Biserica Baptistă Maranata

Colțul Academiei Îngerașilor – secţie a L.T.B.

Moldova Nouă

Gânduri la absolvirea clasei a IV-a

“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

1. Mă numesc Popescu Cristina Larisa, am 11 ani și sunt elevă în clasa a IV-a la Liceul Teologic Baptist Reșița, secția Moldova
Nouă. Acești patru ani pe care i-am petrecut împreună cu colegii și profesorii mei au fost cei mai frumoși și distractivi ani! Am
învățat multe lucruri interesante, credința mea în Dumnezeu a crescut în fiecare zi și am primit o educație care îmi va fi de folos
în viață. Mi-am făcut prieteni noi cu care am colaborat, ne-am jucat dar am și învățat în același timp. În acești ani m-am simțit
iubită de colegi și mai ales de doamna învățătoare. Dânsa a fost mereu alături de noi, la bine și la greu. De aceea îi mulțumim
pentru toată grija și răbdarea pe care le-a avut față de noi!
2. În acești patru ani petrecuți la Liceul Teologic Baptist Reșița, secția Moldova Nouă, mi-a plăcut atmosfera, colegii, dar în
mod deosebit de doamna învățătoare care a fost pentru mine ca o a doua mamă și nu o voi uita niciodată! Întâmplarea care mi-a
rămas întiparită în minte s-a petrecut în ''Săptămâna ALTFEL'' când am fost în excursie la Timișoara. Acolo am vizitat Muzeul
Satului, Grădina Zoologică și locul de joacă de la Mall. În concluzie, educația primită de acasă împreună cu cea de la școală mau ajutat să fiu un copil civilizat și ascultător. (Cozma Adrian)
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3. Școala s-a terminat, sfârșit de an școlar ... Sala s-a încuiat, lumina s-a stins, sălile de curs sunt goale acum ... Nimeni nu a mai
rămas în școală, poate doamna care face curățenie. Azi e ultima zi de școală. Pășesc cu încredere în pragul ușii, unde mi-am
petrecut cei patru ani de școală, După terminarea festivității, toți copiii s-au strâns în clasele lor. Ne-am amintit ce frumos a fost
la școaă în toți acești ani. Profesorii ne-au dat ultimele sfaturi și vine momentul cel greu ... să ne luăm rămas-bun de la profesorii
ce ne-au învățat tot ce știm și, nu în ultimul rând, de la cea mai bună învățătoare pe care am avut-o și pe care nu o vom uita
niciodată! Chiar dacă uneori a fost mai aspră cu noi a fost tot spre binele nostru. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am învățat de
la profesorii noștri și sunt sigură că ne va prinde bine în anii următori. Vreau să mulțumesc tuturor pentru cele învățate! A fost o
experiență de neuitat și să sperăm că în anii următori va fi la fel. Am învățat foarte multe lucruri sperând că vom fi oameni
cinstiți, corecți și cu frică de Dumnezeu. Fiecare dintre noi vom păși încrezători în clasa a V-a. Rămas-bun clasa a IV-a! Rămasbun doamna învățătoare! (Fedor Denisa)

5. Școala noastra este o școală recent înființată. Eu fac parte din prima generație de elevi care a învățat aici. De-a lungul acestor
ani de școală primară am fost instruita de doamna Irina care a dat dovadă de o pregatire profesională impecabilă dar ne-a fost și
o prietenă mai mare care ne-a înțeles problemele. Ea este o fire blândă și înțelegătoare, având multă compasiune și înțelegere
pentru noi. La fel s-au comportat și ceilalți profesori: doamna de engleză, domnul de muzică, de religie și de sport. Am avut
satisfacția să petrec patru ani minunați, alături de acești oameni dedicați slujbei pe care o au. Cu colegii m-am înțeles destul de
bine deși, de-a lungul timpului, au existat și divergențe între noi. Sunt fericită că am avut posibilitatea să învăț în această școală
care ne-a oferit un confort și un învățământ de calitate. Mulțumesc persoanelor care s-au implicat în educația mea dar și
colegilor care au fost cu mine în acești patru ani! (Nistoran Rebeca)

SĂRBĂTORIŢII LUNII IUNIE 2017
Dumnezeu sa te binecuvânteze !
Iancu Elisabeta - 9 iunie
Damian Doina (Sanda) – 14 iunie
Albu Cristian – 25 iunie
Munteanu Ana – 29 iunie
Lungu Iuliana – 29 iunie

