Biserica Baptistă Maranata

ANUNȚURI


Moldova Nouă

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

“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

Calendarul evenimentelor anului centenar
















Evanghelizare de primăvară în primele 3 duminici ale lunii martie 2018
Intrarea Domnului Isus în Ierusalim - 1 aprilie 2018
Învierea Domnului Isus - 8 aprilie 2018
Excursie tematică în perioada - 27 aprilie – 1 mai 2018
Înălțarea Domnului Isus - 24 mai 2018
Pogorârea Duhului Sfânt - 27 mai 2018
Serbare final an școlar 2017-2018 - 10 iunie 2018
Școala Biblică de vacanță – Ediția a X-a în perioada 2 - 5 iulie 2018
Simpozion prilejuit de împlinirea a 100 de ani de prezență baptistă în Clisura
Dunării -7 iulie 2018
Concert al corurilor bărbătești reunite din Banat – 5 august 2018
Aniversarea Centenarului bisericii noastre - 10-12 august 2018
Deschiderea anului școlar 2018-2019 - 9 septembrie 2018
Sărbătoarea Mulțumirii - 21 octombrie 2018
Evanghelizare de toamnă în fiecare duminică a lunii noiembrie 2018
Aniversarea Nașterii Domnului Isus – 25 decembrie 2018

Buletin inFormativ
Anul X, Nr.2– MAI 2018
GRATIS

UCENICII CREȘTINI – partea a 3-a
pastor Nelu Popescu
„Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu , să aduceți trupurile
voastre ca o jertfă vie, sfântă, placută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea
voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci
să vă prefaceți, prin înoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui
Dumnezeu: cea bună, placută și desăvârșită. Daca este cu putință, întrucât
atârnă de voi trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă razbunați
singuri; ci lăsați să se razbune Dumnezeu; căci este scris: Răzbunarea este a
Mea; Eu voi răsplăti, zice Domnul. ” (Romani 12:1-2; 18-19).

 Detalii legate de activitatea Școlii Academia Îngerașilor și informații legate de
Aniversarea Centenarului bisericii Maranata pot fi văzute pe website-ul sau pe pagina de
facebook a bisericii noastre.

SĂRBĂTORIŢII LUNII MAI 2018
Dumnezeu să te binecuvânteze !
Chisaliţă Ana – 1 mai
Varan Emma – 7 mai
Rusovan Dana – 8 mai
David-Izvernar Mihaela – 10 mai
Albu Aurica – 11 mai
Iancu Floarea – 13 mai
Pera Dumitru – 14 mai
Gîrjan Ana – 18 mai
Mariţan Nicolae – 20 mai
Boboescu Adelina – 23 mai
Ţuţuian Octavian – 25 mai
Gapşea Nicolae – 25 mai
Pavel Ştefania – 26 mai
Marişescu Marius – 30 mai

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 educaţionalevanghelistic de finalizare a şcolii creştine prin donaţii în sumă fixă de 10 euro folosind
plata cu cardul.

Viața pe pământ este prezentată în Biblie ca o călătorie. În învățătura Sa
Domnul Isus a menționat că putem „călători” pe una din cele două căi existente
(Matei 7: 13-14):

Calea îngustă, la care se ajunge după intrarea pe poarta strâmtă, și care
duce la viață

Calea lată, la care se ajunge după intrarea pe poarta largă și care duce la
pierzare
Înțelegem din această învățătură că sunt două culturi, două standarde și două
moduri de viață. De o parte este felul de a fi și de a trăi al lumii și de cealălaltă
parte este felul de a fi și de a trăi descoperit în Biblie ca fiind voia bună și placută
a lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a reluat învățătura Domnului Isus și cheamă
ucenicii creștini la o viață sfântă în ascultare de Dumnezeu și în pace cu toți
oamenii. Conformismul, pluralismul și materialismul sunt tendințe ale lumii în
care trăim și care influențează întreaga viață. (În numerele trecute ale BinF am
abordat aceste tendințe).
O altă tendință contemporană care a pătruns în societate, în mod special în
vremea aceasta, este relativismul etic. Standardale morale biblice acceptate și
trăite în generațiile trecute au decăzut pretudindeni. Atât Vestul cât și Estul a
renunțat la valorile absolute. Relativismul acceptat în societate forțează acum și
ușa Bisericii creștine. Un aspect special al vieții afectat de relativismul etic este
căsătoria și familia. Revoluția sexuală declanșată în deceniul șase al secolului
douăzeci a caștigat tot mai mult teren și acum devasteaza, culmea, așa zisa „lume
civilizată”. Etica iudeo-creștină, promovată de Biblie este clară în această
privință.
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE

PAGINA ACADEMIEI ÎNGERAȘILOR – secție a L.T.B. Reșița

(urmare de pe pagina anterioară)

