Biserica Baptistă Maranata

ANUNȚURI

Moldova Nouă

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

 1 iunie 2017 marchează finalizarea în totalitate a lucrărilor la clădirea nouă a
școlii noastre

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

 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

Buletin inFormativ
Anul IX, Nr.5– AUGUST 2017
GRATIS

REFORMA PROTESTANTĂ
UN PUNCT DE REPER ÎN ISTORIA BISERICII LUI CRISTOS

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

partea a IV-a
pastor Nelu Popescu

SĂRBĂTORIŢII LUNII AUGUST 2017
Dumnezeu să te binecuvânteze !
Martinovici Adelina – 3 august
Purea Iconia – 10 august
Rusovan Simona Angelica – 10 august
Boboescu-Jura Beniamin – 11 august
Bengescu Marioara – 12 august
Dan Octavian – 12 august
Rășinar Adelina – 17 august
Copriva Iosif – 22 august
Popescu Virginia – 24 august
Sporea Eugenia – 30 august
David Marius – 31 august

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

 În luna septembrie 2017 în biserica noastră va avea loc un botez noutestamental.

Reforma religioasă începută de Luther, Zwingli şi Calvin a avut reverberaţii în
anumite cercuri religioase creştine şi ca efect a apărut aşa numita Reformă radicală. Reforma
radicală a fost o mişcare de reînnoire spirituală şi eclesială (bisericească) în timpul marii treziri
religioase din secolul al XVI lea. Scopurile şi valorile spirituale ale acestei reforme au ţintit
învăţături şi practici fundamentale din viaţa Bisericii. Reforma a fost promovată de câteva
grupări religioase reformatoare cum ar fi: anabaptiştii, spiritualiştii si raţionalistii evanghelici.
Fiecare grupare s-a fundamentat pe ceva anume. Anabaptiştii (cei care se botează a doua oară)
s-au fundamentat pe Biblie, în special pe Noul Testament. Ei doreau să readucă Biserica la
învăţătura şi practica pură din perioada apostolilor. Spiritualiştii au pus accent mai mult pe
experienţa lăuntrică a Duhului, iar raţionaliştii evanghelici făceau apel la raţiune, o raţiune
iluminată de Duhul Sfânt şi informată din Biblie. În cele ce urmează vom analiza contribuţia
la Reforma radicală a anabaptiştilor şi, în special, contribuţia lui Menno Simons. Primii
anabaptişti s-au format ca grup religios distinct pe fondul reformei lui Zwingli în Elveţia,
avându-i conducători pe Conrad Grebel şi Felix Mantz (foşti ucenici ai lui Zwingli). Studiind
Biblia ei au ajuns la concluzia că botezul pe care l-au primit cand au fost copii nu este valid şi
deci trebuie să restaureze adevăratul botez. În 21 ianuarie 1525, după ce el însuşi a fost
botezat, Conrad Grebel a botezat un grup de credincioşi adunaţi într-o casă din Zürich.
Problema majoră a anabaptiştilor a fost că nu au avut omogenitate doctrinală şi
organizatorică. Acest lucru a generat la un moment dat haos şi a atras furia conducătorilor
seculari şi religioşi (catolici şi protestanţi deopotrivă).
Înţelegând greşit învăţătura despre venirea Domnului, unii anabaptişti s-au stabilit
cu forţa la Munster, proclamând-ul Noul Ierusalim. Acest experiment al lor, clar nebiblic, a
sfârşit într-o baie de sânge. Trupele catolice şi protestante au asediat oraşul şi i-au ucis fără
milă ca şi eretici. O altă grupare dintre anabaptişti s-a stabilit în Olanda şi s-au dezvoltat sub
conducerea lui Menno Simons.
Menno Simons s-a născut în 1496. A fost fiul unui băcan din Witmarsun. A studiat
la o şcoală a unei mânăstiri nu departe de casă. A învăţat destul de bine limba latină şi se
descurca şi cu limba greacă. A cunoscut, de asemenea, destul de bine scrierile câtorva părinţi
bisericeşti. Menno a fost ordinat ca preot al bisericii romane în martie 1524 (la 28 de ani ), dar
el a mărturisit că nu a citit Biblia decât după doi ani de la ordinare. Despărţirea lui de Biserica
Romei a fost determinată de: înţelegerea diferită cu privire la botez şi cina Domnului şi în plus
şi de tragedia de la Munster ( unde printre cei ucişi a fost uciş şi un frate de al său). În 1532 a
fost rebotezat şi L-a implorat pe Dumnezeu în rugăciune să-l ierte de tot ce a făcut până atunci,
ca om al Bisericii şi să-i dea o viaţă nouă în Cristos. A fost rugat, mai apoi, să accepte slujba
de pastor al unei mici grupări de anabaptişti lângă Groningen. De la ordinarea sa ca pastor în
1537 şi până la moartea sa în 1561 a exercitat o influenţă remarcabilă asupra anabaptiştilor din
Olanda.

