Biserica Baptistă Maranata

MEDITAŢIE

Moldova Nouă

Este oare greșit să sărbătorim Anul Nou ?

“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
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2020–Va fi ANUL NOU sau doar ANUL VIITOR ?
pastor Nelu Popescu

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

Obișnuim să ne transmitem unii către alții: ,,Sărbători Fericite” și ,,un an nou
binecuvântat”!
Anul nou nu este doar o sărbătoare tradițională foarte populară este și o sărbătoare biblică.
În Vechiul Testament, în cartea Levitic 23:23-25, Dumnezeu a poruncit poporului Israel această
sărbătoare.
Așteptăm cu nerăbdare ,,Anul Nou”, planificând cu multă grijă și cu mult timp înainte
fiecare detaliu. Cumpărăm lucruri noi, haine noi pentru intrarea într-un ,,An Nou”. Cheltuim foarte
mulți bani pentru mâncare, cadouri, petrecerea de ,,Anul Nou”. Rostim rugăciuni de iertare,
mulțumire angajamente noi .
,,Anul Nou” este un nou început, este un mare necunoscut și o mare provocare . ,,Mai
lasă-l un an”, va primii îngrijiri speciale, spune Mântuitorul, ,,dacă nu îl vei tăia” . (Luca 13:8-9).
Timpul îl poți risipi sau îl poți răscumpăra, în mare parte depinde de noi.
În Geneza 1:31, după ce a isprăvit lucrarea, Dumnezeu s-a uitat la tot ce a făcut, s-a
odihnit apoi a mers mai departe. Mergi și tu mai departe însă: începe Anul Nou cu Dumnezeu :
Dumnezeu este cel mai mare Călăuzitor, Dumnezeu este Atotputernic
nu a greșit nici o dată. Experiența anilor trecuți îți șoptesc ,,Nimic fără Dumnezeu”, ,,O zi fără EL
este o zi pierdută”, etc. imagineaza-ți cum ar fi o lună fără Dumnezeu, sau un an fără Dumnezeu sau
o viață fără Dumnezeu?
Pășind cu Dumnezeu în noul an vom trece biruitori chiar de-ar fi să trecem prin ,,Valea
Umbrei Morți”,
Moise se roagă în Exod 33:15 ............. ,,mergi TU însuți cu noi”

Trecerea de la un an la altul, în mod obișnuit, este apreciată ca
fiind Anul Nou. De multe ori însă, pentru cei care zic despre anul care
urmează ca este nou, nu este decât anul viitor. Asta din cauză că în viața
lor nu se schimbă nimic, nu se adaugă nimic nou, decât încă un an la
vârsta biologică. Ca și credincioși ar trebui să marcăm nu doar trecerea de
la un an la altul, ci și trecerea de la o stare veche (nu neaparat rea) la o
stare nouă (mai bună, mai aproape de chipul Domnului Isus, prin sfințirea
lucrată în noi de Duhul Sfânt). Este de așteptat și de dorit să se vadă în
noi ceva nou calitativ, în planul vieții spirituale. Poate chiar este necesar
să apară pentru prima dată ceva ce nu am mai experimentat. În sensul
acesta supun spre reflecție 3 (trei) domenii ale vieții spirituale în care să
țintim ceva nou, având modelul Domnului Isus.
1. În domeniul relațiilor interumane. Să fim acei credincioși
pe care să și-i dorească alții să le fie alături. Domnul Isus a vorbit
ucenicilor despre Sine ca fiind Pâinea vieții, Pâinea vie care S-a coborât
din cer, și doar cei ce mănâncă din pâinea aceasta vor trăi în veac. Vorbea
în felul acesta despre trupul Său care urma să fie adus ca jertfă la cruce,
ca să dea lumii viața nouă din Dumnezeu, și despre Cuvântul Său care
trebuia să fie o adevărată hrană pentru acea viață. ,, Din clipa aceea,
mulți din ucenicii Lui s-au întors înapoi, și nu mai umblau cu El.
Atunci Isus a zis celor doisprezece: Voi nu vreți să vă duceți? Doamne,
I-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții
veșnice” (Ioan 6:66-67).
(continuare pe pagina următoare)
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Uneori noi, în loc de cuvintele vieții veșnice, avem ,,memoria lungă și iertarea scurtă”, ni
se pune un nod în gât când trebuie să ne cerem iertare, suntem mereu încruntați și
nemulțumiți. Cine ar vrea să stea alături de astfel de oameni, cu astfel de stări sufletești.
Anul 2020 va fi pentru noi un an nou, nu doar anul viitor dacă, după modelul Domnului
Isus, vom avea ceva de spus, ceva ce am auzit și am primit de la El: ,,cuvintele vieții
veșnice”. Atunci semenii noștrii, cel puțin unii dintre ei, vor vrea să le fim alături, vor vrea
să stea în preajma noastră.
2. În domeniul dedicării față de Domnul Isus. Viața de credință implică
pierderi. În lumea afacerilor seculare, oamenilor nu le place să participe la cursuri la care
se predau lecții despre pierdere. Toți oamenii vor să învețe și să știe cum să caștige fără să
piardă ceva. Domnul Isus, după ce a lansat conceptul despre Biserca Sa, le-a predat
ucenicilor lecția despre pierderile pe care le vor suferi dacă Îl vor urma. ,, Atunci Isus a
zis ucenicilor Săi: Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia
crucea și să Mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde; dar
orișicine își va pierde viața pentru Mine, o va caștiga”. (Matei 16:24-25). Lepadarea de
sine nu înseamnă pierderea identității și a personalității, ci renunțarea de sine și
subordonarea în totalitate, Aceluia care S-a pierdut pe Sine pentru noi și ne-a împăcat cu
Dumnezeu, după ce ne-a dat o viață nouă, viața veșnică. Nu știm ce ne va cere Domnul
Isus, în mod specific fiecăruia dintre noi, să pierdem în anul 2020, dar dacă nu vom
renunța și nu vom fi dispuși să pierdem ceea ce El ne spune că trebuie să pierdem, nu vom
avea un an nou ci doar unul viitor.
3. În domeniul aspirațiilor și asteptărilor. Să ne bucurăm cu umilință de ceea
ce ne este pus înainte și să alergăm cu stăruință înspre ceea ce ne este pregătit. ,,Și noi dar,
...să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, și să alergăm
cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm la Căpetenia și Desăvârșirea
credinței noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit
crucea, a disprețuit rușinea, și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu ”
(Evrei 12:1-2). Asistăm la celebrări ostentative, la vorbe pompoase din partea celor care
au câștiguri efemere. Cei care caștigă adesea devin aroganți, dornici să acapareze cât mai
mult, devin insensibili la nevoile altora, vor să-și trăiască succesul din plin chiar cu riscul
de a deveni plictisitori și ridicoli. Ca și credincioși, să celebrăm biruința Domnului Isus cu
bucurie, cu umilință, mulțumitori lui Dumnezeu că ne-a făcut parte și nouă de biruința Lui.
Prin har, am fost apucați de Cristos și ni s-a pus înainte o nouă țintă ,,...premiul chemării
cerești a lui Dumnezeu, în Cristos Isus ” (Filipeni 3:12-14). Dacă vom fi însuflețiți mai
mult decât până acum de acest gând, și dacă aspirația și asteptarea noastră va fi
direcționată înspre acest premiu, atunci 2020 poate fi pentru noi un an nou nu doar anul
viitor.

