Biserica Baptistă Maranata

Are biserica o haină culturală ? - “ Unde ne sunt tinerii ? “

Moldova Nouă

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

(urmare pagina anterioară)

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

Este bine? Este rău? Numai Dumnezeu știe!
Probabil că va trebui să acceptăm existența paralelă a adunărilor cu forme de exprimare și manifestare diferite.
De la înălțimea eternității, Dumnezeu este atemporal și nu ține neapărat ca toți oamenii din poporul Lui să se
îmbrace sau să cânte la fel ca evreii cu care a frânt pâinea Fiul Său când a fost pe pământ. Nu văd cum ar fi bine
primiți și ușor acceptați cei doisprezece ucenici dacă ar intra dintr-o dată azi într-una din adunările noastre
creștine contemporane … Probabil că mulți i-ar trimite la tuns, ras și frezat, i-ar îmbrăca cu pantaloni și i-ar
obliga să stea în bănci, nu pe jos.
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Va trebui să fim elastici și adaptabili, altfel vom rămâne singuri în înghețarea noastră culturală. Tinerii vor pleca
în altă parte. Dumnezeu nu-i pierde. Noi îi pierdem! Dumnezeu îi mută doar dintr-un buzunar în altul. Noi
rămânem însă cu buzunarele goale …

Dumnezeu să te binecuvânteze !
Sporea Maria – 1 februarie
Cîrpean Maria – 4 februarie
Popovici Mărioara – 4 februarie
Rusmir Dorina – 5 februarie
Raduţ Elisabeta – 6 februarie
Albu Maria – 8 februarie
Nistoran Ramona Mihaela – 8 februarie
Albu Nicoleta – 10 februarie
Marişescu Dorina – 14 februarie
Boboescu Ilie – 20 februarie
Velcean Ion – 20 februarie
Chilnicean Elisabeta – 22 februarie
Cocîrlă Magdalena – 24 februarie
Iancu Maria Daniela – 25 februarie
Albu George – 28 februarie
Popescu Cornelia – 29 februarie

Ascultați Radio 9 FM pe 106,6 MHz sau
pe website-ul bisericii noastre

Întreaga arhivă a
Buletinelor inFormative
poate fi consultată
scanând codul QR alăturat

Tehnoredactare:
Valentin David-Izvernar
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

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

SĂRBĂTORIŢII LUNII FEBRUARIE 2019

ISTORIA LUMII VAZUTĂ

PRIN LENTILA BIBLIEI
pastor Nelu Popescu

“Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre, și părinții noștrii ne-au povestit lucrările, pe cari
Le-ai facut pe vremea lor, în zilele de odinioară” (Psalmul 44: 1). “Ce am auzit, ce știm, ce
ne-au povestit părinții noștrii, nu vom ascunde de copii lor; ci vom vesti neamului de
oameni care vor veni laudele Domnului, puterea Lui, și minunile pe cari Le-a făcut… pentru
ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să
păzească poruncile Lui”. (Psalmul 78:3-4,7).
Biblia oferă suficiente date pentru cine vrea să descopere sensul și rostul vieții. Biblia
este o carte compusă din alte carți, de aceea este numită și Cartea Cărților. Cu toate că a fost
scrisă de patruzeci și patru de autori umani, de-a lungul a peste șaisprezece secole, Biblia
este o carte unitară pentru că “…oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul
Sfânt.” (2 Petru 1: 21). Biblia nu este un curs de istorie, dar prin conținutul ei ne ajută să
înțelegem istoria la nivel global. În Biblie sunt scrise :

Adevăruri despre realitatea trecută (un termen comun pentru istorie), despre
modul în care a apărut lumea, despre ceea ce a dus la starea degenerativă care sa perpetuat de-a lungul mileniilor până la noi. (Genesa 1-3)

Adevăruri despre alegerile oamenilor, hotărârile și acțiunile lor venite din ; “
…întocmirile gândurilor din inima lor, îndreptate în fiecare zi numai spre rău “
(Genesa 4:11), și primele intervenții punctuale ale lui Dumnezeu pentru limitarea
răului și influenței dezastroase a omului în istorie. (Genea 1-11).

