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Picătura de înţelepciune
Filozofului ateu
de Valentin Popovici
Filozofului ateu, ce cu ochelari de soare,
Vrea să mă impresioneze că e lumea la-ntâmplare,
Că nimic din tot ce este n-are rost şi n-are scop,
Eu îi spun prieteneşte: "Cumpără-ţi un microscop!"
Şi când vrea să-mi dovedească pe-ndelete că în om
Nu-i decât o-ngrămădire de atom lângă atom.
Molecule zăpăcite, paie-ntr-o marionetă,
Îi spun tot prieteneşte: "Cumpără-ţi şi o lunetă!"
Căci dacă te uiţi în lumea de orbite planetare,
Chiar luneta te întreabă: "Mai vezi lumea la-ntâmplare?"
Şi purtându-te-n imensul zor al electronilor,
Microscopul îţi şopteşte: "Toate au un Creator!"
Dacă tot nu înţelege acest mare filozof,
Unde să-l trimit să vadă, la un morcov, la cartof?
Să-l înveţe o scrumbie, un sticlete-n colivie,
Sau o floare-n pălărie, sau un fulg de păpădie!
Domnul cel Atotputernic numără în larga zare
Şirul lumilor stelare, galaxii fără hotare,
Şi-ntr-un punct îngrămădeşte un mărgean de electroni,
Salbe de elipsoide cu ciorchini de neutroni.
Şi prin toate ne vorbeşte clar şi simplu, desluşit:
Tot ce este-n jurul nostru mâna Lui le-a făurit!
El de toate se-ngrijeşte, şi de noi de fiecare,
El e Creatorul nostru, nu suntem la întâmplare!

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

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

SĂRBĂTORIŢII LUNII
OCTOMBRIE 2015

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

Domnul să te binecuvânteze !

Buletin inFormativ

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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Lecții de la un ateu

VERSETUL LUNII
OCTOMBRIE 2015
“ Mulţămiţi lui Dumnezeu pentru toate
lucrurile; căci aceasta este voia lui
Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la
voi. ”
1 Tesaloniceni 5:18

ANUNȚURI
- în data de 18 octombrie 2014, ora 18.00, în
biserica noastră va avea loc Sărbătoarea
Mulțumirii
- 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 pensionari, cu venituri
mici.
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Înţelepciunea dintr-o poezie!

Nicolae Geantă

La începutul lunii februarie s-au împlinit 40 de ani de la moartea
lui Bertrand Russell, considerat unul dintre cei mai influenţi filosofi ai
veacului trecut. Ideologia russelliană n-a fost un hagiograf moral, ci a
înşurubat o exortaţie anticreştină. Răsfoind prin elogiile acestui înger
sanitar al progresului ştiinţific, am înţeles că înfierarea creştinismului nu
izvorăşte nici din elucrubraţii filosofice, nici din sofisme vetuste, ci dintr-o
totală nemulţumire faţă de viaţa credincioşilor.
Motivând de ce nu este creştin, ateul britanic sublinia că „nu toţi
oamenii care încearcă să trăiască o viaţă virtuoasă se pot numi legitimi
creştini, ci doar aceia care împărtăşesc (ceea ce Russell numeşte) principiile
fundamentale ale creştinismului: credinţa în Dumnezeu şi în viaţa veşnică,
şi credinţa în Isus”!
Ofuscarea russelliană în ceea ce priveşte membrii bisericii era că
ei „nu trăiesc după legile lui Hristos: aceştia prea rar îşi împart averile
săracilor, uită să întoarcă şi obrazul celălalt, şi sunt mai curând răzbunători,
iar prezenţa tribunalelor… e incompatibilă cu porunca de a judeca pe
aproapele”.

