Biserica Baptistă Maranata

DIVERSE

Moldova Nouă

Picătura de înţelepciune
În prefața volumului de versuri ”În clipele
tăcerii” pastorul Valentin Popovici vorbește despre
propriile poezii ca despre ”simțăminte trăite în intimitate”,
”nostalgii” ale experiențelor sale. Poezia ”Nu-mi cereți...”
enunță astfel de trări ale unui român exilat, nostalgic după
țara natală, România. Astfel, am considerat potrivită pentru
acest număr din preajma Zilei Naționale tocmai această
poezie:
Nu-mi cereți...
Nu-mi cereţi să-mi trădez credinţa
Şi focul vieţii-aprins de ea!
Căci nu-i cât preţul ei pe lume
Nimic şi nimeni ce să-mi dea.
Nu-mi cereţi să-mi trădez oştirea
În care lupt pentru Hristos!
Căci nu sunt nici cununi mai sfinte,
Şi nici popor mai glorios.
Nu-mi cereţi să-mi trădez iubirea
De neamu-n care-am odrăslit!
Căci blând, în graiul Mioriţei,
Hristos şi mie mi-a vorbit.
Nu-mi cereţi să-mi trădez strămoşii
Ce-au suferit 'naintea mea!
Vreau lângă ei în Ţara slavei
Toţi strănepoţii mei să stea.
Nu-mi cereţi să-mi trădez nădejdea
Şi aşteptarea Celui Sfânt!
Cu El am slava viitoare,
Fără de El nimic nu sunt.

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

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

SĂRBĂTORIŢII LUNII
DECEMBRIE 2015

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

Domnul să te binecuvânteze !

Buletin inFormativ

Popescu Ion – 1 decembrie
Velcean Maria – 2 decembrie
Floroiu Camelia – 4 decembrie
Popescu Georgeta – 17 decembrie
Ţuţuian Mircea Dumitru – 18 decembrie
Rusmir Dănuţ – 20 decembrie
Pătlăgescu Amalia Cristina – 23 decembrie
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ÎNTOARCEREA LA FUNDAMENTALISMUL
BIBLIC
pastor Nelu Popescu
“La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu.
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 1:1,14

VERSETUL LUNII
DECEMBRIE 2015
“ orice ni se dă bun şi orice dar
desăvârşit este de sus, pogorându-se
de la Tatăl luminilor, în care nu este
nici schimbare, nici umbră de
mutare.”
Iacov 1:17

ANUNȚURI
- în data de 13 Decembrie 2015, ora 10.00, în
biserica noastră va avea loc Serbarea grădiniței
și a școlii primare Academia Îngerașilor
ocazionată
de
Sărbătoarea
nașterii
Mântuitorului nostru Domnul Isus Cristos.
- Pe website-ul bisericii noastre există
posibilitatea susţinerii proiectului educaţionalevanghelistic de construire a unei Școlii 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.

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

Înţelepciunea dintr-o poezie!

Progresul economic însoțit de îmbunătățirea condițiilor de viață a adus cu
sine multiple transformări în societate. Aceste transformări exercita o presiune
asupra Bisericii și asupra învățăturilor biblice în vederea adaptării lor la noile
condiții.
Atitudinea pe care Biserica trebuie să o promoveze pentru a face față
acestor presiuni nu este acceptarea tacită a acestor transformări ci alinierea la un
“fundamentalism biblic” care, în sensul acestui articol, se referă la respectarea
strictă a învățăturilor biblice indiferent de transformările care se produc în societate.
În fiecare an în preajma Crăciunului oamenii își propun să fie mai buni,
mai darnici, mai atenți cu cei din jur, și toate acestea le pun pe seama “Spiritului
Crăciunului”. De cele mai multe ori, oamenii nici nu amintesc Numele Domnului
Isus Cristos, Cel pe care trebuie să-L sărbătorim și să-L glorificăm la Crăciun și nu
numai. În felul acesta se încearcă punerea unei alte ”temelii” a sărbătorii pierzânduse din vedere ceea ce este esențial și fundamental, adică adevărul despre dragostea
Lui Dumnezeu arătată în Fiul Său întrupat, DARUL lui Dumnezeu pentru noi,
Domnul Isus Cristos.
În biserica din Corint, în sec. I, oamenii și-au luat privirea de la Cristos și
au îndreptat-o înspre cei care i-au impresionat prin elocința sau prestanța lor.
Apostolul Pavel a intervenit categoric afirmând: “...nimeni nu poate să pună o altă
temelie decât cea care a fost pusă și care este Hristos”.(1 Cor.3:11). Cristos Însuși
a stabilit și a întruchipat ceea ce este esențial și fundamental pentru creștinism.
Elementele fundamentale ale credinței sunt personificate în El, care este Cuvântul
Întrupat, El confirmând autoritatea absolută a Cuvântului scris: “...adevărat vă
spun, câtă vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură
de slovă din Lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile”(Mat.5:18).
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE
(urmare pagina anterioară)