Adevăruri despre implicarea lui Dumnezeu în istoria lumii prin alegerea poprului
Israel și responsabilitatea deosebită pe care acest popor o are din acel moment și
până la sfârșit. (Genesa 12 - Maleahi).
Adevăruri despre intervenția supranaturală, radicală și definitivă a lui Dumnezeu în istorie
prin întruparea Fiului Său, Domnul Isus Cristos. (Noul Testament: Matei- Apocalipsa).
În cele ce urmează, voi prezenta istoria lumii văzută prin lentila Bibliei în 7 (șapte)
pași, folosind textele cele mai elocvente:
1. CREAȚIA. “La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. …Dumnezeu
S-a uitat la tot ce făcuse; și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară, și apoi
a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a șasea”. (Genesa 1:1,31). “Cine a măsurat
apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns țărâna pământului
într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul, și dealurile cu
cumpăna? …El șade deasupra cercului pământului, și locuitorii lui sunt ca niște
lăcuste înaintea Lui; El întinde cerurile ca o mahramă subțire, și le lățește ca un
cort, ca să locuiască în el….Ridicați-vă ochii în sus, și priviți! Cine a făcut aceste
lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în șir, oștirea lor? El le cheamă pe
toate pe nume; așa de mare este puterea Lui, că una nu lipsește.” (Isaia
40:12,22,26 ).
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE
”La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu….Toate lucrurile au fost
făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El.” (Ioan 1:1,3).
2. CĂDEREA. “Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din
orice pom din grădină; dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua când vei
mânca din el, vei muri negreșit ,” “Atunci șarpele a zis femeii: Hotărât că nu veți muri… Femeia a
văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit, și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva
mintea. A luat deci din rodul lui, și a mâncat; a dat și barbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a
mâncat și el.“ (Genesa 2 :16-17, 3: 4-6). “…Astfel dar,… printr-o singură greseală, a venit o osândă,
care a lovit pe toți oamenii… prin neascultarea unui singur om , cei mulți au fost făcuți păcătosi…”
(Romani 5: 18-19).
3. CORUPȚIA. “…Cain s-a mâniat foarte tare, și i s-a posomorât fața…. Cain a zis fratelui său Abel:
haidem să ieșim la camp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a
omorât.” (Genesa 4:5,8). “ Când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului… Domnul a
văzut că răutatea omului era mare pe pământ, și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau
îndreptate în fiecare zi numai spre rău.” (Genesa 6: 1,5). Oamenii “…măcar că au cunoscut pe
Dumnezeu , nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțămit; ci s-au dedat la gândiri deșarte, și
inima lor fără pricepere s-a întunecat. … De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției… “ (Romani
1:21,24).
4. CRISTOS. Intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu în istoria lumii a schimbat cursul ei, dând
oamenilor șansa să se întoarcă spre Dumnezeu, să fie răscumpărați din felul lor deșert de viețuire și să
aibă un viitor veșnic împreună cu Dumnezeu. De asemenea prin această intervenție, Dumnezeu a
favorizat și răscumpărarea universului material creat, și izbăvirea lui de robia stricăciunii. “Și
Cuvântul S-a făcut trup, și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o
slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. (Ioan 1:14) “ Căci harul lui Dumnezeu care aduce
mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat, “ (Tit 2:11) “ Dar Dumnezeu , care este bogat în îndurare,
pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la
viață împreună cu Cristos (prin har sunteți mântuiți).” (Efeseni 2:4). “Căci firea (universul material
creat) a fost supusă deșertăciunii nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă, că și
ea va fi izbăvită de robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu.”
(Romani 8:20-21).
5. CRUCEA. Crucea este modul în care Dumnezeu a gândit și a înfăptuit răscumpararea. Cristos a fost
crucificat în locul nostru și pentru noi. ” Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru
fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți.”
(Isaia 53:5). “El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de
păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui ați fost vindecați.” (1 Petru 2:24).
6. CREȘTINUL. Prin lucrarea lui Dumnezeu pe cruce în Isus Cristos, s-a deschis un drum pentru o
nouă creație, un om nou în Cristos, beneficiind de neprihănirea lui Cristos. “… printr-o singură
hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața.” (Romani 5:18).
“ Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au
făcut noi. Și toate lucrurile sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos,…(2
Corinteni 5:17-18). “ Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat
dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu; născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia
vreunui om, ci din Dumnezeu.” (Ioan 1: 12-13).
7. CETATEA. Istoria lumii și a universului creat de Dumnezeu se va schimba din forma actuală și va
dăinui veșnic într-un loc sfânt și în neprihanirea dată de Dumnezeu copiilor lui. “ Apoi am văzut un
cer nou și un pământ nou; pentru ca cerul și pământul dintâi pieiseră, și nu mai era. Și eu am văzut
coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită
pentru barbatul ei. Și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul de domnie, și zicea: ”Iată cortul lui
Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, și ei vor fi poporul Lui, și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El
va fi Dumnezeul Lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi
nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” (Apocalipsa 21:1-4). Pentru
cei care nu-L recunosc pe Dumnezeu ca Dumnezeu, nici nu primesc mântuirea prin credința în Isus
Cristos și jertfa lui de la cruce, istoria va dăinui veșnic în afara cetății sfinte : “ Dar cât despre fricoși,
necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, și toți mincinoșii, partea lor
este iazul, care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua.” (Apocalipsa 21:8).

