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ANUNȚURI
- în data de 13 septembrie 2015, ora 10.00, în biserica
noastră va avea loc deschiderea oficiala a noului an scolar
2015-2016
- 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.

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

VERSETUL LUNII
SEPTEMBRIE 2015
“ Însufleţeşte-Ţi lucrarea în cursul anilor,
Doamne! Fă-Te cunoscut în trecerea anilor!
Dar, în mânia Ta, adu-ţi aminte de îndurările
Tale!”
Habacuc 3:2

SĂRBĂTORIŢII LUNII
SEPTEMBRIE 2015
Domnul să te binecuvânteze !
Damian Marius - 5 septembrie
Nistoran Fibia - 10 septembrie
Pato Vetuţa – 10 septembrie
Scobercea Ana – 15 septembrie
Dan Silvia – 16 septembrie
Lungu Constantin – 16 septembrie
Popescu Ana – 17 septembrie
Damian Ioan – 18 septembrie
Rusovan Ana – 18 septembrie
Damian Ilie - 19 septembrie
Pătlăgescu Dorica – 19 septembrie
Răduţ Elena – 27 septembrie

“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

Buletin inFormativ
Anul VII, Nr.6 –SEPTEMBRIE 2015
GRATIS

Care este cea mai veche Biserică ?
pastor Daniel Brânzei
O premiză istorică falsă afirmă că ortodoxia ar fi perpetuatoarea creștinismului
primar, iar protestantismul (și neoprotestanții: baptiști, menoniți, creștini după evanghelie,
penticostali, etc.) ar fi doar niște apariții târzii, relativ moderne, desprinse de filonul istoric
sănătos, într-o încercare de modernizare a formelor de expresie.

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

“Învață pe copil calea care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea." este învățătura
Sfintei Scripturi pentru părinți, dascăli, învățători de școală duminicală și toți cei implicați în educația copiilor,
într-un fel sau altul. Educația creștină școlară are rolul de a contribui într-un mod esențial la educația primită în
familie și biserică. Vârsta preșcolară este propice pentru formarea caracterului, care iese la iveală în anii
următori, vorba din popor "cei șapte ani de acasă", este validată de Sfânta Scriptură și de specialiștii în educație.
Înțelegând rolul acestei vârste anabaptiști au fost primii care au organizat "activități pentru copiii mici" în acele
gospodării comunale în care trăiau, putem astfel afirma fără echivoc că anabaptiștii sunt cei care au înființat
învățământul preșcolar și primele grădinițe.
Este importantă educația școlară de la cea mai fragedă vârstă, dar totodată sunt extrem de importante
filosofia educației de care are parte un copil, precum și educatorii pe care îi are. Principiile educației sănătoase
sunt cele ale lui Dumnezeu, lăsate prin Cuvântul Său, iar educatorii trebuie să fie oameni cu teamă de El. Studii
efectuate menționează că educația școlară depinde în proporție de 90% de curriculum "viu"(dascălii), iar 10% de
curriculum școlar, de aceea dedicarea, implicarea educatorilor și seriozitatea lor sunt primordiale în realizarea
unei educații de calitate.
Manualul "Dumnezeu este Creator" este un instrument practic de prezentare a valorilor creștine
copiilor de vârstă preșcolară pus la dispoziția educatorilor din grădinițe și a învățătorilor de școală duminicală.
Manualul conține metode, tehnici, schițe de lecții cu privire la susținerea de lecții care prezintă istoria biblică a
creație prezentându-L pe Dumnezeu ca și Creator și Stăpân, precum și implicațiile în viața personală a copiilor
și familiilor acestora.
Conținutul manualului poate fi folosit pentru întocmirea unor opționale în cadrul curricumului la
decizia unității de învățământ, opționale de educație religioasă sau educație pentru formarea caracterului, care să
fie avizate de către autoritățile educaționale. În realizarea activităților zilnice pe domeniile experiențiale în
învățământul preșcolar se pot folosi exemple practice inspirate din acest manual. Pentru învățătorii de școală
duminicală, în activitatea care o desfășoară în cadrul bisericilor, manualul este un excelent mijloc de lucru în a
prezenta atractiv lecțiile biblice copiilor cu vârste cuprinse între 3-6 ani.
Este de apreciat efortul depus de către doamna Friedhilde Kast în realizarea Manualului practic
pentru grădinițe și școli duminicale "Dumnezeu este Creator", precum și a Asociațiilor "Hoffnung fur eine neue
Generation" și "Samariteanul" în tipărirea și distribuirea acestui manual.

