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DIVERSE
Înţelepciunea dintr-o poezie!
Reverie sfântă
Marinau Daniela
Când faţa lacului e-un clar altar,
Iar frunzele deasupra-i: vitralii,
Să stai sub salcie, lâng-un nenufăr,
Iar sufletu-ţi să pască-n verzi câmpii,
Să vezi săltând în rondul cu pansele
Copii-boboci prin florile-copii,
Să-ţi zboare pe deasupra rândunele,
Amurgul să-ţi dea nimburi stacojii,
În inimă, să 'nalţi o rugă mută,
În vorbe, pe Isus n-o să-L cuprinzi,
În plasa de formule cunoscute,
Pe porumbelul sfânt nu o să-L prinzi..
O, de ce doar eşecul, golul,
Sau teama, boala, sărăcia,
Să ne aducă lângă Domnul?
Mai bine-ar fi extazul, bucuria
De a trăi, de-a contempla minuni
Ale creaţiei din Univers,
Şi-n revelarea marii-ntelepciuni
Ce e-n Scripturi, în fiecare vers...
Când stânci semeţe-admiri, să-ţi aminteşti:
El sta pe Muntele Măslinilor...
Iar când spre cerul furtunos priveşti,
Să ştii: Va reveni pe carul norilor!
Să fim atraşi cu funii de iubire
Spre rugă, pocăinţă, pace sfântă,
Ne-a dus la El mirabila-I jertfire:
Nuntaşii-nesiliţi să intre-n Nuntă!

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
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“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 !
Martinovici Adelina – 3 august
Purea Iconia – 10 august
Rusovan Simona Angelica – 10 august
Boboescu-Jura Beniamin – 11 august
Bengescu Marioara – 12 august
Dan Octavian – 12 august
Rășinar Adelina – 17 august
Copriva Iosif – 22 august
Popescu Virginia – 24 august
Cozma Sorin – 25 august
Sporea Eugenia – 30 august
David Marius – 31 august
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Domnul Isus si simbolurile iudaismului

VERSETUL LUNII
AUGUST 2016
” Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, peste tot
pământul să se întindă slava Ta! ”
Psalm 57:5

ANUNŢURI
- Începand 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.
- 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. Puteți
contribui și dvs la acest proiect.
- Școala de Vară se desfașoară după programul
prezentat in interiorul acestui buletin informativ.
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Picătura de înţelepciune

(Inspirat din N.T.Wright-Mesia,edirura Aqua Forte)
pastor Nelu Popescu
Tema principală a propovăduirii Domnului Isus a fost venirea Împărăției
lui Dumnezeu, care va însemna adevărata întoarcere din exil. Aceasta întoarcere a
început chiar atunci prin lucrarea Sa. Prin viața și lucrarea Sa, Domnul Isus a fost în
opoziție cu: împărăția Romei, dinastia irodiană, liderii religiosi de la Templu și cu
revoluționarii obișnuiți ai vremii (urmașii macabeilor și zeloții). Adevărul acesta îl
putem înțelege și din învățătura dată de Domnul Isus în predici, sau în pilde.
Venirea Împărăției lui Dumnezeu însemnă un punct culminant și decisiv
pentru Israel și pentru neamuri. În acest context este important să vedem cum S-a
raportat Domnul Isus la iudaism și la simbolurile iudaismului, cum S-a raportat la
iudei și la neamuri, și care au fost scopurile Sale arătate prin modul Lui de raportare
la toate acestea.
Domnul Isus S-a pus în opoziție în mod explicit și implicit față de
simbolurile standard ale iudaismului celui de-al doilea Templu. El le-a considerat
depășite pentru vremea Împaratiei. Odată cu venirea Împărăției aceste simboluri
trebuiau să dispară. El a promovat un Nou Israel definit prin Persoana și lucrarea
Sa. El a fost Promorotul și Învatatorul unei religii noi, a dragostei și a harului, a
împlinirii Legii in inima, a tăierii împrejur a inimii nu în carne. Zorii unei noi vremi
au apărut, Împărăția a venit prin El și ca urmare totul trebuia să fie diferit atât
pentru iudei cât și pentru neamuri. Accentul era acum pus nu pe religia existena ci
pe escatologie, pe ce urma să se întample atât în plan individual cât și general.
Împărăția a venit cu o noua provocare, cu o nouă ordine a lucrurilor și aceasta
însemnă abandonarea rutinei religioase vechi și acceptarea unei învățături și a unei
vieți noi.
SABATUL. Controversele legate de sabat sunt evidențiate în mai multe
pasaje din evanghelii. Acestea i-au implicat în mod deosebit pe farisei, un grup de
presiune cu un program și un scop propriu, reticent și chiar agresiv față de orice
altceva. Respectarea sabatului în modul în care ei îl ințelegeau și îl promovau era
obligatorie și nu se accepta nici un rabat, în nici o situație. Domnul Isus a manifestat
o libertate suverană față de sabat. Mai mult, atunci când a fost interpelat pentru o
încălcare a sabatului, nu a înlăturat suspiciunile lor legate de o presupusă răzvrătire,
și a răspuns folosindu-se de o experiență din viața lui David (Marcu 2:23-28).
Domnul Isus a spus categoric:
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE

MEDITAŢIE
(urmare pagina anterioară)

(urmare pagina anterioară)

”…Fiul Omului este Domn chiar și al Sabatului”. Din alte împrejurări înțelegem că Domnul Isus a
considerat că cea mai potrivită zi pentru vindecarea oamenilor este chiar ziua sabatului. Era ziua care
însemna eliberarea din robie și captivitate. Astfel El a indicat faptul că așteptatul Sabat al Israelului a
venit prin intermediul lucrării Sale, că vocația, credința, teologia și aspirațiile Israelului trebuiau
redefinite în jurul unui nou set de simboluri, potrivite pentru zorii noii zile.
CODUL DIETETIC. Legile pentru curațire și codul dietetic (mâncarea) au funcționat cu
strictețe în iudaism și astea îi făceau desebiți față de neamurile considerate păgâne. Domnul Isus a
arătat că acest tip de legalism îngust nu trebuie să fie o barieră între evrei și neamuri și a declarant
,,…toate bucatele curate” (Marcu 7:1-23).
ȚARA ȘI NEAMUL. Pe lângă sabat și codul dietetic, Domnul Isus a abordat diferit de
iudeii din vremea Sa, alte două simboluri îndrăgite care țineau de identitatea Israelului: țara și
neamul. Identificarea familială era un simbol vital pentru evrei. Dar într-o împrejurare Domnul Isus
a afirmat: ”…lasă morții să-si îngroape morții”. (Mat.8:18-22). A spus lucrul acesta unuia care
cerea îngaduință să-și îngroape tatăl.
La evrei obligația de a-si înmormânta tatăl era prioritară. Domnul Isus spunea că de atunci vestirea
Împărăției lui Dumnezeu era prioritară: ”…tu du-te de vestește Împărătia lui Dumnezeu” (Luca
9:59). De asemeni când I S-a spus că mama Sa și frații Săi Îl caută i-a uimit spunând: ”…oricine
face voia lui Dumnezeu, acela Îmi este frate, soră și mamă” (Marcu 3:35). Învățătura Lui despre
țară, neam și familie a fost și mai șocantă atunci când a spus: ” am venit să despart pe fiu de tatăl
său, pe fiică de mama-sa și pe nora de soacra-sa” (Mat.10:35). Cine dorește să moștenească
Împărăția poate fi pus în situația că trebuie să-si părăsească familia, adică să se deprindă de unul din
simbolurile majore ale iudaismului. La fel stau lucrurile cu porunca dată tânărului bogat de a renunța
la avere, la posesiunile moștenite și să vină astfel să Îl urmeze.
Pentru evrei mostenirea era un lucru la care țineau în mod absolut, așa păstrând țara și neamul.
Domnul Isus le-a spus că trebuie să se desprindă de lucrurile care deveniseră simboluri inalienabile
pentru ei ca țară și neam și să accepte Împărăția. Altfel riscau să piardă totul.
TEMPLUL. Templul era în acea perioadă inima și centrul iudaismului, simbolul vital în
jurul căruia gravitau toate lucrurile. Templul era considerat locul unde locuia însuși Dumnezeu, sau
că a locuit cândva acolo și va reveni din nou. Era locul care exprima unitatea și relația dintre
Dumnezeu și Israel. Templul avea și conotații regale în sensul că: a fost planificat de David, a fost
construit de Solomon, a fost restaurant de Ezechia și Iosia. Dupa exil, Zorobabel trebuia să
reconstruiască Templul dar el a eșuat. Irod cel Mare a fost cel care a reconstruit Templul la vremea
sa. Templul și Mesianismul au fost atunci două lucruri de nedespărțit. Erau însă și evrei care nu au
fost total de acord cu Templul, mai exact cu cei care conduceau Templul și cu ceea ce se întampla la
Templu. Eseenii nu erau de acord cu elita conducătoare de la Templu; ei așteptau momentul
construirii unui nou Templu. Fariseii deja au început să promoveze ideea că binecuvântările de la
Templu se puteu primi și în alt loc prin studiul Torei. Ei spuneau ”Dacă sunt doi împreună și
studiază Tora, Prezența Divină este peste ei”, adică prezența Lui Dumnezeu se putea găsi și în afara
Templului. Evreii mai săraci vedeau Templul ca simbolizându-i pe cei care îi oprimau: aristocrația
bogată împreună cu toate nedreptățile ei.
Scopul Domnului Isus privitor la Templu era escatologic. A sosit timpul ca Dumnezeu să judece
aceasta instituție în întregime. Templul era pe dinlăuntru plin de silnicie, ca întreaga societate de
altfel, iar pe dinafară își pierduse vocația de a fi lumina lumii așezată pe munte, la un loc vizibil și
care să atragă la el toate popoarele lumii. Domnul Isus nu prevestea doar o reformă pentru a purifica
sistemul ci anticipa distrugerea Templului.
(continuare pe pagina următoare)