MEDITAŢIE
CÂNTAREA DE LAUDĂ
Prof Cristian Albu
”Atunci, Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis: Voi cânta
Domnului, căci și-a arătat slava: A năpustit în mare pe cal și pe călăreț. Domnul este tăria
mea și temeiul cântărilor mele de laudă: El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi
lăuda. El este Dumnezeul tatălui meu: pe El Îl voi preamări . (EXOD 15: 1-2)
Dacă faci liniște în sufletul tău, atunci și numai atunci vei putea auzi acorduri din slava
corurilor de îngeri sfinți, închinători…
În urmă cu 2400 ani a trăit un filosof și poet grec numit Platon. Omul acesta s-a născut întro familie aristocrată, a cântat pe la curțile unor oameni bogați și a făcut la un moment dat
următoarea afirmație: ”Lăsați-mă să fac cântările unei națiuni și nu îmi pasă cine va face legile”.
Omul acesta a înțeles influența muzicii în viața unei persoane sau în viața unei națiuni. Dacă
interpretăm o muzică cu un conținut muzical și textual corect, nu trebuie să manipulăm mulțimea
prin emoție și tehnica noastră. Felul în care ne comportăm, îmbrăcămintea, expresia și
interpretarea ar trebui să redea puterea adevărului mesajului nostru. Despre influența muzicii
vorbește foarte mult Sfânta Scriptură. Astfel, există peste 600 de referințe care ne vorbesc despre
muzică, iar Biblia ne spune că muzica exista în univers înainte de crearea omului. (IOAN 38:47). Prin cântare ne apropiem de Dumnezeu și unii de alții, dar în același timp transmitem
evanghelia și trăim sub același acoperământ și-L slăvim pe Dumnezeu. Marea întrebare este:
cum ne dăm seama dacă o cântare este potrivită sau nu, care sunt testele la care trebuie supusă
oricare cântare?
1. Testul mesajului – conținutul este mai important decât stilul (ritmul). Întotdeauna
întrebarea primordială pe care trebuie să ți-o adeseze cel care cântă este: ”Cântarea pe
care o aduc în fața Domnului vorbește despre Dumnezeu?”. Cu alte cuvinte, cântarea
este în concordanță cu Sfânta Scriptură?
2. Testul scopului – cu ce scop transmitem mesajul Evangheliei printr-o cântare. Știm
despre cântarea lui Moise că are un scop clar, acela de a-L glorifica pe Dumnezeu și în
același timp să dezvolte încrederea evreilor în Dumnezeu. Scopul cântării cu care îl
slăvești pe Dumnezeul nostru, care e? Cu toții am auzit de marele compozitor Mozart.
La un moment dat, el s-a mutat în Italia și și-a luat numele de Amadeus care înseamnă
”iubitor de Dumnezeu”. Mozart spunea: ”mi-am luat acest nume pentru că vreau ca
prin lucrarea pe care o fac să arăt oamenilor că îl iubesc pe Dumnezeu”.
3. Testul asocierii – întotdeauna când cântăm asociem muzica fie cu o victorie, fie cu o
înfrângere, ori cu o durere a sufletului ori cu o experiență a vieții. În acest sens, un
exemplu ar fi cântările lui Nicolae Moldoveanu care majoritatea vorbesc despre durere
și suferință.
Ce minunat este să poţi cânta, să exprimi cu toată simfonia de vibraţii a glasului cele mai
profunde emoţii, sentimente, gânduri. Să poţi cuprinde cerul şi necuprinsul cuvintelor în
acorduri cu care să mângâi sufletele, să linişteşti dorurile, să alini amintirile. Cu muzica aduni
lacrimile într-un zâmbet, durerea într-un gând smerit, bucuria într-o floare pentru cei dragi. Ce
minunat este să poţi cânta, să împărtăşeşti cu oamenii şi cu îngerii darurile de Lumină şi Iubire,
din registrul de armonie al Duhului Sfânt.