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

partea a II-a
pastor Nelu Popescu

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

4. În acești patru ani de școală minunați petrecuți cu doamna învățătoare și cu colegii mei am avut parte de multe întâmplări
nemaipomenit de frumoase pe care nu le pot uita. Îi mulțumesc din suflet doamnei mele care m-a învățat lucruri ce îmi vor fi
folositoare în viață. De la ea știu că în viață nu vom avea parte numai de lucruri bune însă datoriă ei știu acum că înainte să
acționezi trebuie să te gândești bine. Bineînțeles că cel mai mult mi-au plăcut activitățle extrașcolare și cele realizate în cursul
săptămânilor ”Școala ALTFEL”. MulȚumesc tuturor profesorilor care ne-au fost alături! (Rogobete Denisa)

UN PUNCT DE REPER ÎN ISTORIA BISERICII LUI CRISTOS

Evul Mediu târziu a adus o perioadă de declin și decădere a valorilor umane.
Dificultățile și schimbările comtinue, cărora au trebuit să le facă față oamenii, în sec.XIV și
XV au fost factori ai unor provocări și schimbări fără precedent. Abuzurile din biserică s-au
înmulțit, și odata cu ele s-au înmulțit și strigătele pentru reformă. Au început să apară mișcări
relegioase cu caracter de masă: lolarzii în Anglia, husitii în Boemia, valdenzii și franciscanii în
Italia și Franta. Toate aceste mișcări își aveau rădăcinile într-o spiritualitate păstrată de
Dumnezeu, în oameni, în decursul vremii. Pe acest fond de creștere continuă în intensitate și
profunzime a sentimentului religios, Dumnezeu a ridicat teologii reformei.
REFORMA LUI HULDRYCH ZWINGLI. Zwingli s-a născut la 01.01.1484
în satul Toggenburg de pe înălțimile Wildhaus din munții Alpi-Elveția. Primii ani de viață i-a
petrecut în Alpi. Cineva spunea: „munții proclamă invincibila putere a lui Dumnezeu și
vastitatea grandorii Sale. Peisajul alpin exemplifică providența divină descrisă în Ps.23:2,
pășuni verzi și ape de odihnă”. Dezvoltarea teologică a lui Zwingli a fost modelată de
patriotsm și de știința umanistă, promovată în special de Erasmus. Zwingli a fost capelan în
armată ș a însoțit soldații în campaniile lor. Deși a detestat războiul, în cele din urmă a murit
pe câmpul de lupta mânuind o secure cu două taișuri. Zwingli a fost atât pastor , cât și teolog
și politician patriot. A studiat la Universitatea din Basel.
TEOLOGIA LUI ZWINGLI. A susținut cu fermitate teologia lui Luther privind
principiile: sola Scripura, sola fide justificate și sola gratia, dar contribuția proprie la teologia
reformei s-a conturat în 5(cinci) teme de gândire.
1. Despre Creator si creație Punctul de plecare fundamental în teologia lui Zwingli este
distincția clară dintre Creator și creație. Dumnezeu a creat întreg Universul din nimic (ex
nihilo). El este sursa oricărui bine (Iacov 1:17). Zwingli a demascat faptul că oamenii au
început să pună mai puțin accent pe acest adevăr, iar unii chiar l-au negat în viața cotidiană.
Astfel, marele păcat al omenirii este idolatria- atribuirea unei creaturi ceea ce este numai a lui
Dumnezeu. Pericolul idolatriei a fost mereu proclamat în predicile sale. În același context, el a
subliniat loialitatea necondiționată pe care I-o datoram lui Dumnezeu, conform primei porunci
(Exod 20:2-3).
(continuare pe pagina următoare)
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2. Despre providență și șansă Dumnezeu este suveran în creație și în mântuire. Zwingli a dezvoltat învățătura
despre provideță și predestinare. Creativitatea nelimitată a lui Dumnezeu nu lucrează la întâmplare. Puterea
creatoare a lui Dumnezeu are un scop, se îndreaptă spre un țel specific. Puterea Lui nu poate fi separată de
înțelepciunea Lui ( Rom.8:28-39). Providența lui Dumnezeu cuprinde nu doar evenimentele mari ale istoriei, ci
și lucrurile mărunte ale vieții cotidiene, ale fiecăruia dintre noi. Zwingli a afirmat: „întreaga problemă a
predestinației, a voinței libere și a meritelor constă în providență. Providența este mama predestinației”
Providența este total împotriva justificării prin fapte. În privința învățăturii despre alegere, Zwingli spunea că
alegerea trebuie atribuită doar celor pe care Dumnezeu i-a mântuit. Păcătoșii nu sunt aleși ci respinși. Atât
alegerea cât și respingerea sunt acțiuni ale voinței libere a lui Dumnezeu. „Credința vine după alegere (nu o
precede) așa cum floarea se dezvoltă din mugure”. (Ioan 6:44; Ioan14:6; Efeseni 1:4-14).

