Biserica Baptistă Maranata

DIVERSE
Înţelepciunea dintr-o poezie!

Daniel
de Valentin Popovici
La Mezi şi Perşi o lege rămâne neschimbată,
Când e pecetluită, şi de-mpărat semnată.
Aşa soseşte, aspră, porunca-mpărătească,
Şi vestitorii-n stradă încep ca s-o citească:
"Timp de treizeci de zile, oriunde şi oricine,
În toată-mpărăţia, tot omul să se-nchine
Numai către-mpăratul, şi orice încălcare
Va fi crunt pedepsită de Darius cel Mare.
În groapa cea adâncă, în urlete cumplite,
În ghiarele şi-n colţii de fiare hămesite,
Îşi vor avea sfârşitul de spaimă şi de groază
Acei care să-nfrunte pe împărat cutează..."
Un singur om pe lume ştia ce-nseamnă asta:
Şi Daniel, iudeul, deschise-atunci fereastra,
Către Ierusalimul din dorurile sfinte,
Să-audă tot pământul, aşa ca mai 'nainte.
Şi-ngenuncheat în pulberi, către soare-apune,
Grăieşte cu putere străbuna rugăciune:
"O, El-Şaddai, Ha-Kadoş, Şalom, lehova-Iire,
Ibahreka Elohe..., doar Ţie-ţi dau mărire!"

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

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

Domnul să te binecuvânteze !
Turcin Lidia – 1 iulie
Sporea Gheorghe – 12 iulie
Albu Iuliana – 12 iulie
Iancu Roxana – 13 iulie
Ivaş Veronica Roxana – 14 iulie
Gîrjan Elena – 15 iulie
David-Izvernar Desanca – 18 iulie
Damian Iliuţă – 19 iulie
Constantinescu Mihai – 21 iulie
Rusovan Dorin Liviu – 22 iulie
Firulescu Mărioara – 28 iulie
Georgevici Octavian – 28 iulie
Cozma Adriana – 28 iulie

Buletin inFormativ
Anul VII, Nr.4 – IULIE 2015
GRATIS

O VIAȚĂ BIRUITOARE

(prezentare de ansamblu a cărții profetului Daniel)
pastor Nelu Popescu

VERSETUL LUNII
IULIE 2015
„Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii
şi pe dregători, pentru că în el era un duh
înalt; ... pentru că el era credincios, şi nu se
găsea nici o greşală la el şi nici un lucru rău.”
Daniel 6:3a-4b

ANUNŢURI
Începe Școala de Vară la biserica noastră, Ediția a
VII-a, în acest an pe o perioadă de 3 săptămâni,
zilnic de la ora 10,00, după cum urmează:

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

Moldova Nouă

SĂRBĂTORIŢII LUNII
IULIE 2015

- perioada 6-12 iulie 2015 Engleza prin teme biblice
- perioada 13-19 iulie 2015 cursuri de muzică.
Instrumentele studiate sunt chitară și percuție (tobe).
- perioada 20-26 iulie 2015 cursuri IT: web design si
fotografie
- Începând cu luna ianuarie 2015 s-a început o
campanie puternică de promovare a bisericii noastre și
a viziunii sale prin intermediul platformei de
socializare Facebook. Periodic peste 3400 de prieteni
ai paginii primesc un mesaj din partea bisericii. Dacă
sunteți dintre cei care primiți mesaje de la noi vă
rugăm să distribuiți mai departe.
- 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.

