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Picătura de înţelepciune
Valentin Popovici
Dintre file ruginite și pierdute-n calendar,
Ies într-un alai strămoșii de credință și de har.
A lor nume de lumină, ca luceferi lucitori,
Strălucesc în cronici sfinte de eroi biruitori!
Parcă-i văd flămânzi cum umblă, și cutreieră pe jos,
Trec prin sate cu Scriptura, și vorbesc despre Hristos.
Unii sunt goniți cu furca, alții prinși, batjocoriți,
Dar pe unde-au fost, rămas-au adunări de pocăiți!
Mihai Cornea din Salonta, Teodor Sida din Buteni,
Și Mihai Brumar în Curtici, Toma Kloss printre
olteni;
Ion Șuveț de la Lăpușnic, și Bandur din Severin,
Craioveanu din clisură... toți de Biblie se țin!
Un Silvestru Ungureanu în costum bucovinean,
Și-n Bihor, un Mihai Vicaș, un Todinca, un Țirban;
Adorian din capitală, Ștefan Igna din Banat,
Gheorghe Slăv de la Aciuța... umblă toți din sat în
sat.
Teodor Clepea, Avram Barbu, stau afară în noroi,
Radu Tașcă-n Cernavodă, și Hans Folk la Cataloi;
Un Dumitru Hodoroabă tocmai sus la Cernăuți,
Jos la Vinț anabaptiștii, arestați, legați, bătuți...
Doamne, văd o mare gloată, cine-o poate număra?
O oștirea fără număr care stă -naintea Ta.
Au fost luați în râs pe uliți, alungați și prigoniți,
Dar acum stau în mărire, lângă Tine fericiți.
Au ales, în sărăcie, și-n ocară, și-n bătăi,
Să vestească al Tău Nume, să rămână doar ai Tăi!
Doamne... dă-ne azi și nouă, harul sfintei suferinți,
Și-a credinței pân' la moarte, și răsplata celor sfinți!

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

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

SĂRBĂTORIŢII LUNII
IANUARIE 2016
Domnul să te binecuvânteze !
Bengescu Ion - 1 ianuarie
Ţuţuian Gheorghe – 2 ianuarie
Crenicean Ana – 9 ianuarie
Balea Constantin – 11 ianuarie
Chilnicean Maria – 12 ianuarie
Călin Vasile Beniamin – 13 ianuarie
Şubert Francisc – 14 ianuarie
Albu Gheorghe – 16 ianuarie
Ţuţuian Elisabeta – 17 ianuarie
Marcu Maria – 27 ianuarie
Chilnicean Constantin – 31 ianuarie

Buletin inFormativ
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GRATIS

NOUA CREAȚIE
pastor Nelu Popescu

VERSETUL LUNII
IANUARIE 2016
„Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să
fiţi o casă duhovnicească, o preoţie Sfântă, şi
să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui
Dumnezeu, prin Isus Hristos.”
1 Petru 2:5

ANUNŢURI
- 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 sau virament direct într-unul din
conturile menționate.
- Începând cu luna iunie 2013 prin intermediul
bisericii noastre se derulează un proiect cu
caracter social, intitulat Ana & Ana. Proiectul
are în vedere ajutorarea familiilor de fraţi şi
surori pensionari, cu venituri mici.