Intimitatea sexuală este permisă numai în contextul căsătoriei și al familiei. Căsătoria este unirea
monogamă, heterosexuală, bazată pe dragoste și care durează toată viața. (Genesa 1:27;2:24; Matei
19:4-6). În vremea de acum societatea, și trist și degradant și unele așa zise biserici, consideră că
jurământul în fața lui Dumnezeu și voia Lui pentru autentificarea căsătoriei și a familiei este o
formalitate sau chiar de prisos. Mai mult relațiile între persoane de același sex sunt acceptate ca și
alternativa la căsătoria și familia concepută de Dumnezeu. Sigur, nici un creștin nu dorește să fie
certăreț. Cineva care are gândul lui Cristos nu dorește și nu caută conflictul sau discordia . Când însă
este în dispută un adevăr fundamental, ucenicii creștinii trebuie să proclame adevărul și să condamne
eroarea, păcatul, într-un mod clar și fără urmă de ambigiutate. ”Aceasta înseamnă că trbuie să
învățăm să facem discriminare. În uzajul modern, cuvântul discriminare are conotații negative. Dar
cuvântul în sine nu este negativ. A face discriminare înseamna pur și simplu a face o distincție clară.
La origine, cuvântul discriminare desemnează facultatea pozitivă de a face deosebire între bine și
rău, adevărat și fals, corect și greșit”. Faptul de a vedea homosexualitatea și < căsătoria> între
persoane de același sex ca imorală, și ca un păcat grav (1 Cor.6:9-10; 1 Tim.1:9-10), este
discriminare în sensul deosebirii a ceea ce spune Dumnezeu față de ceea ce au ajuns să spună și să
accepte oamenii. Discriminarea în acest sens este discernământ, este facultatea pe care trebuie să o
cultivăm pentru a distinge între adevăr și eroare, între bine și rău. Discernământul este în cazul
acesta un sinonim pentru discriminare. Discernământul constă în a gândi în alb și negru și refuzul
conștient de a accepta colorarea în nuanțe de gri, dezvoltarea aptitudinii de separare a adevărului
divin de erorile oamenilor. (1 Tes. 5:21-23). Este adevărat că păcatul homosexualității a însoțit
istoria umanității și a fost judecat și condamnat de Dumnezeu atât în perioada Vechiului Testament
cât și în perioada Noului Testament. Dar aspectul mai grav al acestui păcat în vremea de acum este
dat de faptul că este considerat o alternativă la modul de viață și este apărat prin legi. Oamenii s-au
fălit ca sunt înțelepți și au înebunit. Dumnezeu îi lasă pradă necurăției, dar pedeapsa nu va întarzia și
va fi aplicată definitiv și pentru eternitate în Ziua Judecății care va să vină. Fundamental pentru
ucenicii creștini este să-L iubească pe Domnul Isus și să rămână sub domnia Lui. (Ioan 14:21). Este
singurul mod în care ne putem zidi viața și familia pe stâncă, pe o temelie care nu va fi distrusă de
ploaia, șivoaiele și vânturile acestei lumi. (Matei 7:21-29).
(Bibliografie: Stott John, Ucenicie radicală, 2010, Editura Peregrinul, Cluj Napoca; MacArthur F.Jon, Criza
spiritualității, 2003, Editura Agape Făgăraș/Brașov).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perioada preșcolarității și educația religioasă
prof. pentru înv. preșcolar Țundrea Elena

,,Și Isus le-a zis :”Lăsați copilașii să vină la Mine, și nu-i opriți, căci Impărăția
cerurilor este a celor ca ei” - Matei 19:14
Dimensiunea fudamentală a educaţiei începută în grădiniţă şi continuată în şcoală şi în
afara ei presupune însuşirea unui set de valori stabile şi coerente care să determine educarea la
copii a conduitei favorabile unui stil de viaţă sănătos din punct de vedere mental, emoţional,
fizic şi sociomoral. Educaţia religioasă este fundamentală pentru formarea personalităţii copiilor.
Principala direcţie a educaţiei religioase constă în formarea bunului creştin. Aceasta este etapa
de început a pregătirii copilului pentru viaţă, care are în vedere cunoaşterea, înţelegerea şi
practicarea binelui în viaţa socială şi adaptarea la viaţa comunităţii.
Activităţile educative cu conţinut moral religios reprezintă oportunităţi de descoperire
a răspunsurilor la marile întrebări pe care preşcolarii şi le pun. Curiozitatea lor nemărginită se
extinde dincolo de graniţele realităţii cotidiene, asupra unor aspecte cum ar fi îngerii,
Dumnezeu,manifestându-se în întrebări pe care copiii le adresează părinţilor, cadrelor didactice
sau adulţilor cu care sunt în contact; cascada „de ce”-urilor este nesfârşită, ei căutând să afle cine
a creat lumea şi de ce, cum cresc plantele, de ce răsare soarele sau cine poartă de grijă
vieţuitoarelor.
Consider că promovarea în școală a unei educații religioase a elevilor este posibilă și
necesară. Formarea tinerilor prin sistemul de învățământ se cere a fi multidirecțională și
polivalentă. Cum școala pregătește sistematic individul în perspectivă intelectuală, morală,
civică, estetică, igienică etc., componenta religioasă se adaugă acestora în mod firesc, organic,
urmărindu-se complementaritatea și continuitatea de ordin instructiv și formativ.
Contează ca aceste laturi ale educației să fie vizate ca un demers educațional global,
integrator, realizat cu profesionalism și responsabilitate de către întreg corpul didactic.
Valorile religioase au virtutea de a aduce oamenii laolaltă, de a crea legături durabile,
de a solidariza și a cimenta unitatea grupală, comunitară.Educația în perspectiva valorilor
religioase formează persoane ce se deschid ușor spre alții, se manifestă generos prin iubire,
dăruire și înțelegerea aproapelui.
A fi inițiat din punct de vedere religios înseamnă a fi educat în perspectiva
autodevenirii, a avea capacitatea de a spori educația și de a o continua de unul singur. Educația
religioasă potențează dorința și responsabilitatea îmbunătățirii de sine. Principiul creștin de bază
este: fiecare persoană, indiferent de antecedentele sau statutul ei prezent, este pasibilă de urcuș,
este capabilă de perfecționare și de mântuire până în ultima clipă.
Așadar, educația în spirit religios poate constitui o cale de perfectare a persoanei din punct
de vedere intelectual, moral, estetic, civic, fizic etc. Reprezintă o modalitate de responsabilizare
a eului în legătură cu opțiunile ulterioare. Cine este educat din punct de vedere religios are un
start existențial favorizant și este pasibil de perfecționare.

