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“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

Dragi elevi, părinți și profesori,

Cu prețuire,
Pastor dr. Viorel Iuga

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

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

ANUNȚURI
- în data de 11 septembrie 2016, ora 17.30, în biserica
noastră va avea loc deschiderea oficială a noului an școlar
2016-2017 și inaugurarea noii clădiri a școlii creștine
Academia Îngerașilor
- 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.
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GRATIS

EDUCAȚIA CREȘTINĂ CA IMPERATIV
Pastor Daniel Bărnuț

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

Prin bunăvoința lui Dumnezeu, sunteți la începutul unui nou an școlar.
Îmi place să cred că fiecare aveți planuri mari și frumoase. Chiar dacă știți bine ceea ce vă
voi spune, vreau să vă reamintesc cât de important este rolul fiecăruia în procesul de învățământ.
Oricât ar suna de straniu, elevii trebuie să fie prezenți zilnic la școală, să fie receptivi la fiecare
materie și lecție și să învețe cât mai bine materialul predat. Părinții, indiferent cât de aglomerați ar
fi, nu pot lăsa totul în seama elevilor și a profesorilor. Ei trebuie să se roage pentru ei, să îi
supravegheze, să îi încurajeze și, dacă este necesar, să îi corecteze și îndrume pe calea cea bună. Da,
și în acest an școlar, profesorii, indiferent de vârstă și materie, vor trebui să fie dascăli. Ei au
chemarea nobilă și responsabilitatea să prezinte un model frumos și să predea cu competență,
materia încredințată.
În consecință, pentru că Dumnezeu a decis să lucrați împreună, vă rog pe toți să depuneți
eforturile necesare ca anul acesta să obțineți rezultate mai frumoase și mai multe ca anul precedent.
Educația școlară, asemenea celei spirituale, trebuie să meargă ascendent. Știți bine că apreciez tot
ce ați făcut și faceți pentru educația creștină din România. Mă rog Domnului ca prin înțelepciunea
care vine de sus să faceți în așa fel ca acest an școlar să vă aducă mai multe bucurii și împliniri, iar
Domnul să primească slava din tot ceea ce faceți.
Bucuria mea este să vă reasigur că Dumnezeu este de partea tuturor părinților,
profesorilor și elevilor ce își privesc și împlinesc rolul cu seriozitate. Încredeți-vă în bunul
Dumnezeu, faceți-vă partea în proces și Dumnezeu vă va asigura sănătatea, înțelepciunea, puterea și
inspirația necesară în parcurgerea unui an mai bun și mai rodnic.

Creștinismul, indiferent de nuanțele confesionale, indubitabil parcurge o
criză identitară. S-ar putea găsi circumstanțe atenuante în faptul că parcurgem ca
perioadă istorică, postmodernismul. O viziune despre lume, despre existența
umanității în care se neagă existența absoluturilor ajungându-se la o disoluție a
valorilor cu profunde și negative consecințe în cotidian și desigur în generațiile
viitoare.
În loc să contrabalansăm această situație, trăim un minorat sufletesc. Neam pierdut impetuozitatea, pasiunea pentru Hristos și Împărăția Lui fiind
îndrăgostiți până peste cap de micile noastre împărății și ghetto-uri religioase. Ne
tot punem nume sau încercăm să ne facem un nume fără a conștientiza că în felul
acesta ne pierdem numele, rămânem fără identitate.
Identificăm cel puțin două tendințe în viața Bisericii: Pe de o parte este o
închistare, o izolare a mărturiei creștine. O ancorare în „trecutul glorios”, o
încremenire în istorie, o baricadare în spatele unor tradiții, obiceiuri fără viață.
Această tendință când devine realitate, mod de viață, generează ritualism,
religiozitate fără Hristos, forme fără fond. Pe de altă parte, din dorința de a fi
relevanți, diluăm mesajul sfânt al Evangheliei, lărgim calea îngustă a Mântuitorului.
Facem tabula rasa cu trecutul, renunțăm la moștenirea valoroasă a părinților noștri
alipindu-ne de forme moderne de exprimare a credinței creștine. Consecințele pot fi
devastatoare: pierderea valorilor autentice validate în istorie, pierderea mărturiei
poate chiar lumificarea Bisericii.
Provocarea pentru noi în această generație este de a redescoperi valorile
autentice creștine, valorile pe care le-am învățat la început de la Mântuitorul Hristos
din Sfânta Scriptură. Una dintre aceste valori este formarea caracterului prin
educație creștină. Paradigma educațională iudeo-creștină Deuteronom 6/6-9 nu este
perimată cu atât mai puțin anacronică. Dimpotrivă. Având în vedere falimentul
educației seculare, umaniste, a devenit imperios necesar de a regândi educația
copiilor noștri în vechea matrice a valorilor creștine și totul făcut la superlativ.
Urmând exemplul ÎNVĂȚĂTORULUI DIVIN noi trebuie să investim în sufletul și
educația copiilor/tinerei generații iar aceasta să fie cu caracter prioritar.
(continuare pe pagina următoare)
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La acest început de an școlar 2016-2017 mă bucur să văd că Biserica Creștină Baptistă
Maranata prin slujitorii ei a înțeles acest mandat imperativ iar ca expresie evidentă se inaugurează o
nouă clădire în care prin ajutorul lui Dumnezeu se vor plămădi caractere ce vor purta chipul
Mântuitorului în anii care urmează. Felicitări și Dumnezeu să vă ocrotească în tot ceea ce sunteți și
vreți să faceți pentru gloria Domnului Hristos.