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

Înţelepciunea dintr-o poezie!
Pomelnic

În cartea Genesa, cartea începuturilor, ni se spune adevărul despre Creația lui
Dumnezeu. Procesul creației este descris cum nu se poate mai simplu: “La început,
Dumnezeu a făcut cerurile și pământul” (Gen.1:1). Cum? Dumnezeu a zis… și a
fost… Așa a creat Dumnezeu lumina, cerul, pământul, lumea vegetală, astrele
cerești, viețuitoarele din ape și de pe uscat. Un paragraf special se referă la facerea
omului. După o decizie în FIINȚA TRIUNICĂ a lui Dumnezeu, “Dumnezeu a făcut
pe om după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut ”
(Gen.1:26-27). După ce a sfârșit creația, Dumnezeu a dat și un calificativ creației
lui: “Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; și iată că erau foarte bune“(Gen.1:31).
Mulți exegeți iudei din vechime credeau că Dumnezeu a creat o lume bună
prin intermediul Înțelepciunii (Prov. 8:22-31). Apostolul Pavel a identificat această
Înțelepciune ca fiind Domnul Isus Hristos. (1Cor. 1:17-25, Col.1:15-20 ). Biblia ne
descoperă apoi că păcatul a distrus acea Creație bună și a adus moartea asupra
omenirii (Rom 5:12-14; 8:19-22; 1 Cor.15:21-22 ).
Această stare a lucrurilor i-a determinat pe exegeții iudei ai Vechiului
Testament să se gândească la o nouă creație și să o aștepte . Ei așteptau o Eră nouă
care urma să vină, un timp în care întreaga Creație urma să fie eliberată de
stricăciunea produsă de păcat și adusă la calitatea ei anterioară. Apostolul Pavel
accentuează că lucrul acesta se va întâmpla în întregime la revenirea Domnului Isus.
(Rom.8:18; Efes.1:9-10; Col 3:1-4). Până atunci însă apostolul Pavel sugerează că
această realitate viitoare este deja prezentă prin lucrarea de răscumpărare și înnoire
făcută de Dumnezeu în lumea actuală prin Hristos. Iată câteva expresii: “…. O
făptură nouă ….; ….om nou ….; ….omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu…
; …… omul cel nou …..”(2 Cor.5:17, Gal. 6:15 , Efes. 2:15, Efes.4:29, Col.3:10).

(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE
(urmare pagina anterioară)

A. Sfera Noii Creații
Sunt trei opțiuni pentru a explica și înțelege Noua Creație:

Prin intermediul persoanelor convertite prin pocăința și credința în jertfa răscumpărătoare
a Domnului Isus pe crucea Golgotei. În 2 Cor. 5:17 “ O făptură (creație) nouă “ descrie
ceva creat la un nivel de excelență din punct de vedere calitativ. Această stare cuprinde
iertarea păcatelor, plătite prin moartea substitutivă a lui Hristos.




Prin intermediul comunității celor credincioși . În Isaia 65:17-19 profetul aseamănă
recrearea cosmică cu recrearea Ierusalimului și a locuitorilor lui. Noua Creație este o
colectivitate.
În Noul Testament Biserica este considerată a fi Noul Ierusalim și Noul Israel, poporul lui
Dumnezeu. (Evrei 12:18-24). Noua Creație este o comunitate pentru care “nici tăierea
împrejur nici netăierea împejur nu sunt nimic“ (Gal. 6:15), este o nouă umanitate compusă
din evrei și neevrei “ care odinioară erau despărțiți “ (Efes. 2:11-22, Col. 3:11)
Prin intermediul cosmosului privit în ansamblu: un cer nou și un pământ nou. Aceasta
include eliberarea cosmosului actual “din robia stricăciunii” (Rom. 8:21) și reunirea în
Hristos a tuturor lucrurilor, a lucrurilor din ceruri și de pe pământ. (Efes.1:10, 1 Cor.15:2428).

Cele trei opțiuni se explică și se completează una pe cealaltă. Cel convertit intră în comunitatea
credincioșilor și astfel devine parte din procesul cosmic al recreării pe care Dumnezeu l-a inaugurat
la învierea lui Hristos și pe care îl va desăvârși la Parousia (a doua venire a lui Hristos).
B. Caracteristicile Noii Creații
Noua Creație este caracterizată prin:

Reconciliere. Credincioșii sunt împăcați cu Dumnezeu și trebuie să depună mărturie pentru
reconcilierea sau împăcarea lumii cu Dumnezeu (2 Cor.5:16-21)


Respingerea standardelor lumești . Noua Creație este promotoarea unor standarde morale
și sociale noi, ca roadă a Duhului Sfânt, care anihilează faptele firii pământești, a vechii
creații căzută în păcat. (Rom. 12:1-2, Efes. 4:17 – 6:18, Gal. 5:16-25, 1 Ioan 2:15-17).

