DIVERSE

Biserica Baptista Maranata
Moldova Noua

Picatura de intelepciune

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

SARBATORITII LUNII
IULIE 2011:

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

Domnul sa te binecuvanteze !

“În adevăr, toţi vor să-şi educe copiii dar nu
cunosc secretul.”
(A. S. Makarenko)
“Mai bines ă-ţirămână copiii educaţi decât
bogaţi; căci mai mult preţuiesc
perspectivele celor educaţi, decât
mijloacele celor bogaţi.”
(Epictetus)
__________________________________

VERSETUL LUNII
IULIE 2011
“Urechea care ia aminte la învăţăturile
care duc la viaţă, locuieşte în mijlocul
înţelepţilor.”
Proverbe 15:31

Tehnoredactare:
Valentin David
_______________________________

Contact:
Telefon: 004-0255-542214
E-mail: maranata_mn@yahoo.com
Urmariti serviciile bisericii pe internet
LIVE la adresa:

www.maranata1.netfirms.com

Turcin Lidia – 1 iulie
Nistoran Ana – 2 iulie
Sporea Gheorghe – 12 iulie
Albu Iuliana – 12 iulie
Iancu Roxana – 13 iulie
Ivaş Veronica Roxana – 14 iulie
Gîrjan Elena – 15 iulie
David-Izvernar Desanca – 18 iulie
Damian Iliuţă – 19 iulie
Constantinescu Mihai – 21 iulie
Rusovan Dorin Liviu – 22 iulie
Firulescu Marioara – 28 iulie
Georgevici Octavian – 28 iulie
Cozma Adriana – 28 iulie
Mariţan Claudiu Ion – 29 iulie

Principalul proiect al Bisericii
Baptiste Nr.1 “MARANATA” din Moldova
Noua in anul 2011, este infiintarea in cadrul
bisericii noastre a unei gradinite pentru copii
prescolari care provin atat din familii crestine
cat si pentru cei care provin din familii
necrestine, gradinita care va debuta odata cu
inceperea anului scolar 2011-2012.
Sustine-ti in rugaciune si financiar
implinirea acestui proiect !

NOUTATI
Pe site-ul bisericii noastre :
- la sectiunea “PROIECTE DE VIITOR” a
aparut si poate fi descarcat si consultat,
programul pentru perioada 4-10 iulie 2011 a
cursului biblic de vacanta “ENGLEZA PE
TEME BIBLICE”, curs sustinut cu sprijinul
echipei de profesori din Marea Britanie.
- la sectiunea SCURT ISTORIC poate fi citit
manuscrisul volumului 1 din “Istoria Bisericii
Baptiste din Moldova Noua”, (perioada
1918-1940), volum scris de primul pastor al
bisericii noastre – fr. Ilie Craiovan
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GRATIS

Buletin inFormativA

Pledoarie pentru educaţie (in general şi educaţie creştină în
special)
prof. Mihaela David-Izvernar
Psalmi 119:66: “Învaţă-mă să am înţelegere şi pricepere, căci cred în poruncile
Tale.”

Biserica Crestina Baptista Nr.1 “Maranata”
325500 Moldova Noua, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 25, Caras Severin

“Nu-i înveţi pe alţii ceea ce vrei, nu-i înveţi
ceea ce ştii - îi înveţi ceea ce eşti.”
(J. Jaures)
“Lucrurile care dor sunt educative.”
(Benjamin Franklin)

Accesul la educaţie este un privilegiu iar libertatea religioasa e şansa
noastră de a fundamenta principiile educaţiei creştine în inimi de copii. Evidenţiind
diversele aspecte ale acesteia: scopul educatiei, natura procesului, conţinutul
educaţiei, laturile sau funcţiile actului educativ surprindem complexitatea şi
necesitatea educaţiei în parcursul unui individ sau a unei societăţi. Chiar şi printr-o
abordare etimologică, „educaţie” provine din latinescul „ educo–are” ce înseamnă „a
creşte, a instrui, a forma, a scoate din” am putea spune că educaţia, instituţionalizat
sau nu, e un demers necesar nu opţional iar principiile, reperele sau valorile pe care
aceasta se fundamentează determină succesul final.
Dacă sistemele educaţionale moderne ne surprind cu abordări şi tehnici cât
mai sofisticate, centrate pe individ şi pe tipul de inteligenţă al acestuia, preocupate să
asigure o altfel de educatie decat cea traditionalistă, educaţia diferenţiată şi asistată de
noile tehnologii (vezi sisteme precum Waldorf, Step-by-step, Montessorisau chiar
educaţia "gifted"), noi milităm pentru educaţia fundamentată pe principii creştine,
dezavuată astăzi în postmodernism dar categorică şi imuabilă prin Adevărul Unic
revelat în Scripturi. Nu negăm beneficiile unor metode moderne de predare-învăţare,
unele ni le însuşim, le aplicăm chiar, dar refuzăm să ne înrădăcinăm în alte surse
decât cele ale Cuvântului.
Demersurile noastre ca şi creştini trebuie să se desfăşoare pe cel puţin trei
planuri pentru a asigura o educaţie sănătoasă şi un parcurs sigur generaţiilor viitoare:
educaţia în familie, educaţia în biserică şi instituţionalizat, în grădiniţe sau şcoli
creştine.
 Educaţia în familie
În numărul din iulie 2010 al Buletinului inFormativ al bisericii am enunţat
câteva principii nenegociabile care pot responsabiliza părinţii în educaţia din familie.
Acest articol poate fi citit online pe website-ul bisericii şi nu-l vom relua în această
ediţie.
(continuare pe pagina urmatoare)

