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Înţelepciunea dintr-o poezie!
De n-ai fi Tu...
autor Valentin Popovici
De n-ai fi Tu, Isus slăvite,
Al gloriilor Împărat...
S-ar stinge stelele pălite,
Şi universuri infinite,
Ca şi-un tăciune-ntunecat.
De n-ai fi Tu, sublimă Pace,
Să umpli inima cu har...
Am rătăci pe căi sărace,
Nădejdea-n hârburi s-ar desface,
Şi bucuria-n plâns amar.
De n-ai fi Tu, o, Mângâiere,
Cu noi întruna să rămâi...
Ne-am prăpădi fără putere,
Topiţi de spaimă şi durere,
Cu nimenea la căpătâi.
Ce-am face noi, dulce Iubire,
De n-ai fi Tu ca să ne strângi,
Să-alini furtuna cu-o şoptire,
Să ne trezeşti la nemurire,
Să ne ridici din gropi adânci?
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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 !
Turcin Lidia – 1 iulie
Sporea Gheorghe – 12 iulie
Albu Iuliana – 12 iulie
Iancu Roxana – 13 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
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Creștinismul și misticismul
pastor Daniel Brânzei

VERSETUL LUNII
IULIE 2016
” Întăreşte-mi paşii în Cuvântul Tău, şi nu
lăsa nici o nelegiuire să stăpânească peste
mine!”
Psalm 119:133

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.
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Picătura de înţelepciune

Din cauză că misticismul nu este o mișcare unitară este foarte
dificil să fie definit într-un fel care să-i mulțumeasca pe toți cei ce fac parte
din această grupare.
Misticismul este un termen care se poate aplica și unei religii păgâne din
afara curentului de învățătură creștină și în același timp și unei denaturări
eretice a creștinismului, care continuă însă să se manifeste în interiorul
lumii așa zise creștine. Tot așa, termenul poate fi folosit și atunci când ne
referim la un anumit fel de creștinism care nu este fundamental greșit, dar
pune un accent neobișnuit de mare pe anumite forme de pietate și de
închinăciune.
Esența misticismului este o nebalansată aplecare spre conținutul
unei relații de părtășie și de comuniune tainică cu Dumnezeu sau cu Hristos
care să meargă dincolo de umblarea obișnuită a celui credincios cu
Domnul, așa cum este ea reglementată de conținutul Cuvântului lui
Dumnezeu și de interpretarea pe care i-o dă Duhul Sfânt.
Misticismul veritabil, în aspectele generale ale acestei mișcări,
implică se pare trei stagii de ascensiune în spiritualitate: purificarea,
iluminarea și unirea extatică. (Vezi Theologica Germanica, la capitolul
despre extaz în mișcarea mistică, New York: Pantheon, 1949, pp.9-109).
Mulți mistici, creștini și necreștini deopotrivă, mărturisesc că au trăit astfel
de clipe de extaz în care au experimentat o neîngrădită, directă și
copleșitoare prezență a dumnezeirii. Ei au înclinat după aceea să practice și
să propovăduiască anumite lucruri care au fost contrare învățăturii din
Cuvântul lui Dumnezeu, deschizând oamenilor o cale specială de contact cu
divinitatea, fără să mai țină seama de totala depravare a ființei umane și de
nevoia ei după un Mântuitor personal.
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE
(urmare pagina anterioară)

