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DIVERSE
Picătura de înţelepciune
Înţelepciunea dintr-o poezie!

Cunoașterea si recunoașterea lui Hristos
Să Te cunosc în cei mai ne-nsemnați
din frații Tăi, ascuns în ei știind
că ești chiar Tu, lucrând în cei chemați
și viața Ta, în viața lor trăind.

Să nu ne potrivim cu-al lumii chip
în felul închinării ei deșarte,
cu temelia-I pusă pe nisip
și cu zidirea ei de fapte moarte,

“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 !
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

Să recunosc Ierusalimul chiar
în ziduri dărâmate și-n ruine,
să plec din Babilonul fără Har
către Sionul cel zidit de Tine.

Moldova Nouă

SĂRBĂTORIŢII LUNII
NOIEMBRIE 2015

Buletin inFormativ
Anul VII, Nr.8 – NOIEMBRIE 2015
GRATIS

CUNOAȘTEREA LUI DUMNEZEU ȘI
COMUNICAREA CU EL
pastor Nelu Popescu
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ci transformați prin Duhul zi de zi
spre chipul Tău, spre felul Tău ceresc
spre Trupul Tău din mădulare vii
ce-un Templu-n Domnul laolaltă cresc.

“Așa vorbeste Domnul:”Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu
se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Ci cel care se laudă, să
se laude că are pricepere si că Mă cunoaște, că știe că Eu sunt Domnul, care fac
milă, judecată și dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice
Domnul.” (Ieremia 9:23-24)

„ Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii
Lui şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă
fac asemenea cu moartea Lui ”

Să recunoaștem Haru-n cei smeriți
căci numai lor Tu L-ai promis bogat
precum am fost în Tine, noi primiți
să nu respingem frații, niciodat’.

ANUNŢURI

Doar celor mai smeriți, mai ne-nsemnați
Tu Harul l-ai promis cu-mbelșugare
sunt cei aleși de Tine și chemați
spre-a fi a Ta slavită Adunare.
autor anonim

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

- În fiecare duminică a lunii noiembrie 2015 în
biserica noastră vor fi organizate servicii speciale de
evangelizare cu participarea următorilor pastori:
1 noiembrie 2015 – pastorul Jean Chiforeanu
8 noiembrie 2015 – pastorul David Nicola
15 noiembrie 2015 – pastorul Sergiu Dobre
22 noiembrie 2015 – pastorul Daniel Bărnut
29 noiembrie 2015 – pastorul Mihaiță Dănilă
- 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.
- Detalii legate de activitatea Școlii Academia
Îngerașilor pot fi văzute pe site-ul sau pe pagina de
facebook a bisericii noastre. În ultima săptamâna a
lunii octombrie s-au desfașurat Zilele Mulțumirii în
aceasta școală.
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Căci nici cei înăltați, nici cei vestiți
sau îngâmfați de cunoștință multă,
nu capătă din Har, că nu-s smeriți
și nici credință n-au, că nu ascultă!

Mulți oameni au o mare dificultate când se raportează la
Dumnezeu din pricina incertitudinii legate de propria lor valoare și de
dragostea pe care le-o poartă Dumnezeu, așa cum spune Biblia. Sunt unii
care spun că au încercat să intre în dialog cu Dumnezeu, dar efortul lor a
fost zadarnic.
Problemele și încercările la care îi supune viața (boala, pierderea
unor ființe dragi, ura inexplicabilă a unor semeni care se finalizează prin
tragedii colective) afectează și mai mult concepția despre Dumnezeu.
Fiecare om, într-un anumit mod, are o imagine și o concepție deformată
despre Dumnezeu și aceasta din cauză că Dumnezeu transcende (trece
dincolo de) capacitatea noastră de a-L percepe. Experiențele umane din
viața de familie, din societate, din Biserică chiar, la care se adaugă
imaginile din carți sau din filme, de regulă, determină concepția despre
Dumnezeu sau mai bine zis deformează imaginea lui Dumnezeu.
În aceste condiții se ridică două întrebări legitime:
 Cum ajungem să-L cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu ?
 Cum putem comunica cu Dumnezeu ?
De la început trebuie să acceptăm că orice cunoștere despre oameni, despre
un anumit lucru și implicit despre Dumnezeu, implică un grad de
incertitudine și presupune un act de credință. Toate cunoștințele noastre se
bazează pe încredere. Acum și aici nu putem cunoaște pe deplin. Mintea
noastră nu ne poate furniza date și imagini complete despre ceva sau
cineva, întotdeauna va rămâne și o parte ascunsă. Biblia ne spune că
”Dumnezeu este Duh, și cine se închină Lui (adică cine vrea să intre în
comuniune cu El) trebuie să I se inchine în duh și în adevăr.” (Ioan 4:24).
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE
(urmare pagina anterioară)