MEDITATIE

FERICIRILE

(urmare pagina anterioara)
 Educaţia în biserică
Una din teoriile învăţării demonstrate ştiinţific este teoria social-cognitivă care afirmă că
oamenii/ copiii sau adolescenţii care sunt expuşi în mod constant la un mod de a acţiona sau un tipar
de comportament, se deprind în timp să şi-l însuşească. Astfel, dacă biserica îşi propune să-i expună
pe copii şi adolescenţi la un model comportamental biblic, să-i instruiască diferenţiat, pe grupe de
vârstă, în cadrul studiilor duminicale sau a şcolilor biblice de vacanţă, aceştia vor reacţiona în
consecinţă conform cu principiile creştine interiorizate.
Dacă însă ei nu sunt implicaţi în acest gen de activităţi, dispun de timp nelimitat pe care aleg
să-l petreacă în faţa computerului sau a televizorului, expunându-se prin aceasta la comportamente
şi factori de risc iar ataşamentul acestora se va îndrepta spre alte paliere ale vieţii sociale.
 Educaţia în instituţii de învăţământ creştine
În contextul tendinţelor moderne de a educa copiii în instituţii private care-şi propun să ofere
alternative în educaţie cu metode inovative si iniţiative cu un impact puternic, noi milităm pentru
educaţia creştină instituţionalizată, în grădiniţe sau şcoli care promovează principiile biblice. O
astfel de abordare are o istorie semnificativă, la nivel internaţional sau european deoarece ca formă
de realizare instituţionalizată a educaţiei, acesta se constituie în una dintre modalităţile care au
premers învăţământul de stat sau cel privat. Universităţi de top precum Harvard, Yale, Cambridge
sau Oxford au fost fondate pe principii creştine prin binecuvăntarea Dumnezeului Atotputernic
(Yale Charter) iar înainte de reforma învăţământului din 1948 chiar şi România a beneficiat de
instituţii de învăţământ confesional.
După cum susţine Constantin Cucoş (unul dintre cei mai recunoscuţi profesori de pedagogie români
de la Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi) “patronarea unei şcoli de către Biserică îi poate imprima
acesteia un supliment de credibilitate şi de valoare, după cum şi Biserica îşi exersează, astfel, o
formă înaltă de implicare.” El continuă sa susţină beneficiile educaţiei creştine prin:

stabilitate instituţională mai puternică - dată fiind autonomia financiară sau de gestiune
a resurselor - stabilitate ce generează continuitate şi o anumită marcă educaţională.

o mai atentă asumare a realităţilor umane sau sociale

un corp profesoral mai atent ales

un etos creştin disipat cu generozitate la nivelul disciplinelor, proceselor didactice şi al
relaţiilor educaţionale.