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

Picătura de înţelepciune

Profetul Daniel este prezentat în Vechiul Testament în triumviratul de
virtuoși ai lumii, alături de Noe și Iov (Ezechiel 14:14). El făcea parte dintr-un grup
de “...tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în
orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere...”(Dan.1:4). Proeminența lui
Daniel este dată și de felul în care i s-a adresat Dumnezeu:”...Daniele, om prea iubit
și scump...”(Dan.10:11), și din faptul că Dumnezeu a trimis un sol special, de la
tronul Său, ca să-l încuviințeze că i-a auzit cuvintele (Dan.10:12). Dumnezeu Și-a
manifestat puterea într-un fel remarcabil în viața lui Daniel; o situație specială fiind
cea în care Daniel a fost aruncat în groapa cu lei pentru că a ignorat o poruncă a
împăratului care îi interzicea să înalțe “...timp de treizeci de zile, rugăciuni către
vreun dumnezeu, afară de împarat (Dan.6:7). Dumnezeu “...a trimes pe îngerul Său
și a închis gura leilor, cari nu i-au făcut nici un rău...”(Dan.6:22). Daniel a fost în
același timp, un înalt dregător și o candela a lui Dumnezeu într-un imperiu păgân.
Cartea Daniel-Revelație
În multe privințe cartea lui Daniel este cea mai cuprinzătoare revelație
profetică a Vechiului Testament. Este singura prezentare a istoriei lumii de la
Babilon la a doua venire a Domnului Isus. Istoria neamurilor este raportată în cartea
Daniel la istoria Israelului. Ea descoperă suveranitatea și puterea lui Dumnezeu, și
prin aceasta aduce siguranță, atât evreilor cât și neamurilor, că Dumnezeu Își va
împlini scopul Său în timp și eternitate. Daniel Îl prezintă pe Domnul Isus ca fiind
“piatra”care lovește împărății și împărățiile lumii făcându-le bucăți și instaurând o
ÎMPĂRĂȚIE care va dăinui veșnic (Dan.2:30-45)
Cartea Daniel-Teologie
a) Despre Dumnezeu. Daniel Îl prezintă pe Dumnezeu în strălucirea
atributelor Sale: suveran, iubitor, omnipotent, omniscient, sfânt și îndurător.
Dumnezeu este atât Dumnezeul lui Israel cât și al neamurilor.
b) Despre Domnul Isus. În profeția sa, Daniel anticipează prima venire a
lui Cristos, vorbind inclusiv despre moartea Lui pe cruce, despre distrugerea
ulterioară a Ierusalimului și, de asemenea, despre învierea lui Cristos și a doua Sa
venire.
(continuare pe pagina următoare)
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(urmare pagina anterioară)

c) Despre îngeri. Îngerii (Gavril și Mihail) participă activ la evenimentele prezentate în
carte, ca soli ai lui Dumnezeu.
d) Despre om. Daniel aduce o mărturie explicită a depravării omului și prezintă atât
judecata lui Dumnezeu cât și mila și iertarea Lui pentru cei ce se pocăiesc (ilustrate prin viața lui
Nebucadnețar).
e) Despre escatologie. Contribuția lui Daniel la escatologie este evidentă; tema principală
fiind legată de locul și rolul Israelului în istorie, culminând cu a doua venire a lui Cristos.
Concluzie: teologia lui Daniel este în armonie cu revelația generală a Scripturii, dar are și o
dezvoltare proprie a revelației Vechiului Testament.
Cartea Daniel-Aplicație
Cartea Daniel ne prezintă modul în care putem avea o viață biruitoare, de la tinerețe și până la
bătrânețe. Secretul unei astfel de vieți constă în primirea unui “duh înalt”(Dan.5:12;6:3) , adică
disciplinarea și supunerea vieții în ascultare și dependența totală de Dumnezeu. Blestemul epocii
noastre este superficialitatea. Oamenii vor satisfacții depline și imediate, chiar și în domeniul vieții
spirituale. Disciplina este privită ca o corvoadă, ca ceva care alungă bucuria de pe fața pământului.
Dimpotrivă nota dominantă a disciplinei spirituale, în toate aspectele ei, este bucuria. Scopul
disciplinei este să ne elibereze de sub robia păcatului și a fricii. Disciplina spirituală se confruntă cu
două probleme. Una de natura filozofică, în sensul că oamenii nu cred că pot transcende lumea
fizică. Alta de ordin practic. Pur și simplu oamenii nu știu cum să exploreze viața interioară, viața în
duh. Cartea Daniel ne prezintă câteva aspecte ale vieții spirituale disciplinate:
a) Meditația la Cuvântul lui Dumnezeu (Dan.9:2). Adversarul nostru, diavolul este specialist
în trei lucruri: zgomot, grabă și aglomerație. Dacă suntem angrenați în “mult” și “multe”,
diavolul va fi foarte mulțumit pentru că realizările vor fi puține sau deloc. A medita
înseamnă a asculta de Cuvântul lui Dumnezeu, a reflecta asupra lucrărilor lui și a cunoaste
faptele Lui. Daniel era dependent de ceea ce spunea Dumnezeu. Singur sau împreună cu
tovarașii săi de robie, astepta un cuvânt, o descoperire de la Dumnezeu pentru ei și pentru
lumea în care trăiau (Dan.2:14:23).
b) Rugăciunea (Dan.9:3-20). Rugăciunea ne conduce la o comunicare continuă cu Tatăl. A
ne ruga înseamnă a ne schimba. Rugăciunea este folosită de Dumnezeu pentru a ne
transforma. Cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu în rugăciune, ne vom da seama
care este nevoia noastră și vom dori să ne lăsăm schimbați. Daniel a fost un om al
rugăciunii.
c) Postul (Dan.10:3). Postul biblic este orientat întotdeauna spre scopuri spirituale. Chiar
dacă nu există legi biblice care să poruncească postul regulat (total sau parțial, ca în cazul
lui Daniel), apostolul Pavel ne învață despre libertatea de a ne angaja “în posturi adesea”(2
Cor.11:27). Domnul Isus a susținut importanța postului și a anticipat că ucenicii lui vor
posti (Mat.9:11).
Potrivit cu învățătura din cartea Daniel, o viață biruitoare înseamnă să :

