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

 SĂRBĂTOAREA CENTENARULUI - 100 de ani de prezență baptistă în
Clisura Dunării - va avea loc în biserica noastră în perioada 10-12 august 2018

Buletin inFormativ
Anul IX, Nr.10– IANUARIE 2018
GRATIS

,, … Și Anul Acesta”
pastor Nelu Popescu

 Detalii legate de activitatea Școlii Academia Îngerașilor
website-ul sau pe pagina de facebook a bisericii noastre.

SĂRBĂTORIŢII LUNII
IANUARIE 2018
Dumnezeu să te binecuvânteze !
Bengescu Ion - 1 ianuarie
Ţuţuian Gheorghe – 2 ianuarie
Nicola Maria – 6 ianuarie
Crenicean Ana – 9 ianuarie
Balea Constantin – 11 ianuarie
Chilnicean Maria – 12 ianuarie
Călin Vasile Beniamin – 13 ianuarie
Albu Gheorghe – 16 ianuarie
Ţuţuian Elisabeta – 17 ianuarie
Marcu Maria – 27 ianuarie
Chilnicean Constantin – 31 ianuarie

pot fi văzute pe

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

 Pe website-ul bisericii noastre există posibilitatea susţinerii proiectului
educaţional-evanghelistic de finalizare a şcolii creştine prin donaţii în sumă fixă
de 10 euro folosind plata cu cardul.

El a spus şi pilda aceasta: „Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod
în el, şi n-a găsit .Atunci a zis vierului: „Iată că Sunt trei ani, de când vin şi caut rod în
smochinul acesta, şi nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă şi pământul degeaba?”
„Doamne” i-a răspuns vierul „mai lasă-l şi anul acesta; am să-l sap de jur împrejur, şi
am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă; dacă nu, îl vei
tăia.”

Contextul în care a fost spusă pilda din Luca 13:1-5
Confruntați cu asuprirea, cruzimea și imoralitatea practicate și
promovate de Imperiul Roman, ”...au venit unii...”, care voiau să vadă ce soluție
are Domnul Isus la problemele politice. Răspunsul pe care L-a dat Domnul Isus a
fost întoarcerea la Dumnezeu prin pocăință, nu revoltă, așa cum credeau cei mai
mulți și în special partida zeloților (zeloșilor de naționalism și libertate națională).
Mai mult, Domnul Isus a extins răspunsul și pentru problemele generate de
catastrofe, și la dramele oamenilor în urma morții subite sau violente. Toate
acestea, catastrofele și dramele oamenilor, fac parte din lumea căzută în păcat și
blestem din cauza păcatului. Domnul Isus a dat, în această pildă, un avertisment
profetic cu privire la judecata lui Israel. Judecata poporului Israel a culminat cu
distrugerea catastrofală a Ierusalimului și a Templului din anul 70 d.Hr.
Smochinul era deosebit de prețuit în Israel. Era considerat un simbol al
prosperității, al păcii și al rodniciei. Era, de altfel, și un simbol al poporului Israel.
În smochinii din zona aceea se găsea rod aproape în tot timpul anului. Iarna și
primăvara, smochinele timpurii, apoi smochinele de vară și cele târzii din
decembrie. În Lexiconul Calwer se spune: „ smochinul este atât de roditor, încât
se întamplă rar ca un pom matur să nu aibă rod ”. (Smochinul despre care se face
vorbire în text a fost sădit deja de cel puțin șase ani, conform cu Levitic 19:23).
De asemenea, smochinii sărăcesc foarte mult pământul din jur, de aceea porunca a
fost atât de aspră: „Taie-l...”, sensul exact din text este scoate-l din rădăcină să
nu mai sărăcească pământul și să nu mai dea lăstari noi. Fiindcă porunca era aspră
și categorică, intervenția vierului pe lângă stăpân a fost una neobișnuită. Săpatul
în jurul smochinului și punerea gunoiului la rădăcină nu erau lucruri obișnuite ci
un fel de ultimă soluție și ultimă șansă.
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE
(urmare de pe pagina anterioară)

PAGINA ACADEMIEI ÎNGERAȘILOR – secție a L.T.B. Reșița
Profesorul creștin și libertatea academică
Prof. Mihaela David-Izvernar

Ca oameni ne putem găsi în două situații:
1.

Cea a smochinului (nemântuiți) - „Și anul acesta ; ” poate însemna:



Un timp de har în vederea pocăinței;



Un timp în care vom avea o atenție deosebită din partea lui Dumnezeu, manifestată în
diverse forme, în același scop al pocăinței;



Un timp în care Dumnezeu asteaptă ca oamenii să beneficieze de lucrarea Duhului Sfânt în
viața lor în vederea pocăinței;



Un timp limitat, și asta nu neapărat urmatoarele 365 de zile, ci „ Astăzi, dacă auziți glasul
Lui, nu vă împietriți inimile!” (Evrei 4:7b).

2.