-

pastor Sabin Varan

(urmare pagina anterioara)
Mai întâi, este important să întelegem la ce se referă Domnul Isus atunci când afirmă fericirea celor cu
inima curată. La care inimă se referă? Se referă la acel organ reprezentativ al aparatului cardio-vascular
situat în cutia toracică? Cu sigurantă că nu. Inima în Sfânta Scriptură reprezintă centrul personalitătii si al
fiintei unui om. Este tot ceea ce este omul în întregul lui. Ea reprezintă omul în întregime. Ea include partea
noastră intelectuală, rationala, partea sentimentală, afectivă si cea volitivă, vointa noastră.
Primul lucru important pe care trebuie să-l retinem este că fericirea depinde de curătia inimii noastre.
Dumnezeu vrea ca centrul acesta, al personalitătii omului, inima, să fie curat. Dar poate inima să fie
murdară? Scriptura prin proorocul Ieremia ne poate răspunde la această întrebare. Astfel proorocul afirmă:
”inima este nespus de înselătoare si desnădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?” Avem de-a face cu o
inimă care s-a pervertit, s-a întinat, s-a murdărit. Ba mai mult Scriptura afirmă că inima poate deveni locul
celor mai mizerabile si odioase lucruri respectiv fapte: ”Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile,
preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele (Matei 15:15-20). Omul căzut în păcat are
o inimă murdară. Păcatul de murdăreste. Si toată hidosenia inimii noastre este cunoscută de Dumnezeu.
Toate gîndurile rele, toate bârfele, toată neiertarea, toate vorbele necuviincioase, toate faptele pe care le stim
numai noi ne murdăresc inima. În starea aceasta noi nu ne putem apropia de Dumnezeu, iar El nu ne poate
binecuvânta. Drept urmare Domnul Isus afirmă că există posibilitatea ca omul să aibe o inimă curată.
Cum poti avea inima curată? Mai întâi este nevoie să recunosti că esti murdar si să ceri prin rugăciune să
primesti din partea lui Dumnezeu o inimă curată. Curătia inimi nu o poate da nici preotul, nici pastorul, nici
biserica. Singurul care poate curăti inima este Dumnezeu – Psalmul 51:10.
Modalitatea prin care Dumnezeu ne curăteste inima este jerfa Domnului Isus. Credinta în Domnul Isus
ne asigură curătia inimii. Singurul mijloc de curătire a inimii este sângele Domnului Isus – Ioan 1:7. Cine ia
prin credinţă ce a făcut Domnul Cristos pe crucea Golgotei si cine crede că Domnul Isus pe cruce a ispăşit
păcatele fiecăruia dintre noi, acela se ştie curăţit de toate păcatele sale. Fericirea aceasta îi are în vedere pe
cei care au nevoie de harul lui Dumnezeu, de iertarea păcatelor. Posibilitatea ca să-l vezi pe Dumnezeu este
dobândirea unei inimi curate. Si aceasta se poate realiza prin credinta în jertfa Domnului Isus.
Te invit să recunosti că ai nevoie de o inimă curată, o inimă pe care doar Domnul Isus ti-o poate
schimba, si-o poate oferi. Acceptă prin credintă să beneficiezi de darul acesta: ”vă voi da o inimă nouă si voi
pune în voi un Duh nou.” – Ezechiel 36:26. Iar ca binecuvântare toti cei cu inimile curătite, toti cei care au
primit iertarea prin Domnul Isus vor fi binecuvântati să-l vadă pe Dumnezeu.
Acceptarea Domnului Isus în inimă asează în cea mai minunată stare : ”Preaiubiţilor, acum
suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi
ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este” - 1 Ioan 3:2

Atât cursul de limba engleză pe teme biblice aflat la a III-a ediţie în această lună, cât şi
grădiniţa care va debuta în toamna acestui an materializează preocuparea noastră pentru o educaţie
sănătoasă menită să formeze nu doar oameni bine pregătiţi ci şi caractere.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FERICIRILE

SA NE RUGAM PENTRU:

- pastor Sabin Varan

„Ferice de cei cu inima curată căci ei vor vedea pe Dumnezeu” – Matei 5:8
Sunt foarte multe pericole de care ne ferim astăzi pentru că dorim să ne protejăm trupul. Ne ferim de
boli pentru că ne dorim să trăim cât mai mult si cât mai sănătosi. Fiecare parte din trupul nostru este apărată si
oridecâteori vreuna din aceste părti este rănită suferim asa de mult noi si cei de lângă noi pe care-i iubim.
Sfânta Scriptură vorbeste despre o parte, specială pusă de Dumnezeu în noi care trebuie păzită mai mult
decât orice. Este vorba despre inima omului. Multe lucruri pot afecta inima noastră, de aceea Solomon spune:
”păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii” - (Proverbe 4:23). În călătoria noastră spre
a descoperi adevărata fericire, iată, descoperim că cel cu adevărat fericit este cel care are o inimă curată, pentru
că în starea aceasta el îl poate vedea pe Dumnezeu. Oare la ce se referă Domnul Isus atunci când face această
afirmatie? Pe cine îi fericeste? Cine se poate bucura de-o asemnea fericire? Sunt doar câteva din întrebările
legitime ale fiecăruia dintre noi cu privire la mesajul specific al Domnului Isus.

(continuare pagina urmatoare)











Bolnavii bisericii: - Tutuian Teofil- Popescu Ana- Iancu Ion- Iancu Florica- Craiovan
Petru - Subert Francisc
Echipa de profesori din Marea Britanie si pentru copii care vor participa la Cursul
Biblic de Vara – “ENGLEZA PE TEME BIBLICE din 4 -10 iulie 2011
Slujitorii bisericii
In fiecare zi de vineri, biserica este chemata la o zi de jertfa prin post si rugaciune
Grupele de rugaciune constituite in cartierul Baron care se intalnesc pentru
rugaciune in fiecare miercuri de la ora 13.00 si joi de la ora 16.00
Toti copiii bisericii
Marturia membrilor bisericii noastre in orasul Moldova Noua
Infiintarea primei Gradinite baptiste din oras, in cadrul bisericii noastre
Pentru cei care au fost odata membrii ai biseicii noastre iar acum s-au departat
de la credinta