Cristos Însuși a stabilit “sola Scriptura” ca învățătura fundamentală. Autoritatea
Scripturii nu este negociabilă. El i-a mustrat pe farisei că au anulat Cuvântul lui Dumnezeu prin
propriile lor tradiții și invenții. (Marcu 7:6-9). Învățătura fundamentală legată de întrupare: nașterea
din fecioară, divinitatea și umanitatea Sa deopotrivă și absența păcatului, fac parte integrantă din
identitatea Sa. A nega ceva din aceste adevăruri, sau a îndrepta atenția și mintea oamenilor spre
altceva înseamnă a pune o altă temelie, înseamnă a-L ataca și a-L nega pe Cristos Însuși.
Învățătura biblică despre lucrarea Domnului Isus Cristos, minunilor Sale, moartea Sa
ispășitoare, învierea și înălțarea Sa la cer, sunt însăși temelia Evangheliei.(1 Cor.15:1-4; Evrei 2:14). Scripturile conțin în formă completă adevărurile necesare pentru mântuire. Neprihănirea
(dreptitudinea) Lui Cristos este atribuită celui credicios și aceasta distinge în mod fundamental
neprihănirea (dreptitudinea) biblică de învățătură denaturată a con-tribuției umane la neprihănire
(dreptitudine).”Cristos este sfârșitul Legii pentru iîdreptățirea tuturor celor ce cred.” (Rom.10:4)
“... El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, sfințire și răscumpărare “.(1 Cor.1:30 ).
Neprihănirea prin credință, sola fide, este fundamentală și nu este negociabilă.
Mântuirea se poate primi numai prin harul sau favoarea lui Dumnezeu, nu ca un merit al
păcătosului. Sola gratia (numai prin har) este fundamentală și nu este negociabilă.(Efes.2:8-9).
Mântuirea este un dar nemeritat din partea Lui Dumnezeu, făcut de dragul Lui Cristos, Fiul Său
întrupat.
De aceea, să ne îndreptăm toată dragostea, toată atenția și toată lauda numai înspre
Dumnezeu, soli Deo gloria. Adevăratul Spirit al Crăciunului este Cristos.
Să cântăm cu bucurie “ Slavă Lui Dumnezeu în locurile preaînalte și pace pe pământ între oamenii
plăcuți Lui”. (Luca 2:14).

Școala Creștină ACADEMIA ÎNGERAȘILOR
(secție a Liceului Teologic Baptist Reșița)
vă invită
în data 13 decembrie 2014, ora 10.00,
în sanctuarul Bisericii Baptiste Nr.1 MARANATA din Moldova Nouă,
să participați la celebrarea nașterii Mântuitorului Isus Cristos
împreună cu copiii, cadrele didactice, conducerea acestei școli, părinții, asistența și întreg
cerul.