PAGINA ȘCOLII CREȘTINE – secție a L.T.B. Reșița
Întrucât am considerat că putem extrage foarte multă învățătura din articolul publicat de fratele
pastor Daniel Brânzei si pentru ca deseori acesta si-a exprimat acordul pentru reproducerea scrierilor sale,
redăm mai jos, în integralitate, mesajul transmis de acesta, mesaj atât de potrivit vremurilor pe care le
traversăm și provocărilor cu care ne confruntăm. – David-Izvernar Valentin

Are biserica o haină culturală ?
pastor Daniel Branzei
“ Unde ne sunt tinerii ? “
Orice grupare umană este compusă din indivizi care aparțin în același timp și societății ,,at large“. Biserica
nu face excepție.
Cei care fac parte din adunările creștine locale aparțin în același timp și societății încojurătoare, cu formele ei
culturale cu tot. Ei se îmbracă la fel ca ceilalți oameni, au casele mobilate ca ceilalți, se uită la televizor sau
la computer ca și ceilalți și ascultă muzica ,,la modă“. Asta indiferent dacă sunt oameni de la oraș sau trăiesc
la sate. Aceasta indiferent dacă trăiesc tranziția din România sau tranziția accelerată din țările unde au
emigrat.
A fost o vreme când biserica a împrumutat formele structurile piramidale ale regalității și îmbrăcămintea
opulentă a curților împărătești. Ni s-a spus că adunarea sfinților este o avampremieră a ,,curții cerești“ și că
trebuie să intrăm în solemnitatea unei atmosfere ,,din altă lume“. Liturghia a fost numită ,,slujba
dumnzeiască“, arhiereii pozează în arhangheli, iar cântul celor din strană este cor îngeresc. Am uitat că
Dumnezeu a venit la noi în persoana obișnuită a Fiului întrupat și nu ne cere deocamdată să mergem noi la
El … Nu pot ființe încă în firea pământească să redea atmosfera de închinare a cerului! Totul este doar o
imitație jalnică și plină de caraghioslâc. Realitatea aceasta s-a perpetuat în tradițiile catolice și grec ortodoxe,
deși au citit mereu în Vechiul Testament că în Cortul Întâlnirii și în Templu n-aveau acces mulțimile, pentru
că Dumnezeu prefera să umble cu ei afară, în viața de fiecare zi.
Privite cu ochiul critic al omului din secolul XXI, liturghiile tradiționale sunt un fel de bal mascat cu
costume caraghioase pentru copii de cinci ani, iar aroma de tămâie seamănă a incantații orientale. Da,
Apocalipsa vorbește despre fumul rugăciunilor, dar nu ne îndeamnă în nici un fel să facem fum pe pământ,
ci doar să ne rugăm cu sârguință. În nici un fel n-avem voie să înlocuim rugăciunea personală cu fumul de
tămâie!
De ,,defazare culturală“ pot suferi însă TOATE adunările creștine, nu doar cele catolice sau ortodoxe.
Societatea se mișcă foarte repede și formele adoptate de oamenii din jur se înnoiesc mereu. Orice adunare
creștină care se încăpățânează să rămână ,,așa cum a fost“ pe vremea părinților și a bunicilor, se condamnă
singură să nu mai fie relevantă pentru copii și nepoți.
Ascultam deunăzi observația temătoare a unui frate dintr-o astfel de adunare locală care deplângea lipsa
tinerilor și a adolescenților. Plecaseră la una din acele adunări înființate în pripă în condiții de sală de sport,
gălăgioase și lipsite de formalismul tradițional. Plecaseră de fapt din adunarea părinților ca să poată fi
împreună cu cei de vârsta lor și să se comporte în tipare și norme contemporane.
(continuare pe pagina următoare)