Domnul Isus a fost menit să înfaptuiască și să fie ceea ce trebuia să fie și să facă Templul. Oferta
de iertare a păcatelor din partea Domnului Isus fără nici o condiție prealabilă de închinare la
Templu vorbește despre adevărul acesta. Domnul Isus a scurtcircuitat sistemul de la Templu.
Templu trebuia să dispară, nu mai era loc și pentru Templu și pentru Domnul Isus.
Domnul Isus prin jertfa Lui a adus în ființă o nouă comunitate mesianică, construită în
jurul Lui. Atât Ierusalimul cât și Templul și-au pierdut vocația și trebuiau să dispară, ca urmare a
judecății divine. Odată ce jertfa Domnului Isus punea capat jertfelor de la Templu, Templul își
pierdea rațiunea de a fi. Venirea Împărăției prevestea și judecata iminentă pentru nepocăința
Israelului.
Dumnezeu care a judecat națiunea lui Israel și Templul, va judeca în viitor încă odată,
toată lumea și pentru totdeauna.
Vedem că prin viața, învățătura și lucrarea Sa, Domnul Isus a subminat simbolurile
arătate mai sus înlocuindu-le cu altele care oglindeau scopul Său. Folosindu-Se de simbolurile
eveilor, de locațiile geografice importante pentru evrei (Muntele Maslinilor, Ierusalimul,
Templul) și de cuvântul profeților (ex. revigorarea pustiei și vindecarea ființelor umane descrise
de Isaia cap. 35), Domnul Isus a arătat că toate acestea erau expresii simbolice ale reconstruirii
Noului Ierusalim de către El, o nouă familie și un nou popor care țintește o nouă țară.
Domnul Isus a adunat întreagă Tora (Legea și Prorocii) în porunca de a-L iubi pe
Dumnezeu și pe aproapele, arătând că Împărăția care a luat ființă prin lucrarea Lui înseamnă un
mod nou de relaționare între oameni. Iertarea este foarte importantă atât în ceea ce privește
relația cu Dumnezeu cât și în ceea ce privește relația dintre oameni.
Rugăciunea lăsată ca model pentru ucenici conține o condiție foarte clară a iertării
noastre de către Dumnezeu: precum iertăm și noi celor ce ne greșesc. Domnul Isus a lăsat clar să
se înțeleagă că acolo unde se adună noua familie, doi sau trei în Numele Lui, este și El prezent și
activ acolo așa cum era altă dată prezent și activ Dumnezeu la Templu. Acțiunile Sale la
Templu: învățătura, vindecările, curățirea au însumat criticile Sale pentru contemporanii Săi.
Noile simboluri aduse de Domnul Isus au fost prezentate prin celebrarea Cinei in ”odaia de sus”
și prin porunca dată înaine de moartea și învierea Sa, precum și prin porunca dată înainte de
înălțarea Sa (Luca 22:14-20;Mat.28:19). Acțiunea Sa din Templu însemna mesianism, iar
acțiunea Sa din odaia de sus arăta spre cruce. Mesianismul și crucea, iată o combinație
nebunească din perspectivă umană, dar strălucită și înțeleaptă din perspectiva lui Dumnezeu.

IMPORTANT !
Începe Școala de Vară
În perioada 12-15 august 2016, între orele 10-16, în cadrul bisericii
noastre se va desfășura Școala de Vară, Ediția a VIII-a, într-un format diferit
față de precedentele ediții însă cu aceeași atractivitate. Împreună cu echipa
locală cunoscută, o altă echipă formată din 18 persoane din Irlanda de Nord va
desfașura activități antrenante specifice copiilor cu vârste cuprinse între 5-14
ani.
Vă așteptăm!