MEDITAŢIE

ISTORIA UNUI IMN

(urmare de pe pagina anterioară)
Principalele teme teologice. Motto-ul vieţii şi teologiei lui Menno Simons a fost 1 Corinteni 3 :11
„Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă şi care este Isus Cristos ” Cea mai
influentă scriere a sa este cartea intitulată „Bazele doctrinei creştine”.
O noua viaţă. O trăsătură comună tuturor ramurilor Reformei radicale este accentul pus pe procesul
interiorizat al mântuirii. Adevăratul creştinism este atât personal cât şi individual. Practicarea botezului adulţilor
era consecinţa faptului că trăirea unei vieţi noi trebuia să aibă loc înaintea botezului în apă.
Menno şi-a mărturisit frământările şi lupta lăuntrică intensă pe care le-a avut înainte de botez:
„Dumnezeul milei mi-a atins inima, mi-a dat o minte nouă, m-a smerit in frica de El, m-a învăţat să-L cunosc, ma întors de pe calea morţii si, plin de har, m-a chemat pe calea strâmtă a vieţii”. Subliniind necesitatea naşterii din
nou, el a spus: „Dacă vrei să-ţi cureţi natura cea rea şi dacă vrei să scapi de moartea şi condamnarea veşnică,
atunci trebuie să te naşti din nou”. ( conf. cu Ioan 3:1-13).Procesul acesta implică credinţa si pocăinţa, care se
întrepătrund. Credinţa este însuşirea lăuntrică a Evangheliei. Atunci când păcătosul se bazează din toată inima pe
harul lui Dumnezeu şi pe promisiunile Lui „inima este reînnoita, convertită, justificată, devine evlavioasă, plină
de pace şi bucurie, se naşte un copil de Dumnezeu, care se apropie cu toată încrederea de tronul harului şi astfel
devine moştenitor cu Cristos şi are viaţă veşnică”. Credinţa este răspunsul pozitiv la harul lui Dumnezeu, dar ea
trebuie completată cu actul pocăinţei. Menno s-a exprimat împotriva celor care pretindeau că au o „Credinţă
istorică” fără să facă dovada unei vieţi schimbate. Pocăinţa implică schimbarea vieţii.
Cuvântul infailibil. Menno este unul din cei mai biblici reformatori radicali. Importanţa Bibliei
constă în rolul ei crucial în procesul convertirii.
Cuvântul lui Dumnezeu este sămânţa pe care o implantează Duhul Sfânt şi tot Duhul Sfânt face ca această
sămânţă să aducă rod în credinţă şi pocăinţă
Biblia are autoritate absolută. Oamenii nu trebuie să se încreadă în tradiţiile vechi, în bulele papale, în decretele
imperiale, ci numai în Cuvântul lui Dumnezeu. Hermeneutica lui Menno este Cristocentrică. El spunea că
învăţătura Vechiului şi Noului Testament trebuie înţelese şi explicate în conformitate cu învăţătura Domnului
Isus şi a apostolilor. Regula obişnuită a lui Menno era să vorbească despre ceea ce vorbea Biblia şi să păstreze
tăcere despre lucrurile pe care Biblia nu le spune.
Domnul Întrupat. Menno a fost destul de reţinut o vreme în a-şi exprima opinia în legătură cu
întrupa-rea. El a abordat acest subiect citând mereu textul „...Cuvântul S-a făcut trup...” şi a respins expresia
folosită de alţi teologi ai vremii „...Cuvântul Şi-a asumat un trup...” În concepţia lui „ Isus Cristos a fost conceput
în Maria prin sau de la Duhul Sfant, dar El S-a născut prin Maria şi nu din Maria ”. Adică „Isus s-a născut din
Dumnezeu prin Maria si nu din Maria”. Această teorie şi înţelegere greşită a lui a fost combătută şi abandonată
mai apoi de urmasii anabaptişti. Întruparea ca proces prin care Isus a dobândit o dublă natură: divină şi umană
fără păcat, rămâne ceva ce nu putem înţelege deplin cu mintea noastră limitată, dar este un adevăr biblic, un
adevăr al credinţei creştine.
Adevărata Biserică. Lucrarea lui Menno a devenit cea mai durabilă expresie a Reformei radicale.
Potrivit cu învăţătura sa „Biserica adevarată este comunitatea formată din oameni regeneraţi care în mod voit
adoptă o viaţă de ucenicizare şi care se dedică unii altora în dragoste”. Expresia preferată a lui Menno pentru
Biserică era „adevărata comuniune a sfinţilor”. El a stabilit şase caracteristici prin care se poate recunoaşte o
Biserică: 1. O doctrină nealterată, 2. Practicarea sacramentelor (botezul şi cina) conform cu Scriptura, 3.
Ascultarea întocmai de Sfânta Scriptură, 4. Dragostea frăţească vie, 5. Mărturia plină de putere a lui Dumnezeu şi
a lui Cristos, 6. Suferinţa de dragul lui Cristos şi a Cuvântului Său. Menno şi anabaptiştii au promovat principiul
separării Bisericii de stat. Nu negau rolul statului şi faptul ca dregătorii sunt puşi în funcţie de Dumnezeu sau cu
îngăduinţa Lui, erau supuşi autorităţii în toate lucrurile care nu încălcau Sfânta Scriptură. Nu acceptau amestecul
statului in materie de credinţă şi practică religioasă.
(Bibliografie: Timothy George, Teologia reformatorilor, editura IB„E” Oradea 1998)

