Biserica Baptistă Maranata

ANUNȚURI

Moldova Nouă

“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

 1 iunie 2017 marchează finalizarea în totalitate a lucrărilor la clădirea
nouă a școlii noastre
Anul IX, Nr.4– IULIE 2017

 Centrul de Educație creștină al Bisericii Baptiste Nr.1 MARANATA
Moldova Nouă organizează în perioada 7-13 august 2017 zilnic începând
cu ora 10.00 până la ora 16.00, Școala Biblică de Vară – Editia a IX-a,
pentru copii cu vârste cuprinse între 5-16 ani. Ca și în anul anterior va fi
prezentă echipa din Marea Britanie (Irlanda de Nord) condusă de pastorul
David Park împreună cu fundația Missio Link International România
condusă de Loren Rusovan

GRATIS

REFORMA PROTESTANTĂ
UN PUNCT DE REPER ÎN ISTORIA BISERICII LUI CRISTOS

partea a III-a
pastor Nelu Popescu

SĂRBĂTORIŢII LUNII IULIE 2017
Dumnezeu să te binecuvânteze !
Turcin Lidia – 1 iulie
Sporea Gheorghe – 12 iulie
Albu Iuliana – 12 iulie
Iancu Roxana – 13 iulie
David-Izvernar Desanca – 18 iulie
Damian Iliuţă – 19 iulie
Constantinescu Mihai – 21 iulie
Rusovan Dorin Liviu – 22 iulie
Firulescu Mărioara – 28 iulie
Georgevici Octavian – 28 iulie
Cozma Adriana – 28 iulie

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

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

 SĂRBĂTOAREA CENTENARULUI - 100 de ani de prezență baptistă
în Clisura Dunării - va avea loc în biserica noastră în perioada 11-12
august 2018

Scopul principal al vieții umane este să-L cunoască și să-L glorifice pe Dumnezeu.
Dumnezeu ne-a creat și ne-a așezat pe pământ pentru a fi glorificat în noi. Și cu siguranță este
un lucru drept să ne dedicăm viețile gloriei Sale. Aceste cuvine sunt o parafrazare a concepției
lui Jean Calvin despre Dumnezeu și despre oameni, prezentată într-o lucrare mult mai amplă
numită Catehismul de la Geneva, 1541.
Jean Calvin (Cauvin pe numele său inițial) s-a născut la 10 iulie 1509 la Noyon, în
Picardia, Franța. Se poate spune că s-a nascut în biserică, având în vedere că tatăl său a fost
asistentul cu probleme administrative ale episcopului de Noyon. Mama sa, pe nume Jeanne,
era o femeie evlavioasă. Când Jean a avut doar cinci ani mama sa a murit și el a trăit pentru o
vreme într-o familie nobiliară, familia Mont-mar. A studiat la Colegiul de la Marche și apoi
dreptul la Sorbona în Paris. În anul 1532 a luat titlul de doctor în drept la Universitatea
Orleans. În anul 1534, în urma prigonirilor suferite de protestanții francezi, numiți și
hughenoți, și amenințat cu închisoarea a părăsit Franța. După mai multe peregrinări prin Basel,
Ferrara, Strasburg și din nou la Paris s-a stabilit definitiv la Geneva, unde a fost numit profesor
de teologie. A murit la Geneva în anul 1564, la 55 de ani. Calvin a fost un reformator din
generația a doua. La început a fost influențat de curentul umanist promovat de Erasmus din
Roterdam, unul din oamenii cei mai educați ai vremii de atunci.Tranziția de la umanism la
teolog reformator a fost determinată de ceea ce el a numit o „convertire subită”. Convertirea sa
a urmat după o perioadă de zbucium sufletesc, neliniște și îndoială. În dezvoltarea sa ca teolog
și reformator, perioada de trei ani petrecută la Strasburg a fost hotărâtoare. Calvin a fost
pastor, profesor, scriitor, și om politic al bisericii.
PERSPECTIVA LUI CALVIN.
Despre Dumnezeu și despre oameni.
În concepția lui Calvin, aproape toată înțelepciunea pe care o avem, adică înțelepciunea
adevărată și bună constă în două părți: cunoașterea lui Dumnezeu și cunoașterea despre noi
înșine. Gândirea sa teologică a fost centrată pe revelație. El spunea că putem cunoaște doar „în
ce fel este Dumnezeu” și acest lucru doar în măsura în care Dumnezeu a ales să Se descopere
pe Sine. Pentru a-i descrie pe oameni, Calvin a folosit imaginea labirintului. Mintea umană,
spunea el, este „un atelier de fabricat idoli” și „rațiunea naturală nu poate niciodată să-l
îndrepte pe om spre Cristos”.
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE

MEDITAŢIE
(urmare de pe pagina anterioară)
Despre Biblie.
Biblia este Cuvantul inspirat de Dumnezeu, revelat în limbaj uman și confirmat credinciosului prin mărturia
lăuntrică a Duhului Sfânt (2 Tim.3:16-17). Biblia este pântecul din care s-a născut biserica și nu invers. Biblia nu
este o carte de referință pentru știință naturală, care are ca scop, armonizarea celor mai noi descoperiri. Scopul
bibliei este să descopere lucrurile folositoare pentru cunoașterea despre Dumnezeu și despre noi înșine. Scopul
final al omului este să-L glorifice pe Dumnezeu și asta îi justifică existența.
CÂTEVA ADEVĂRURI TEOLOGICE.
1. Despre Dumnezeul triunic.
Calvin a fost un promotor și un apărător al doctrinei despre Sfânta Treime, folosind termenii Trinitate și
Persoane, chiar dacă acești termeni nu se regăsesc în felul acesta în Biblie. Acești termeni însă, spunea el fac
„adevărul desăvârșit și clar”. Important este ca oamenii să accepte, să creadă că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt un
singur Dumnezeu, totuși, Fiul nu este Tatăl și nici Duhul Sfânt nu este Fiul, ci atât Fiul cât și Duhul Sfânt sunt
diferențiați de calități distincte. Învățătura despre Sfânta Treime este crucială deoarece este o mărturie a
divinității lui Cristos și astfel a mântuirii realizată de El. Calvin a vrut să păzească și să întărească mesajul biblic
„Dumnezeu a venit în trup”, de interpretările false care confundau pe Fiul și pe Duhul Sfânt cu creaturile.
Distincțiile în cadrul Dumnezeirii sunt văzute în caracteristicile particulare ale fiecarei Persoane. Dragostea și
mila Tatălui s-a manifestat în sacrificiul Fiului, iar lucrarea de curățire și regenerare a Duhului Sfânt ne face
părtași beneficiilor Fiului. Pentru ca nimeni să nu creadă că un creștin se închină la trei dumnezei este adus
argumentul botezului. Unicitatea botezului arată spre unitatea de esență a celor trei Persoane divine. Distincțiile
din Sfânta Treime (numite de Calvin subzistente) nu trebuie înțelese ca diviziuni. Există un singur Dumnezeu
care se cunoaște pe Sine și se descoperă pe Sine ca Tată, Fiu și Duh Sfânt. Sfânta Treime este baza mântuirii,
deoarece numai UNUL care era cu adevarat Dumnezeu putea mântui pe cei care erau complet pierduți. Credința
în Sfânta Treime și amintirea la botez a Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt nu are ca scop definirea Ființei lui
Dumnezeu ci doar o mărturie în fața misterului prezenței Sale.
sfârsesc cu toate în nerecunostință (Rom.1:21).
2.

Hamartologia: învățătura despre păcat.