Care este deci cea mai veche Biserică?
Din punct de vedere al relației cu Statul, Bisericile istorice se întorc numai până în
epoca de după Constantin cel Mare, când s-a oficializat statutul creștinismului și a început
cochetarea cu puterea politică. Bisericile neoprotestante s-au intors la secolul întâi și la
secolele martirajelor, păstrând față de Stat rezerva recomandată de Christos. În formele de
loialitate, neoprotestanții au fost învățați de Christos “să dea Cezarului ceea ce este a
Cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este a lui Dumnezeu”.
În participare, neoprotestanții Îl cred pe Christos când Acesta le spune că ei “sunt
în lume, dar nu mai sunt din lume”, se așteaptă să fie “persecutați”, ca și întemeietorul lor,
“din cauza neprihănirii”.
Prin contrast cu neoprotestanții, membrii bisericilor istorice sunt integrați organic
cu societatea contemporană pe care o privesc drept o formă actuala a Împărăției divine,
potențial creștină (Stat creștin și națiune creștină).
Este foarte limpede să vezi cine a rămas lângă poziția și realitatea biblică și cine s-a
îndepărtat de ea prin compromisuri cu puterea politica.
Care este deci cea mai veche Biserică?
Din punct de vedere al dogmaticii, prin întoarcerea la principiul “Sola Scriptura”,
Luther a schimbat orientarea istorică, a negat necesitatea și validitatea tuturor adăugirilor de
tradiții și datini omenești și i-a îndemnat pe creștini să reia legătura organică cu Biserica
primară. Cei care au ascultat îndemnul lui sunt astăzi cei ce practică învățătura Bisericii
timpurii, cei ce n-au vrut să-l asculte se complac în practicarea unor adaosuri târzii care
continuă să se înmulțească. Este limpede că cei care s-au întors la Noul Testament sunt mai
vechi în originea lor decât cei care se trag doar din dogmatica sinoadelor și a adăugirilor de
datini și ritualuri târzii: “Degeaba Mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște
porunci omenești.” … “Ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu, ca să țineți datina voastră
… și așa ați desfințat Cuvântul lui Dumnezeu, prin datina voastră și faceți multe alte lucruri
de felul acesta.” (Marcu 7:7,9,13).
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Rugăciunea noastră la începutul anului școlar 2015-2016 este:
Care este cea mai veche Biserică?
Din punct de vedere al învățăturii despre mântuire, bisericile neoprotestante s-au întors să
împărtășească învățătura apostolică. Biserica Ortodoxă are o doctrină despre mântuire plină de elemente gnostice
târzii, combătute vehement de apostolul Ioan în epistolele sale, dar acceptate mai târziu în mod vinovat de unii
din “părinții Bisericii”.Din pricina influențelor gnostice, în ortodocsie, ideea totalei depravări a omului (“Căci în
păcat și în fărădelege m-a născut mama mea”, “nu este nici un singur om neprihănit măcar”, “trebuie să vă
nașteți din nou”, etc.) a fost înlocuită azi cu ideea că în fiecare om există o “sămânță dumnezeiască” care trebuie
adusă în contact cu tainele Bisericii și dusă la rodire spre mântuirea finală. Paralela cu iluminarea și trecerea prin
sferele misterelor gnostice este evidentă.
Bisericile neoprotestante s-au intors la doctrina biblicaă a mântuirii, în care oamenilor li se poruncește
să se pocăiască față de Dumnezeu, să creadă în jertfa ispășitoare a lui Christos și să fie născuți din nou prin
înfierea lucrată de Duhul Sfânt. Elementul “convertirii” conștiente și personale este așezat ca punct de răscruce
între viața de păcat și viața trăită în neprihănire. Numai cine împărtășește aceste învățături ale Noului Testament
poate spune că se trage din izvorul inițial al Bisericii primare. Ceilalți sunt produse secundare ale alterărilor de-a
lungul secolelor.
Care este cea mai veche Biserică?
În orice caz nu cea care se reazămă astăzi pe ierarhii eclesiastice și pe grade preoțești. Biserica
primară nu le-a cunoscut nici pe unele, nici pe celelalte. Aceste imitații ale structurilor iudaice străvechi sau ale
templelor și religiilor păgâne au apărut în viața Bisericii de abia prin secolele de după legăturile compromițătoare
cu Statul politic. Ca să poată funcționa în Stat, Biserica a emulat structurile piramidale ale ierarhiilor de Stat și a
părăsit simplitatea unei familii creștine în care toți credincioșii erau frați: “Voi să nu vă numiți Rabi! Fiindcă
Unul singur este Învățătorul vostru: Hristos, și voi toți sunteți frați. Și “Tată” (“părinte”) să nu numiți pe
nimeni pe pământ; pentru că Unul singur este Tatăl vostru: Acela care este în ceruri. Să nu vă numiți
“Dascăli”; căci Unul singur este Dascălul vostru: Hristosul.” (Matei 23:8-10)
Nicăieri în Noul Testament nu ni se vorbește despre grade preoțești în Biserică. Și de ce am vrea să-i
avem printre noi pe urmașii acelora care l-au răstignit pe Domnul Isus? Preoția vechi-testamentală a apus în
răsăritul marii preoții a lui Christos. Preoția levitică a fost desfințată în Biserică de preoția de tipul lui
Melhisedec. Astăzi nimeni nu mai poate pretinde că se trage din neamul preoțesc. Numirea de preoți este dată
doar generic tuturor credincioșilor din biserică: “Voi însă (toți) sunteți o preoție împărătească, un neam sfânt, un
popor, pe care Dumnezeu și L-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat
din întunerec la lumina Sa minunată” (1 Petru 2:9).
Care este deci cea mai veche Biserică?
Prin întoarcerea la “Sola Scriptura”, prin revenirea la nealterata învățătură a Bibliei, neoprotestanții au
reluat legătura organică cu stravechea rădăcină” a creștinismului primar. Refuzând să facă același lucru și
complăcându-se în tot felul de adăugiri ale tradiției omenești”, bisericile istorice se află astăzi altoite pe niște
încrengături sălbaticite, cu fructe denaturate și foarte deosebite de roadele creștinismului primar.