Cea a vierului (mântuiți și în slujirea Marelui Vier și Mijlocitor la Tatăl, Isus Cristos)
- „Și anul acesta;” poate însemna:


Un timp de har pentru slujirea lui Dumnezeu în vederea sfințirii noastre și a
pocăinței oamenilor;



Un timp în care să fim dispuși și la alte forme de slujire decât cele folosite până
acum în vederea sfințirii noastre și a pocăinței oamenilor;



Un timp în care sș ne punem la dispoziția Duhului Sfânt și să așteptăm lucrarea Lui
în noi și prin noi ca oamenii să se pocăiască;



Un timp limitat, așa că slujirea trebuie să înceapă astăzi.

,, Şi toate lucrurile acestea Sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos, şi nea încredinţat slujba împăcării; Noi, deci, Suntem trimeşi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum
Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu
Dumnezeu!” (2.Cor.5:18,20 )
„ Poate că de acum înainte (smochinul) va face roadă; dacă nu , îl vei tăia.”

”O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu!
… Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin”
Romani 11: 33, 36
În pregătirea anului centenar chiar și în privința domeniului educational e necesar să privim în
retrospectivă către începuturile credinței baptiste în România, pe la mijlocul secolului XIX. Începând cu anul
1881, bisericile baptiste s-au răspândit în zonele rurale din Bihor, Arad și podișul Someșan. Creștinii baptiști
din zonele acestea erau aproape singurii alfabetizați din satele în care locuiau, citirea zilnică a Scripturii
conferindu-le statutul de oameni instruiți, modele în citire, într-o Românie rurală, în mare proporție
analfabetă. Însăși în Istoria Bisericii Baptiste din Moldova Nouă, perioada 1919-1940 Pastorul Ilie Craiovan
consemnează următoarele: ”la sfârșitul anului 1922 în popor erau femei care nu știu carte; am hotărât ca
femeile până la 40 de ani să învețe carte și să citească Sfânta Scriptură. În felul acesta multe dintre femei
au început să învețe carte”. Mai mult decât atât, ”între anii 1922-1923, peste iarnă, s-a ținut un curs de
muzică din care mulți știu nota”. La început de 2018, la aproape 100 de ani de atunci credincioșii baptiști
de la Biserica Baptistă Nr. 1 ”Maranata” din Moldova Nouă se bucură de existența unei școli creștine chiar
în aceeași curte cu Casa de rugăciune, copiii și nepoții noștri având șansa de a învăța în ”curțile Casei
Domnului”.
Pagina BinFormativ din ianuarie, dedicată Academiei Îngerașilor, conține un mesaj pentru
dascălii creștini sub forma unei scrisori din partea doctorului în filosofie, Pastorul Dennis James Kennedy de
la Knox Theological Seminary, către profesorii creștini.
Iubite profesor creștin,
Lupta epocală în care te găsești implicat astăzi se reduce la simpla întrebare dacă educația și învățământul
trebuie să-l așeze în centrul ei pe elev sau pe Cristos. În primul din aceste două cazuri educația se concentrează în mod
evident asupra umanismului, al evoluției naturale, asupra exprimării de sine fără restricții, ca realitate ultimă.
În cazul educației care Îl așează în centrul ei pe Cristos prilejul și scopul tău este Acela de a-i pune pe elevi
în fața lumii reale, așa cum este ea revelată prin ochii lui Dumnezeu, deoarece, așa cum se exprimă Francis Schaeffer,
”realitatea finală este un Dumnezeu viu și personal”.
Ce diferență extraordinară aduce aceasta în motivația cu care este echipat profesorul creștin-a ști și a arăta
că temelia înțelepciunii este Cuvântul lui Dumnezeu și că principiul călăuzitor al acestei vieți și al concepției despre lume
a minților civilizate este Evanghelia lui Cristos! ”Ia-i copilului singura regulă divină de a-și trăi viața”, a avertizat Charles
Suprgeon, ”și rezultatul va fi lamentabil. O educație pur seculară este slujitoarea scepticilor atei.”
Puține cariere profesionale se aseamănă cu cea a profesorului creștin, care numai el știe ce înseamnă
libertatea academică. Nu există restricții venite de la o instanță superioară asupra îmbogățirii programei analitice cu
adevăruri eterne extrase din Scripturi, precum și acelea pe care le învățăm din natură. Religia, în loc să fie proscrisă din
cauză că ar fi în opoziție cu procesul de predare-învățare, este celebrată în mediul ei natural-școala creștină-pentru
creșterea și dezvoltarea sănătoasă.
Timothy Dwight, unul dintre primii președinți ai Universității Yale, a scris: ”A ne încredința copiii unor
persoane necredinicoase înseamnă a încredința niște miei pentru a fi supravegheați de lupi.”
Dr. Charles Hodge, marele teolog de la Princeton, afirma și el încă de pe la anii 1850: ”Dacă se va
generaliza vreodată învățământul de stat în America, el va deveni cel mai mare generator de ateism pe care l-a văzut
vreodată lumea.”
Ocrotirea și creșterea tinerilor într-un mediu evlavios, care să le permit să-și descopere și să-și pună în
aplicare talentele date de Dumnezeu, cu dragostea și sprijinul unor profesori creștini, învăluiți în învățătura unor
percepte evlavioase de viață, este cel mai bun lucru pe care l-ați putea face pentru generația de astăzi, pentru
venerabila profesie de dascăl și pentru viitorul acestei țări.”
D. James Kennedy, dr. în filosofie

