufnițele
sau hienele. Unele animale erau considerate mesageri aducători de vești rele ex: ciorile, corbii sau liliecii. Alte
animale erau asociate cu moartea ex șerpii, vulturii. Isaia 34:11-15 și Țefania 2:14 descriu dezolarea unor așezări
altădată locuite, unde acum trăiesc ființe reale dar și imaginare ex. scorpii zburătoare și năluca nopții [probabil
bufnița strigătoare]
3. Animalele ca slujitori
Geneza cap.1 expune două relații dominante în lume. Pe de o parte este relația dominantă a lui
Dumnezeu asupra omului iar pe de altă parte este dominația omului asupra lumii animalelor 1:28. Dumnezeu nu
a creat animale domestice, dar a dat omului capacitatea să le îmblânzească pe cele sălbatice Iacov 3:7. Nu toate
animalele au fost domesticite, ci doar cele ce-i pot fi utile, adică să trăiască în turme mari, să fie ușor de întreținut
cum sunt ierbivorele și să ofere resurse ușor recoltabile. Pentru hrană au fost îmblânzite bovinele, ovinele,
caprinele. Pentru muncă și unele produse au fost domesticite cămilele. Puteau fi înjunghiate, erau folosite la
transport [duc în spate 200 kg plus călărețul]. Se folosește părul, laptele și pieile tăbăcite. Bovinele se foloseau și
la muncă nu numai pentru lapte și carne. Măgarul și catârul se foloseau la muncă iar mai târziu s-a folosit și calul
care inițial era folosit doar la razboi. În război uneori se foloseau și cămilele. Tot pentru muncă se folosea și
dromaderul [cămila cu o cocoașă] care parcurge 150 km într-o zi. Dintre animalele necurate care au fost
domesticite amintim porcul și câinele. Ambele animale simbolizează obscenitatea-2 Petru 2:22. La evrei câinele
mai simboliza prostituatul - Deuteronom 23:18 sau pe iudaizatori Filip 3:2.
4. Animalele ca fiind periculoase
Când Biblia vorbește de unele animale feroce, le pune vis-à-vis de comportamentul dreptății lui
Dumnezeu față de dușmanii săi sau față de oamenii răi. Habacuc 1:1-7 vorbește de armatele babiloniene trimise
de Dumnezeu să pedepsească pe Israel, ca fiind mai rapide ca gheparzii, mai înfricoșate ca lupii, mai rezistente
ca acvilele și se deplasează mai ușor ca vulturii.
Leul-este de departe cel mai periculos animal citat de Biblie, un animal de pradă cu putere legendară, regele
animalelor. Chiar și răgetul lui e motiv de îngrijorare - Amos 3:8. Diavolul se comporta ca un leu -1 Petru 5:8. În
proorocia lui Balaam, poporul evreu e văzut ca un leu - Numeri 23:24. Însuși Dumnezeu e asemănat cu un
Leu - Osea 13:7. Patriarhul Iacov pe patul de moarte spune despre Iuda “Iuda tu ești un pui de leu”. Aceasta
profetie este transpusă în Apocalipsa 5:5 cu titlul “Leul din seminția lui Iuda”.
Leopardul – animal carnivor, inspectează teritoriul de la înălțime Cântarea Cântărilor 4:8. Nu rage ca leul pentru
a-și trăda prezența ci atacă prin surprindere: Osea 13:7, Ieremia 5:6. Animal foarte rapid-Habacuc 1:8
Ursul–Animal violent și puternic. Ursoaica foarte periculoasă mai ales când sunt atacați puii. Biblia vorbește de
un adevărat măcel al urșilor cu 42 de victime. Având laba grea, ursul personifică dominația răutății peste un
popor slab-Apocalipsa 13:2.
Lupul–Un animal îndrăzneț, oportunist, nemilos în raport cu victima care e naivă, încrezătoare și vulnerabilă
Matei 10:16. Lupul figurează constant ca metaforă pentru cei ce trădează turma lui Dumnezeu.
Vulpea–În mai multe citate, are curajul de a se alia cu leul la împarțirea prăzii, fură ce poate și evită consecințele.
Irod a jucat rolul vulpii în raporturile sale cu leul Cezar - Luca 13:32.
5. Animalele ca fiind sălbatice
Sălbăticia indică o anumită independență față de interferența cu umanitatea. Biblia evocă în mai multe
pasaje existența unor animale sălbatice necunoscute sau cu un comportament de neimaginat. Aceasta dovedește
pe de o parte ignoranța și necunoașterea umană, iar pe de altă parte infinitul inteligenței divine. Să ne gândim la
behemot sau la leviatan, animale necunoscute pentru noi azi, sau la monstrul cunoscut de noi, hipopotamul care
mănâncă iarbă ca blânda oaie. Alte animale care evocă splendoarea creației: papagalii multicolori, păunii sau
maimuțele care se găseau la curtea regelui Solomon. Iov susține că toate aceste sălbăticiuni le-a creat Dumnezeu
doar pentru a se distra.
6. Animalele ca sursă a înțelepciunii.
Unele animale au mândria lor ex. cocoșul țanțos, țapul, leul, calul-Proverbe 30:29.
Alte animale, deși mărunte au înzestrări notabile:
-furnicile dau lecții leneșilor Proverbe 6:6-8
-șoarecii de munte locuiesc în fortificații de piatră Proverbe 30:26
-lăcustele nu au o conducere, dar înaintează în grup fără opreliști-Proverbe 30:27
-șopârlele sunt animale fragile, dar locuiesc cu regii în palate-Proverbe 30:28

7. Animalele ca agenți divini.
Din moment ce Dumnezeu a creat micro și macrocosmosul, înseamnă că toate sunt sub controlul său. Unele
animale sunt folosite de Dumnezeu pentru atingerea scopului Său, altora li se îngăduie să facă rău.
-în mod normal un leu îl mănâncă pe om sau pe măgar, dar nu și pe profetul Domnului -1 Împărați
13:25-26
-un leu îl pedepsește pe un profet neascultător -1 Împărați 20:35-36
-2 urși ucid 42 de copii la cererea lui Elisei - 2 Imparati 22:24
-2 vaci în alăptare, în loc să fugă la vițeii lor, duc chivotul de la filisteni la evrei-1 Samuel 6:7-10
-corbii îl hrănesc pe Ilie -1 Imparati 17:4
-la ordinul lui Dumnezeu, lăcustele pot face ravagii
-un loc aparte îl ocupă peștii. Evreii erau mari consumatori de pește în Egipt.
Prin analogie cu pescuitul pe Marea Galileii, Domnul Isus îi cheamă pe ucenici să fie pescari de
oameni. Aceasta expresie este puternic legată de creștinism. Simbolul primilor creștini era un pește, deoarece
literele cuvântului grecesc pentru pește este IXTHUS și formează acrostihul pentru inițialele câtorva titluri
cunoscute ale lui Isus: Iesous Xristos,Theou Hyios, Soter, adica Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, Mantuitor.

CALENDAR DE CITIRE A BIBLIEI
„Timpul petrecut în rugăciune și citirea Scripturilor este unitatea de măsură a iubirii tale față de Dumnezeu”. Spune-mi
cât timp petreci cu Dumnezeu în rugăciune și Cuvânt și îți voi putea spune cât de mult Îl iubești cu adevărat.
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