„ ACADEMIA ÎNGERAȘILOR ” – ȘCOALA CREȘTINĂ DIN
MOLDOVA NOUĂ

(urmare pagina anterioară)

Cu aleasă prețuire și apreciere,
Daniel Bărnuț

pastor Nelu Popescu

,,Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător

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.
___________________________________________________________________________

5 ani versus 5 luni
În Academia Îngerașilor, la Moldova Nouă, după un început timid în 2011 cu numai 21
preșcolari, efectivul aproape se dublează în 2012 la 41 de preșcolari și elevi de clasă pregătitoare,
rămâne însă sub 50 și anume 46 în 2013 cu două grupe de grădiniță și o clasă I. Anul școlar 20142015 este marcat de creșterea numărului de formațiuni de studiu cu încă o clasă primară, astfel că cei
63 de copii existenți în instituția noastră de învățământ sunt distribuiți aproape egal între grădiniță și
școală. În 2015, 71 de copii pășesc pe porțile școlii noastre pentru încă un an școlar iar astăzi, la
începutul anului școlar 2016-2017 dintre cei 94 de copii înscriși în instituția noatră de învățământ,
52 de elevi vor învăța în noua clădire a școlii.
Au trecut deja 5 ani? Sunt 5 ani în care putem vorbi de binecuvântarea lui Dumnezeu
manifestată atât de explicit încât și oamenii care nu au o relație strânsă cu El o constată. Fiecare din
acești 5 ani a avut noutatea lui și în fiecare din ei ne-am simțit împinși într-un mod accelerat spre
ceea ce vedem azi. Merită amintit modul în care parcă încercam să-L mai domolim pe Dumnezeu
din viteza cu care lucra, iar în toamna anului 2015, când șeful urbanismului din oraș ne-a eliberat
autorizația de construcție, conform solicitării noastre ar fi trebuit să aibă o valabilitate inițială de 2
ani, cu gândul la o prelungire pe încă 3. Acesta însă a eliberat documentul cu valabilitate pe un
singur an, fapt care ne-a întristat pe moment, dar Dumnezeu știa că era nevoie de exact 5 luni pentru
construcția acestui edificiu. Așadar, în data de 2 martie 2016 echipa condusă de inginerul Beniamin
Samoilă a pus prima cărămidă, iar în data de 3 septembrie 2016 a fost finalizată curățenia în toate
sălile de clasă care urmează să găzduiască școlari. Au fost 5 luni de uimire care au completat cei 5
ani de creștere accelerată.
Numai Dumnezeu știe ce mai urmează!
Valentin David-Izvernar
Coordonator Centrul de Educație Creștină al Bisericii Baptiste „Maranata” Moldova Nouă

care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept Cuvântul adevărului.” (2 Tim.
2:15)
ȘCOALA CREȘTINĂ de pe lângă bisericile baptiste este un domeniu relativ nou
pentru țara noastră, cu atât mai mult pentru Moldova Nouă. Aceasta își propune ca, pe lângă
materiile din curriculum-ul învățământului de stat obligatoriu, să ofere copiilor și învățături
fundamentate pe principii din Sfânta Scriptură. Ideea aceasta este încă privită mai degrabă cu
ostilitate decât cu entuziasm. Treptat însă, școala creștină începe să se impună și să-și arate
beneficiiile atât asupra tuturor celor implicați direct în procesul de învățământ, cât și asupra
familiilor și apropiaților acestora.
Pentru înființarea și funcționarea școlii, biserica, pe lângă sala de închinare, a
reabilitat mai întâi câteva anexe existente necesare acelei etape din istoria școlii iar, mai apoi, a
construit și pus la dispoziție o construcție nouă după standardele impuse unei școli moderne,
europene. La început poate unora li se părea o nebunie să ridici o clădire nouă pentru o școală
în situația în care multe școli deja existente își inchid porțile din cauză că a scăzut dramatic
numărul de elevi. Asta cu atât mai mult cu cât biserica nici nu dispunea de resursele financiare
necesare. Acum, când clădirea este aproape gata, și când numărul celor de la gradiniță și școală
tot crește, putem spune cu uimire: ”Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi, și de aceea
suntem plini de bucurie” (Psalmul 126:3).
În acest proiect ce părea atât de îndepărtat Dumnezeu a adus lângă noi în toată
această perioadă câțiva credincioși care au împărțit binecuvântarea pe care le-a dat-o
Dumnezeu lor în activitatea zilnică cu noi cei care aveam nevoie. Pentru acești câțiva în mod
special, și pentru toți credincioșii din Australia, S.U.A., Germania, Cehia, Italia sau mai de
aproape: Timișoara, Reșița și Moldova Nouă, a căror inimă a mișcat-o Dumnezeu pentru
școala creștină, precum și pentru autoritățile locale, județene și naționale, pentru societățile
comerciale care ne-au furnizat materialele de construcție și firma de costrucție care și-a asumat
lucrarea, înălțăm o rugăciune: ”Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și
pământul”. (Psalmul115:15).