PAGINA ACADEMIEI ÎNGERAȘILOR
Pietre
Valentin David-Izvernar
Acolo unde dovezile sunt posibile, acolo credința și aventura cu Dumnezeu
devin imposibile.
Aventura evanghelizării prin intermediul primei Ediții a Școlii de Vară, și
instituționalizată în toamna anului 2011 cu prima clasă de învățământ preșcolar creștin
din Clisura Dunării, nu încetează să ne uimească și să-și arate și cealaltă fațetă: aceea
că nu doar copiii împreună cu părinții și bunicii lor intră în contact cu mesajul
Evangheliei, ci educatorii, învățătorii și profesorii lor, ca și toți ceilalți frați și surori
implicați îndeaproape sunt transformați, edificați cu o credință mai intensă și înzestrați
cu experiențe gata să mute munții.
Personal, ca un om ambițios cum sunt, am pornit la acest drum cu o
îndrăzneală care poate pentru mulți părea fie o gândire copilărească, imatură, fie un
fanatism exacerbat. Cunoșteam foarte bine versetul 1 din Psalmul 24: ”Al Domnului
este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc!” și asta a fost încurajarea
că resursa materială este la dispoziția lui Dumnezeu. Extrem de puțini au fost oamenii
care atunci când au înțeles amploarea acestui proiect, au și văzut posibilă realizarea lui
în timp util (suficient de scurt pentru nevoile de spațiu mereu crescânde ale copiilor
școlarizați). Și aici a fost un moment în care a trebuit să înțeleg că, dacă resursele
materiale sunt la dispoziția lui Dumnezeu și resursele umane tot Dumnezeu le-a
pregătit (educat, înzestrat și pus în diverse poziții cheie din societate) încă mai
dinainte. Cu alte cuvinte, pietrele de construcție erau asigurate. Tot ce trebuia să fac
eu era să vorbesc, să prezint fie electronic, fie letric, ceea ce îmi doream cu ardoare cu
3 condiții însă: altruism, lepădare de sine și acea credință care mută munți. Iar
Dumenzeu nu a încetat să ne arate că și astăzi face minuni.
Suntem la finalul unui an în care Dumnezeu a făcut posibilă întocmirea
proiectului, obținerea tuturor avizelor și turnarea fundației. După aceste momente și
până la începutul lunii decembrie 2015 totul părea că va continua cu un ritm mult mai
lent ca și până acum, din cauza situației financiare. Dar Dumnezeu când are de
finalizat ceva, banii nu sunt o problemă. Și astfel suntem nevoiți să marcăm o nouă
bornă pe acest drum al aventurii prin credință cu Dumnezeu, o nouă piatră de aducere
aminte: momentul când bună parte din ceea ce avem nevoie pentru ridicarea școlii în
2016 a fost oferit de Dumnezeu.
Tot ce trebuie în continuare să facem, este ca pe lângă pietrele de construcție
(venite ca sprijin material) și pietrele de aducere aminte (oferite de Dumnezeu ca
sprijin moral), să continuăm să lucrăm ca și Neemia: ”cu o mână lucrau, iar cu alta
țineau arma”. Sunt convins că, în perioada construcției, va trebui să învățăm să ne
apărăm, să știm să folosim pietrele ca arme de apărare pentru a înlătura răul din
popor, ca israeliții în vechime.
Aventura prin credință cu Dumnezeu continuă. Avându-L pe Domnul Isus ca Piatră
din Capul Unghiului așezată, nu pot decât să vă provoc să vă alăturați acestei călătorii
fără a solicita dovezi în avans, ca niște pietre vii împodobindu-ne cu pietre prețioase
veșmintele de lucrători, întocmai ca cele ale preoților evrei din vechime.