(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE

PAGINA ACADEMIEI ÎNGERAȘILOR

(urmare pagina anterioară)

Aplicând un zoom în oglinda realităţii, am înţeles că poţi lua lecţii chiar de la un
ateu! Am constatat că reprehensiunea russelliană a izvorât din lipsa de fermitate a
creştinului. Am învăţat că eşuările comportamentale în faţa lumii (când te porţi după
„legea” ei şi nu după cea divină), aduc pierderea autorităţii creştinului când încearcă s-o
înveţe să trăiască potrivit Scripturii.
Am mai învăţat de ce Marx, Lenin sau Stalin au devenit atei după ce iniţial s-au
evidenţiat în biserică, de ce Darwin, dintr-un preot, s-a dat rudă cu gibonii. Am învăţat că
azi oamenii nu se mai pocăiesc, nu pentru că nu cunosc Evanghelia, ci pentru că ei cunosc
cel puţin un creştin… Şi-am înţeles de ce nea Vasile al Ţiloanii, care-a vrut să mă
cinstească c-un pahar de ţuică după ce i-am plimbat nepoţii prin grădina zoologică, fiind
refuzat, a fâsâit uluit printre dinţi: „cum bă, că unu’ d’ai tăi a băut”?!
Am învăţat că în ciuda faptului că interpretarea lor nu este corectă, ateii studiază
dogmele, Scripturile, istoria, societatea, mai mult decât unii din biserică! Am învăţat că
ultimilor le lipseşte pasiunea şi convingerea primilor în a-şi apăra lucrurile în care cred –
cele care conferă putere şi autoritate. Am învăţat că ei sunt sus când sunt creştinii jos, că
primii vorbesc când ultimii şi-au stricat mărturia, sau cum opina Dan Puric: „există
substanţă creştină, dar atitudine creştină nu mai există”.
Am învăţat că frica cea mai mare a ateilor este întâlnirea cu Dumnezeu, că în
prezenţa Lui aceştia cad repede pe genunchi şi se pocăiesc. Dar în biserici uneori se
doarme. Am mai învăţat că dacă eu nu voi fi o mărturie vie, mulţi păcătoşi vor devein
atei. Iar dacă ei nu se vor pocăi, negreşit vor muri, dar sângele lor va fi cerut de
Dumnezeu din mâinile mele!

ZILELE MULȚUMIRII
Activitățile desfășurate în săptămâna ZILELE MULȚUMIRII la secția Academia
Îngerașilor din Moldova Nouă a Liceului Teologic Baptist Reșița au fost și sunt unele dintre cele
mai îndrăgite și apreciate de preșcolari și școlari, datorită atât diversității programului, cât și
dorinței copiilor de a-și exprima mulțumirea față de Dumnezeu.
Vizita la fabrica de pâine, prepararea salatelor de fructe și legume, aranjarea coșului
toamnei au fost atât activități de delectare, cât și de închinare înaintea Celui care se îngrijește de
hrana noastră în fiecare zi.
Întâlnirile cu pompierii, medicul, poliția, părinții etc. le-au dat posibilitatea copiilor
să-și exprime recunoștința și mulțumirea pentru grija și devotamentul demonstrate zilnic și
prilejul de a se ruga pentru ei.
Sperăm și ne rugăm ca bucuria din sufletele noastre și ale copiilor să fie revărsate
asupra tuturor celor care sunt un motiv de mulțumire pentru susținerea, încurajarea și dragostea
arătată.
Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare! (2 Corinteni 9:15)

Calendarul activităților din săptămâna mulțumirii – 26-30 octombrie 2015

Luni - “Dulciuri de casă” - activitate gospodarească – preparare de compot și gem
Marți - “Sănătos noi ne hrănim, apoi dinții îi îngrijim!” - -întâlnire cu medicul dentist
Miercuri - “Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin binecuvântările trimise” - serbare
de mulțumire cu invitați speciali: părinți, bunici, sponsori, etc.
Joi - “Muzică și culoare” – pictură, cântece la diverse instrumente muzicale realizate din diverse
material recilabile
Vineri - “Sănătatea, cel mai prețios dar! ” - concursuri sportive