nu ne spurcăm cu oferta lumii (F.A.15:29).

nu ne închinăm valorilor lumii (1 Ioan 2:15-17)

nu renunțăm la misiunea, încredințată noua, în lume (F.A.4:19-20).

”Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu
cântări de laudă și cu cântări duhovnicești,
cântând lui Dumnezeu cu mulțumire
în inima voastră”. (Coloseni 3:16)
prof. Cristian Albu
Educația primită acasă, la biserică și în școală sădește în mintea copiilor nevoia de
conformare. Aceasta devine foarte importantă deoarece duce la integrarea în societate, în
alegerea carierei și alegerea grupului de prieteni sau alegerea bisericii. Aproape fiecare individ
își alege un model sau mai multe în care aspectul fizic contează enorm pentru ca să-și creeze o
personalitate de un anumit tip. Biserica nou testamentală s-a constituit ca o comunitate în care se
cântă mult urmând modelul Vechiului Testament.
Muzica este de origine divină și încă din veșnicie a fost un mijloc de închinare
”Stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de
veselie”. (Iov 38:7)
Cântarea este ridicată la rang de poruncă. (Efeseni 5:19)
Psalmii, cântările de laudă și cântările duhovnicești reprezintă diferite tipuri de cântări
folosite ca mijloc didactic pentru a fi învățat Cuvântul Sfânt. Dacă psalmii sunt cântări ebraice
folosite și de primii creștini în adunările lor, cântările de multumire reprezintă imnuri născute din
nevoia spirituală de laudă la adresa lui Dumnezeu. Termenul de cântare duhovnicească derivă
din inspirația Duhului Sfânt. Cântarea duhovnicească se deosebește de alte cântări prin faptul că
nu vorbește despre noi, despre oameni, ci despre puterea și atributele lui Dumnezeu. ”Voi cânta
totdeauna îndurările Domnului, voi spune din neam în neam cu gura mea credincioșia Lui”.
(Psalmul 89:1)
O cale esențială de laudă la adresa lui Dumnezeu o constituie cântarea interpretată
vocal sau instrumental. Cântarea vocală trebuie să fie o expresie a laudei plină de mulțumire față
de Dumnezeu. În momentul nașterii lui Isus, o oaste cerească a izbucnit într-o cântare de laudă
”și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească lăudându-l și zicând:
slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui”. (Luca
2:13-14)
Închinarea cu instrumentele muzicale este și ea des menționată în Vechiul Testament
și cuprinde toate categoriile de instrumente:
● de suflat (1 Cronici 15:28; Psalmul 150:3);
● de percuție (Psalmul 150:5);
● cu coarde (1 Cronici 13:8; Psalmul 149:3).
Mulțumesc Domnului pentru posibilitatea de a-L sluji, pentru că fac parte din acest
Centru Educațional Creștin, pentru că pot învăța copiii să-L laude atât prin vocile lor firave, cât
și printr-un instrument (blockflӧte).
În concluzie, revenind la noi ca biserică, ca indivizi a căror viață a cunoscut eliberarea
de păcat și binecuvântata prezență a lui Dumnezeu, nu putem trăi fără a-L slăvi pe Mântuitorul
nostru.
Lauda nu este doar o opțiune în viața credinciosului!