"Doamne ajută, Doamne dă izbândă"
prof. Szucs Alexandru,
director Liceul Teologic Baptist Reșița

Ce ne dorim la început de an școlar ?
1.

Ca Dumnezeu să fie cu noi. Suntem în pragul debutului unui nou an școlar, privim spre viitor și
ne dăm seama, că oricâte lucruri am planifica, totul este un necunoscut pentru noi, dar cel mai
important aspect este ca Dumnezeu să fie cu noi. În Sfânta Scriptură în cartea 2 Cronici 15.2
găsim scrise următoarele cuvinte "Domnul este cu voi când sunteți cu El, dacă-L ascultați."
Condiția ca Dumnezeu să fie cu noi este să-L ascultăm, de aceea rugăciunea, citirea Scripturii,
trăirea în separare de ceea ce este păcat, limbajul nostru, ținuta noastră trebuie să fie în
conformitate cu cerințele lui Dumnezeu.

2.

De a continua ce s-a început. Psalmul 1 făcând referire la caracteristicile oamenilor lui
Dumnezeu afirmă "Tot ce începe duce la bun sfârșit." Conștienți de faptul că școala creștină este
lucrarea lui Dumnezeu, este nevoie de perseverență în derularea și consolidarea acestui proiect,
acest fapt implică muncă și sacrificii, dar totodată perseverența aduce binecuvântarea și
răsplătirea lui Dumnezeu.

3.

De a forma o adevărată echipă. Dascălii trebuie să formeze o echipă unii cu alții, cu conducerea
școlii, toți împreună trebuie să formeze o echipă cu biserica și părinții. O baladă binecunoscută
"Racul, broasca și știuca" ne vorbește despre încercarea de a muta un sac de grâu, încercare
eșuată, problema esențială a racului, a broaștei, a știucei era că fiecare trăgea în altă direcție, iar
finalul baladei spune astfel "Așa-i și la omenire, Când în obște nu-i unire." Situații în care
părinții și dascălii nu se vorbesc de bine unii pe alții în fața copiilor sau a altora nu consolidează
echipa pe care trebuie să o formeze, și pierderea este imensă pentru copii. Nu trebuie să ne
abatem de la scopul pe care ni l-am propus, și orice situație care dorește să ne devieze de la acesta
trebuie înlăturată, interesele personale sau de grup trebuie să pălească în fața scopului nobil pe
care îl avem, acela de a realiza o educație creștină de calitate.

4.

De a avea rezultate deosebite. Credincioșii trebuie să fie oameni harnici, fiind conștienți că
Dumnezeu binecuvântează doar muncă, și doar prin muncă putem avea rezultate deosebite.
Pentru unii elevi, rezultate deosebite înseamnă premii la concursuri și olimpiade școlare, pentru
alții venirea la școală zi de zi, având în vedere mediul din care provin, pentru alții progresul de la
nota 4 la nota 6, și exemplele pot continua. Acestea sunt rezultate academice, și au o importanță
specială, dar extrem de importante sunt rezultatele în formarea caracterului, iar dorința noastră
cea mai mare ca și școală creștină este ca dascălii și elevii noștrii să fie oameni după inima lui
Dumnezeu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liceul Teologic Baptist Reșița cu secția sa de învățământ preșcolar și primar din
Moldova Nouă “Academia Îngerașilor”, funcționează ca învățământ de stat
acreditat conform Hotărârii Consiliului ARACIP nr. 6 / 26.06.2014 și a OMEC Nr.
5770/29.11.2006.