Experiențele de extaz nu sunt rele prin ele însele. Mulți dintre creștinii
evanghelici, protestanți și chiar unii dintre Catolici au mărturisit și ei că au trăit momente
de deosebită înălțare sufletească în care au experimentat o minunată simțire a prezenței lui
Dumnezeu.
Charles G. Finney era un tânăr avocat în data de 10 octombrie 1821 când și-a
predat viața în mâinile lui Hristos și când L-a acceptat drept Mântuitor personal. În seara
aceleiași zile, el a trăit câteva ore de părtășie deosebită cu Domnul Isus Hristos, de parcă
ar fi stat față în față personal cu Mântuitorul. Felul în care părea că-L privește Isus l-a
făcut pe Finney să plângă cu hohote, așa cum plânge un copil. Duhul Sfânt s-a pogorât
peste el cu o asemenea putere de parcă =“valuri de iubire lichidă” (Richard E. Day, Man
of Like Passions (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1942), p.45) l-ar fi inundat.
Și alți sfinți din Biserica Domnului au avut trăiri asemănătoare. Charles G.
Finney nu a devenit însă un mistic; el n-a alunecat înspre o viață de preocupări pioase
deosebite și nici nu a pretins că alți creștini trebuie să caute să aibă și ei trăiri extatice
asemănătoare cu a sa. Dimpotrivă! Finney a devenit un om cu o teologie foarte sănătoasă,
accentuînd severitatea legii lui Dumnezeu, necesitatea pocăinței de păcate și datoria de a-L
asculta și de a-L sluji pe Hristos Domnul. Misticii propriu-ziși au pus un accent prea mare
pe anumite tipuri de pietate și au pus trăirile emoționale deasupra Scripturilor.
Noi nu vrem să negăm faptul că Dumnezeu poate hotărî să dea unora dintre copiii
Săi trăiri extatice și nici să bagatelizăm importanța unei religii a inimii, dar vrem să punem
în discuție care este pentru creștin autoritatea supremă în probleme de credință și de
practică. Este această autoritate doar simțirea interioară intimă primită în timpuri de extaz
sau este ea doar învățătura clară și limpede a Cuvântului lui Dumnezeu? Iată ce scria, plin
de seriozitate, Simon Menno: “Fraților, vă spun adevărul și nu mint: nu sunt nici Enoh,
nici Ilie; nu am vedenii, nu sunt profet și nici nu vă pot spune cuvinte care să nu fi fost
deja spuse în desăvârșitul Cuvânt al lui Dumnezeu (și oricine ar vrea să vă învețe altfel sar rătăci curând și v-ar înșela amarnic). Sunt încredințat că bunul Dumnezeu mă va păstra
în Cuvântul Său în așa fel încât să nu pot scrie sau spune decât ceea ce ni s-a spus deja
prin Moise, prin profeți, prin evangheliști și prin celelalte scrieri apostolice; să le caut și să
le explic sensul, intenția scopul urmărit de Hristos. Judecați și voi care aveți o minte
duhovnicească. Repet, nu mi s-a arătat nimeni și nu m-a inspirat nici un înger, și nici nu
doresc să mi se arate, ca să nu fiu dus în rătăcire. Cuvântul lui Hristos, așa cum este el, îmi
este tot ce am nevoie și tot ceea ce îmi este de folos.” (Complete Works, II, p.248.)

PAGINA ACADEMIEI ÎNGERAȘILOR
Educarea copiilor în spirit creștin
Elena Țundrea

„Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, și El va lucra.”
Psalmul 37:5
Ce se întamplă dacă o persoană nu a dezvoltat un sentiment al încrederii în pruncie? Dar
dacă nu a dezvoltat un simț al hărniciei sau al competenței în anii de școală? Se blochează în
acel stadiu? Nu. O persoană progresează prin toate stadiile.
Dezvoltarea unei persoane se poate asemăna cu ridicarea unei case. Casa se construiește
etapă cu etapă, dar dacă este vreo fisură în fundație, mai târziu pot apărea probleme. Deci, cine
sunt acele persoane responsabile de buna-creștere a copiilor? Cu siguranță părinții, bunicii și, nu
în ultimul rând, cadrele didactice. Dar pentru a crește frumos, copiii trebuie să frecventeze
grădinița, locul unde cu siguranță vor fi pregătiți pentru intrarea în învățământul primar.
Activitățile desfășurate în grădinița de copii sub formă de joc didactic dezvoltă preșcolarii
din toate punctele de vedere, dar mai ales, ne dorim ca încă din perioada preșcolarității, copiii să
audă de Dumnezeu și să-L cunoască, căci numai așa vom putea construi o lume mai bună, mai
frumoasă, cu oameni care lucrează conștienți că Dumnezeu îi vede și că toți suntem puși la locul
nostru în slujire cu un scop.
„El va face să strălucească dreptatea ta ca lumină, și dreptul tău ca soarele la amiază.”
(Psalmul 37:6)
Consider că pe parcursul vieții trebuie să avem în vedere trei relații importante, și anume:
Relația orizontală: eu-Dumnezeu
Fiecare dintre noi suntem responsabili să nu uităm cui datorăm faptul că ne trezim la viață
în fiecare dimineață, iar gândul nostru trebuie să se îndrepte, negreșit către bunul Dumnezeu.
„Dați Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu
podoabe sfinte.” (Psalmul 29:2)
Relația verticală: eu – tu
Nu doar lucrurile materiale și bunăstarea familiei noastre ar trebui să ne preocupe zi de zi.
Suntem datori să îi ajutăm pe cei care au nevoie, căci așa ne-a iubit și pe noi Dumnezeu.
„Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu
pe voi în Hristos.” (Efeseni 4:32)
Relația lăuntrică: eu – eu
Este necesar să fim împăcați cu noi înșine și să fim convinși că doar lucrurile bune și
facerea de bine predomină în viețile noastre.
„Domnul nu se uită la ce se uita omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită
la inimă." (1 Samuel 16:7)