Adică trebuie să ne raportăm la Dumnezeu într-un mod diferit de cel prin care ne
raportăm la oameni. Dumnezeu-Duh folosește un alt sistem când comunică cu noi. Biblia
ne spune că FIINȚA DIVINĂ, UNA ÎN ESENȚĂ, cuprinde TREI PERSOANE:
DUMNEZEU TATĂL, DUMNEZEU FIUL-ISUS CRISTOS, DUMNEZEU DUHUL
SFÂNT. Dumnezeu Fiul “(...) s-a făcut trup și a locuit printre noi (...)”(Ioan 1:14) și
mulți oameni, pentru o vreme, L-au văzut și au vorbit cu El în mod direct.
Înainte de moartea și învierea Sa, El ne-a spus că va apărea o nouă cale de
cunoaștere și comunicare, diferită de calea cunoașterii și comunicării obișnuite, va apărea
o cale directă, internă, a cunoașterii și comunicării cu Dumnezeu .”Dar Mângâietorul,
adică Duhul Sfânt, pe care-l va trimete Tatăl, în Numele Meu, vă va învața toate lucrurile
și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu”(Ioan 14:26) și “Când va veni
Mângâietorul, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul....”(Ioan 16:13). Asta
înseamnă că pentru a intra în comuniune, în dialog cu Dumnezeu, avem nevoie de o nouă
capacitate pentru a stabilii o nouă corespondență, de natură spirituală. Aici apare
dificultatea majoră, nu din partea lui Dumnezeu ci din partea noastră. “Dar omul firesc nu
primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie; și nu le poate
înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicește” (1 Cor.2:14). “Nouă însă Dumnezeu
ni le-a descoperit prin Duhul Său. (...)” și noi am primit “(...) Duhul care vine de la
Dumnezeu , ca să putem cunoaște lucrurile, pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său”
(1 Cor.2:10,12).
În inima mesajului creștin se află promisiunea unei legături directe cu lumea lui
Dumnezeu, o legătură atât de puternică încât se aseamănă cu o naștere din nou. Ca punte
de legătură înspre lumea nevăzută, înspre Dumnezeu, ne este oferit darul credinței : “(...)
o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite,o puternică încredințare despre lucrurile
care nu se văd” (Evrei 11:1). Din perspectiva Bibliei diferența dintre oameni este dată
doar de această capacitate de a comunica cu Dumnezeu, capacitate primită ca dar din
partea lui Dumnezeu prin credința în jertfa mântuitoare a Fiului Său-Isus Cristos. Această
capacitate duce la “viața spirituală”, care se poate mai apoi dezvolta în decursul întregii
vieți.
Deci a fi creștin înseamnă a dobândi această “viață spirituală” și a o dezvolta pe
tot parcursul vieții pământești astfel încât omul să trăiască într-o relație permanentă cu
Dumnezeu. Doar aflați într-o astfel de relație oamenii ajung să-L cunoască tot mai bine pe
Dumnezeu și să comunice cu El tot mai ușor prin citirea Bibliei pentru a afla ce spune
Dumnezeu și prin rugăciune spunându-I lui Dumnezeu ceea ce vor.

PAGINA ACADEMIEI ÎNGERAȘILOR
DE CE SĂ ALEGI ȘCOALA BAPTISTĂ?
prof. Mihaela David-Izvernar
Aceasta e întrebarea care le-a fost adresată cel puțin o dată celor 71 de părinți care au
ales Academia Îngerașilor din Moldova Nouă, școala și grădinița care funcționează pe lângă
biserica noastră. Iar dacă am fost copleșiți de implicarea acestora în activitățile din Săptămâna
Mulțumirii din luna octombrie 2015, înțelegem că ei au răspunsuri oneste și clare legate de
alegerea acestei școli. Ca profesor, doresc ca în acest număr să vă împărtășesc două din
principiile biblice care întăresc cele mai moderne tendințe educaționale dovedind relevanța și
actualitatea Bibliei și după 2000 de ani, urmând ca în alte numere ale Buletinului inFormativ să
ne uităm și la alte principii biblice.
Pedagogi, consilieri școlari, doctori în științele educației și dascăli deopotrivă
recunosc haosul, regresul și mediocritatea în care se zbate învățământul public din România,
lipsa gândirii strategice, a ethosului școlar și a viziunii, dar soluțiile întârzie să apară.
(1) Aici la Academia Îngerașilor vorbim de educația incluzivă ca practică
educațională, nu doar în privința copiilor cu CES (cerințe educative specialedizabilități sau dificultăți de învățare) cât și a celor ce provin din grupuri
marginalizate sau excluse, valoarea și consistența demersului fiind date de
Cuvintele Domnului Isus: Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți; căci
Împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Mai mult decât atât, evanghelistul
Marcu, l-a fel ca și Matei și Luca relatează că Domnul Isus i-a luat în brațe pe
copii și i-a binecuvântat. (Marcu 10:13-15). Ca dascăli într-o școală creștină
urmăm exempul Domnului Isus și aplicăm o pedagogie respondentă în propriul
demers. Viziunea, gândirea strategică și ethosul menționate anterior sunt pentru
noi imperative enunțate ca principii biblice imuabile și de necontestat.
(2) Instruirea diferențiată, individualizată este pentru noi, dascălii creștini tot un
principiu biblic pe care îl aplicăm în școala noastră. Înainte de a opera cu
conceptele enunțate de B.F.Skinner (părintele instruirii programate), G. Pineau
(învățarea autonomă), H. Gardner (teoria inteligențelor multiple) și de mulți alți
pedagogi, Biblia ne arată în Psalmul 139 că Dumnezeu ne-a creat ființe unice, cu
aptitudini și calități individuale: Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în
pântecele mamei mele, Te laud că sunt o făptură așa de minunată!...Trupul meu
nu era ascuns de Tine, când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat,
ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă
vedeau; și în Cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite înainte dea fi fost vreuna dine ele. (Psalmul 139:13-16). Din Iov 10:8-9 Mâinile Tale m-au
făcut și M-au zidit, ele m-au întocmit în întregime ... Adu-Ți aminte că M-ai
lucrat ca lutul;... înțelegem și mai clar unicitatea ființei umane create de
Dumnezeu și așa ne raportăm la fiecare copil din Academia Îngerașilor.