Înainte de a dezvolta tema mântuirii, Calvin a scos în evidență natura și gravitatea păcatului uman. Numai
văzându-ne așa cum suntem în realitate, în starea noastră de corupere totală și de înstrăinare (Isaia 53:6), putem
beneficia pe deplin de darurile mântuirii. Calvin spunea ca în natura noastră umană este înrădăcinată un fel de
dorință de a căuta adevărul și această dorință nu poate fi atribuită decât harului comun al lui Dumnezeu dat
oamenilor. Pentru a înțelege cu adevărat natura umană nu trebuie să ne uităm la nici unul dintre noi, nici chiar la
Adam înainte de a păcătui, ci trebuie să ne uităm la Cristos-OMUL ADEVARAT. Restaurarea noastră completă
este oglindită în întruparea lui Cristos. Consecința păcatului constă atât în pierderea neprihănirii cât și în
înclinarea puternică spre depravare. Esența păcatului este mândria, neascultarea, necredința, care sfârsesc cu
toate în nerecunostință (Rom.1:21).
3.

Cristologia.

A)

Persoana lui Cristos.
În centrul teologiei lui Calvin despre Cristos stă în mod deosebit cunoașterea lui Cristos, nu atât în
esență Sa cât în rolul Său ca Mântuitor și Mediator. Din cauza limitărilor noastre de tot felul, noi
avem nevoie de un Mediator între noi și Dumnezeu. Dumnezeu ni S-a descoperit în Cristos,
adaptându-Se sau acomodându-Se capacităților umane. Căderea tragică a rasei umane în păcat
dublează necesitatea unui Mediator. Isus ca Mediator este atât Dumnezeu adevărat cât și om adevărat.
Mântuitorul venit în trup este același cu Fiul veșnic al lui Dumnezeu (1 Tim.3:16). Cu toate că natura
divină și umană au fost unite în aceeași Persoană, aceste naturi nu s-au amestecat și nici nu s-au
confundat. (Acest adevăr este greu sau chiar imposibil de explicat și înțeles, dar el trebuie crezut
pentru că rezultă din relatarea biblică).
(continuare pe pagina următoare)

(urmare de pe pagina anterioară)

B) Lucrarea lui Cristos.
Calvin s-a exprimat categoric împotriva abuzurilor din biserică legate de moaște, indulgențe,
mătănii și misa. Clericii, spunea el, nu sunt decât o umbră a lui Cristos, fiind preocupați prea mult să-I
găsească esența, și Îi neglijează Împărăția, care constă în puterea de a-I sluji. Cristos are o slujbă întreită,
aceea de Profet, Rege, și Preot. În slujba Sa profetică, Cristos a fost uns de către Duhul Sfânt să fie vestitorul
și aducătorul harului lui Dumnezeu Tatăl. Cristos nu a declarat domnia lui Dumnezeu doar ca Profet ci și ca
Rege. Cristos guvernează lumea împreună cu Tatăl. Cristos a împlinit și slujba de Preot atunci când a potolit
mânia lui Dumnezeu și a realizat satisfacție deplină pentru păcatele omenești. Prin actul ispășitor al lui
Cristos, Dumnezeu Tatăl dă la o parte tot ceea ce ar putea duce la dușmănie și îi împacă deplin pe cei
credincioși cu El. Ca și concluzie la lucrarea lui Cristos se poate spune:

Mântuirea este un efect al dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne iubește pentru că a murit
Cristos pentru noi, ci Cristos a murit pentru noi pentru că Dumnezeu ne iubește.


Nu există nici un fel de discontinuitate între moartea lui Cristos pe cruce și lucrarea Sa continuă
de mijlocire la dreapta Tatălui.



Lucrarea de ispașire a lui Cristos este și o victorie asupra diavolului. Învierea lui Cristos, înălțarea
Sa la cer și promisiunea revenirii Sale sunt de asemeni dovezi ale biruinței Sale. Toate acestea
sunt însă și o bază puternică pentru credința oamenilor.



Răspunsul oamenilor la lucrarea mântuitoare a lui Cristos trebuie să se manifeste prin credință și
ascultare deplină de El. Însușirea lucrării lui Cristos de către cei credincioși trebuie să fie
transpusă în viața de zi cu zi. Asta înseamnă ceea ce apostolul Pavel spunea că este dorința lui
pentru galateni (și nu numai): Cristos să i-a chip în ei (Gal.4:29).

(Bibliografie: Timothy George, Teologia Reformatorilor, Editura Institutului Biblic Emanuel din Oradea).