PAGINA ACADEMIEI ÎNGERAȘILOR
De ce să alegi școala baptistă ? - partea a 2-a
prof. Mihaela David-Izvernar
În preajma Zilei Naționale și în așteptarea reîntâlnirii cu copilașii de la ”Academia
Îngerașilor” cu ocazia celebrării Nașterii Mântuitorului chiar în Biserica noastră (pe data de
13.12.2015 în serviciul de dimineața) vă propun, așa cum anticipam în numărul anterior al
BinF, să continuăm să privim la principiile biblice necesare unui demers educațional sănătos
într-un context social extrem de secularizat.
Într-o Europă golită de valori și principii, acea ”nouă Europă a cărei voce –
creștinismul -lipsește ... cea care refuză să-și recunoască rădăcinile creștine” (Horia-Roman
Patapievici, ”Partea nevăzută decide totul”, Editura Humanitas 2015), într-o ”lume în care BBC,
organizație creată și finanțată de o țară creștină, cultivă ridiculizarea Bibliei și interzice orice
referire ireverențioasă la Coran” (Dragoș Paul Aligică, ”Creștinism și persecuție: realități, tăceri,
complicități”, în revista 22, nr. 31, 3 iulie-6 august 2007) dorim să spunem răspicat într-un astfel
de context cristofobic că demersul nostru educativ este unul creaționist. Însuși Daniel Bărnuț,
pastorul Liceului Teologic Baptist Reșița, școală de care și ”Academia Îngerașilor” aparține, ne
motiva ca biserică la debutul anului școlar anterior să ne înțelegem chemarea - educația
fundamentată pe principii și valori creștine. Nu ne sfiim, în vremuri când creștinismul e constant
pus într-o lumină proastă, nu renunțăm la ethosul școlii nici măcar din rațiuni de corectitudine
politică, rămânem lângă Cuvântul Scripturii în ciuda contextului.
Cum?

Iubindu-i cu dragostea lui Cristos și învățându-i, ca la rândul lor să-și iubească familia,
colegii, prietenii cu o astfel de dragoste (”Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste
frăţească.” Romani 12:10a);

Fiind mulțumitori pentru ei și învățându-i lecția mulțumirii (”Mulțămiți lui Dumnezeu
pentru toate lucrurile ; căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Isus, cu privire
la voi.” 1 Tesaloniceni 5:18), în timp ce în aceeași zi alți copii de vârsta lor din oraș
erau învățați să mimeze vampiri și vrăjitoare de Halloween, copiii noștri celebrau
Zilele Mulțumirii;

Iertându-i atunci când ne supără și învățându-i și pe ei lecția iertării - am asistat la o
astfel de lecție la clasa d-nei învățătoare Maria Albu, care poate ne va povesti într-un
alt număr BinF despre aceasta – (”Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru
cel ceresc vă va ierta greşelile voastre.” Matei 6:14)

Rugându-ne pentru ei și învățându-i să se roage (”Rugați-vă neîncetat.” 1
Tesaloniceni 5:17); La începutul orelor de germană de la școala noastră am venit de la
rugăciunea de dimineață cu colegele mele și am început grăbită recapitularea. Cei mici
însă mi-au spus că nu ne-am rugat și mi-au cerut să o fac eu, dar în germană. M-am
rugat în cuvinte simple astfel încât ei să înțeleagă și mi-au spus: am înțeles că v-ați
rugat pentru noi!

Disciplinându-i cu blândețe, și ajutându-i să fie și ei atenți, altruiști și îngăduitori cu
colegii lor (”...îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura.” 2 Timotei 4:2b);

Prețuind adevărul și învățându-i să trăiască în adevăr și onestitate (De aceea, lăsaţi-vă
de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul” pentru că
Suntem mădulare unii altora. Efeseni 4:25)

Încurajându-i, susținându-i, arătându-le unicitatea lor și valențele puse de Dumnezeu
în ei, dezvoltând toate aceaste abilități fizice, intelectuale și artistice pe tot parcursul
lor școlar! (”De aceea, pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te
iubesc, dau oameni pentru tine, şi popoare pentru viaţa ta.” Isaia 43:4).