Așa cum sunt
rubrică îngrijită de Patrick David-Izvernar
”Așa cum sunt” este unul dintre imnurile creștine pentru care se știu atât povestea de viață a
autorului, cât și circumstanțele exacte ale scrierii acestuia. Despre Charlotte Elliott din Brighton, Anglia
(1789–1871) se știe că a fost invalidă de la o vârstă foarte fragedă. Viața ei s-a dovedit o mărturie de
suferință, nu doar fizică, ci și spirituală și emoțională. Acesta a fost contextul în care s-au scris imnurile
compuse de ea, conform relatării pastorului Handley C. G., nepotul acesteia, în 1897:
”Starea ei de sănătate o făceau să sufere cumplit văzând cum cei apropiați ei slujesc Domnului cu
ardoare. Un astfel de moment de încercare a marcat anul 1834, când ea avea 44 de ani și trăia în Westfield
Lodge, Brighton. Fratele ei, pastoral H. V. Elliott, a conceput tot planul pentru St. Mary’s Hall, o școală în
Brighton menită să ofere, la costuri infime, educație de calitate fetelor lucrătorilor Evangheliei. Pentru a
realiza acest plan, la St. Mary’s Hall, urma să fie organizat un târg de strâgere de fonduri. Westfield Lodge
era în plină agitație, fiecare membru trebăluia zi și noapte pentru a pregăti evenimentul, cu excepția surorii
Charlotte, la fel de plină de dedicare, dar incapabilă de a face ceva fizic.
Noaptea de dinaintea târgului, gândul inutilității s-a transformat într-un conflict spiritual intens,
culminând cu îndoiala cu privire la propria viață spirituală: ”Oare nu e totul doar iluzie, doar emoție?”
Ziua următoare stătea pe canapea … Gânduriele din noaptea anterioară au revenit cu atâta forță încât și-a
spus că acestea trebuiau cucerite prin harul Domnului. În sufletul ei a concentrat toate certitudinile, nu
emoțiile, ci siguranța mântuirii, rela’ia cu Domnul, puterea și promisiunile Lui. Și intenționat, cu un stilou, a
pus pe hârtie o formula a propriei credințe. Astfel, în versuri, a reafirmat pentru propria asigurare, crezul ei
despre Evanghelia iertării, a păcii și a vieții veșnice.
În scurt timp imnul a fost publicat și s-a răspândit în mediul evanghelic.
Cântarea ”Așa cum sunt” este frecvent asociată cu cruciadele de evanghelizare ale lui Billy
Graham, nu doar pentru că era intonată în timpul chemării la pocăință, ci și pentru că este titlul
autobiografiei acestuia.
https://www.challies.com/articles/hymn-stories-just-as-i-am/
Aşa cum sunt, la Tine vin!
Putere n-am, Tu-mi fii sprijin!
/: Mă spală-n sângele-Ţi divin!
O, Mielule, eu vin, eu vin! :/

Aşa cum sunt, la Tine vin!
Putere n-am, smerit mă-nchin.
/: Mă spală-n sângele-Ţi divin!
O, Mielule, eu vin, eu vin! :/

2. De îndoieli sunt apăsat,
De ispitiri, împresurat,
/: Slăbit de valuri, mult purtat.
O, Mielule, eu vin, eu vin! :/

De îndoieli sunt apăsat,
De ispitiri, împresurat,
/: Slăbit de valuri, mult purtat.
O, Mielule, eu vin, eu vin! :/

3. Aşa cum sunt de rătăcit,
La Tine vin, să fiu scutit,
/: Să fiu bogat şi fericit,
O, Mielule, eu vin, eu vin! :/

Isuse, știu că-s rătăcit,
Doresc să fiu călăuzit,
/: Să fiu bogat şi fericit,
O, Mielule, eu vin, eu vin! :/

4. Aşa cum sunt, Tu mă primeşti!
Păcatul nici nu-mi aminteşti;
/: Crezând Ţie, mă mântuiesc.
O, Mielule, eu vin, eu vin! :/

Aşa cum sunt, Tu mă primeşti!
Păcatul nici nu-mi aminteşti;
/: Crezând deplin mă mântuiești;
O, Mielule, eu vin, eu vin! :/