- Duminică, 4 iunie 2017, ora 10,00, Biserica Baptistă Nr.1
MARANATA din Moldova Nouă sărbătorește Pogorârea Duhului
Sfânt într-un serviciu special de închinare avându-l ca invitat pe
pastorul Ovidiu (Tyty) Bulzan

(urmare de pe pagina anterioară)

3. Despre Scriptură și tradiție Scriptura a stat în centrul reformei lui Zwingli. El a dorit să învețe doctrina lui
Dumnezeu direct din Cuvântul lui Dumnezeu nu din teologie sau filozofie. Așa și-a propus să predice fiecare
capitol al Scripturii. Toată societatea, spunea el, trebuie să accepte autoritatea Scripturii. În anul 1520 a
determinat consiliul orășenesc din Zürich să emită o hotărâre prin care se garanta libertatea de a se predica
„adevăratele Scripturi dumnezeiești ale Vechiului și Noului Testament”. Sfintele Scripturi au supremația față de
tradiția umană și iluminarea lăuntrică a credinciosului individual, chiar dacă acesta susține că a fost iluminat de
Duhul Sfânt. Zwingli a început un studiu biblic cu exegeză intensă și interpretarea Scripturii. Textul era citit în
limbile latina, greacă și ebraică după care urmau explicațiile în limba germană, accesibila auditoriului.
4. Despre religia adevarată și cea ceremonială Zwingli a pus accent pe harul divin care ne este dat prin
Cristos și oferit direct de Duhul Sfânt. În felul acesta el a renunțat la toată recuzita ceremonială a bisericii de
atunci. Creștinul are acces direct în prezența lui Dumnezeu numai prin credință (Evrei 4:16). Zwingli nu a vrut să
denigreze sfinții, ci a arătat că este greșit ca oamenii să apeleze la sfinți sau să se încreadă în sfinți pentru
mântuire sau pentru vreun ajutor. Zwingli a fost mai radical decât Luther pentru eliminarea din viața
credinciosilor a accesoriilor nebiblice: rugăciunile negândite, posturile prescrise, sutanele și capetele rase ale
călugărilor, zilele sfinte, tămâia, lumânările aprinse, apa sfințită, rugăciunile călugărilor și călugărițelor,
pălăvrăgeala preoților, liturghia și utrenia. Pe toate acestea le-a numit: „grămadă prostească de ceremonii” și
„bufonerie”. Zwingli s-a opus categoric icoanelor, susținând că acestea submineaza autoritatea Scripturii,
favorizează idolatria și duc la o religie falsă, înlocuitoare pentru religia adevarată. Adevărata religie, spunea el,
este „o agățare de Dumnezeu, cu o încredere neclintită în El” și „o dependență filialaă de El ca Tată”.
5. Despre Împărăția lui Dumnezeu și moralitatea privată Zwingli susținea că Împărăția lui Cristos trebuie să
penetreze comunitatea civică în toate aspectele ei. În concepția sa, Biserica și comunitatea civică constituiau un
tot indivizibil, guvernat de funcționari spirituali și seculari, care acceptau cu toții autoritatea Scripturii ca
fundament al guvernării lor comune. Drept urmare în anul 1525, consiliul orășenesc din Zürich a format „curtea
căsătoriei” condusă de teologi și de membri ai consiliului orășenesc. Zwingli urmărea reformarea întregii
comunități, a vieții societății în ansamblul ei. În concepția sa, Biserica și statul sunt atât legate între ele în mod
necesar caât și separate. Nici o parte a vieții nu poate fi scoasă în afara legilor și promisiunilor lui Dumnezeu
prezentate în Scriptură
.
(Bibliografie: Timothy George,Teologia Refomatorilor, 1998, Editura Institutului Biblic „Emanuel” Oradea)

- Campanie de evanghelizare - iunie 2017






4 iunie, ora 18:00 - pastor Ovidiu (Tyty) Bulzan, Arad
11 iunie, ora 18:00 - pastor Doru Hnatiuc prof. la Universitatea
Emanuel Oradea
18 iunie, ora 17:00 - Corul de fete al Bisericii Baptiste Betel
Timișoara condus de dirijorul Achim Pele însoțit pastor Paul
Mitchell care lucrează pentru organizația profesorului John
McArthur din Londra
25 iunie, ora 18:00 – fr. Ovidiu Copocean, pastor la Biserica
Baptistă Cărbunari.

- Serviciul ocazionat de Festivitatea de încheiere a anului școlar
2016-2017 va avea loc duminică, 11 iunie 2017, în sanctuarul
Bisericii Baptiste Nr.1 MARANATA din Moldova Nouă

- În data de 20 iunie 2017 Biserica Baptistă Nr.1 MARANATA
Moldova Nouă găzduiește întâlnirea lunară a pastorilor din
Comunitatea Baptistă Caraș Severin.

