BAPTIŞTII ŞI IMPLICAREA SOCIALĂ
Ferice de cel ce îngrijeşte de cel sărac! Căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăveşte; Domnul îl păzeşte şi-l
ţine în viaţă. El este fericit pe pămînt, şi nu-l laşi la bunul plac al vrăjmaşilor lui. Domnul îl sprijineşte,
cînd este pe patul de suferinţă: îi uşurezi durerile în toate boalele lui. (Ps. 41:1-3)

Esenţa credinţei creştine este dragostea – dragostea de Dumnezeu şi dragostea de aproapele.
Atunci când se discută despre implicarea socială a bisericii apare cel puţin o întrebare în
mintea tuturor oamenilor, şi anume: Care este diferenţa dintre filantropia creştină şi asistenţa
socială oferită prin specialişti din aparatul de stat? De ce este nevoie de implicare socială în rândul
credincioşilor câtă vreme sunt o mulţime de experţi în domeniu, acreditaţi şi susţinuţi de instituţiile
statului pentru a se ocupa de probleme celor aflaţi în nevoi?. Un răspuns la aceste întrebări este
faptul că filantropia creştină nu se opreşte doar la a dărui săracilor şi bolnavilor cele de trebuinţă
pentru trup. Filantropia creştină este mereu însoţită de de mesajul lui Hristos care are ca finalitate
nu trupul, ci mântuirea sufletului celui pe care îl ajutăm în sărăcia sau în boala sa.
Întrucât, unul dintre principiul cheie al baptiştilor a fost Sola Scriptura, şi pentru că aceasta
încurajează în repetate rânduri ca mesajul Evangheliei să fie însoţit de fapte vrednice de credinţă,
de-a lungul istoriei baptiştii au dat o atenţie deosebită implicării sociale. În ceea ce priveşte
implicarea socială a baptiştilor din judeţul Timiş, în continuare voi prezenta câteva dintre
principalele proiecte caritabile şi de educaţie creştină care se desfăşoară pe raza Comunităţii
Bisericilor Creştine Baptiste din Timişoara, cu implicarea directă a bisericilor şi a mai multor fraţi
păstori.

FUNDAŢII CREŞTINE
Asociaţia Evanghelistică şi de Caritate „Isus Speranţa României” –
Casa „Fraţii lui Onisim”, „Noua mea familie”, „Mana” şi „Vise
neterminate”
Asociaţia Evanghelistică şi de Caritate „Isus Speranţa României” din Timişoara, a fost
printre primele asociaţii creştine din ţară care au luat fiinţă imediat după căderea comunismului din
România în decembrie 1989. Asociaţia este o organizaţie creştină, apolitică, cu scop misionar,
independentă şi fără profit, înfiinţată în august 1991. Obiectivele asociaţiei sunt: proclamarea
Evangheliei şi plantare de biserici, cât şi susţinerea acestora şi a lucrătorilor; organizarea şi
desfăşurarea de activităţi în domeniul protecţiei şi sprijinirii familiilor defavorizate, a minorilor
aflaţi în nevoie, a tinerilor proveniţi din centre de plasament şi a bătrânilor singuri, cu privire la
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alte drepturi internaţionale în materie; reintegrarea socială şi familială a minorilor orfani,
abandonaţi, fără adăpost, prin desfăşurarea unor programe specifice de asistenţă tehnică şi
financiară.
CASA „FRAŢII LUI ONISIM”
Casa „Fraţii lui Onisim” a fost înfiinţată în 1992, ca o necesitate pentru copiii străzii,
locuitori ai canalelor, gărilor şi ghenelor de gunoi. La solicitarea regretatului păstor Petru
Dugulescu, primarul de atunci al municipiului Timişoara, Viorel Oancea, a pus la dispoziţie
clădirea situată pe str. Dorobanţilor, nr. 16, unde funcţionează şi acum acest centru.
Activitatea Casei Fraţii lui Onisim a început în 23 decembrie 1992 cu şapte copii aduşi din
canalul din Piaţa 700, iar numărul lor a ajuns în scurt timp la 43.
O parte dintre copii au fost integraţi în familia naturală. Unii sunt încredinţaţi unor familii
de substitut care încearcă să le ofere dragostea şi educaţia de care au nevoie.
În prezent în Casa Fraţii lui Onisim sunt 17 tineri, o familie a căror părinţi sunt Loredana
şi Doru Mircea.
NOUA MEA FAMILIE
Unul din obiectivele Asociaţiei Isus Speranţa României este integrarea copiilor
abandonaţi în familii naturale. Acolo unde nu mai este posibil acest lucru s-au căutat familii
adoptive care să le asigure copiilor afecţiunea de care au atâta nevoie. Nouă copii au fost „ înfiaţi”
de părinţi adoptivi, creştini, care se ocupă de creşterea şi educarea lor, iar finanţarea este asigurată
în continuare din bugetul asociaţiei.
Copii s-au integrat foarte bine în sânul noilor familii, iar unii dintre ei au învăţat să cânte la
diverse instrumente şi-L slujesc pe Domnul Isus în bisericile de domiciliu.
PROIECTUL MANA
Preocupările Asociaţiei Isus Speranţa României s-au îndreptat şi spre bătrânii singuri,
aflaţi în dificultate, iar din 14 decembrie 1998 a luat naştere proiectul Mana. Zilnic 30 de persoane
beneficiază de o masă caldă, pregătită cu multă dragoste de personalul Casei Fraţii lui Onisim.
Mulţi bătrâni declară cu lacrimi în ochi că această mâncare este într-adevăr o „mană
cerească” pentru ei. Alţii sunt imobilizaţi la pat şi nu-şi pot găti sau să-şi facă cumpărăturile şi
spun că nu-şi pot imagina viaţa fără acest ajutor. Coordonatorul proiectului este Anca Moţiu,
asistent social.
VISE NETERMINATE
Ultimul proiect care s-a adăugat pe lista Asociaţiei Isus Speranţa României vizează
lucrarea cu copiii bolnavi de SIDA din cadrul spitalului „Victor Babeş” din Timişoara.
Iniţiativa i-a aparţinut păstorului Laurenţiu Timiş, care a fost invitat să viziteze aceşti copii
şi să le ducă şi o mâncare caldă. Acţiunea a fost demarată în urmă cu aproximativ 4 ani. O parte
din această hrană este asigurată de către fratele Nelu Cuciula, patronul Restaurantului Sara, iar
Asociaţia Isus Speranţa României suportă restul cheltuielilor.
„În fiecare zi ducem câte 10-12 porţii de mâncare, în funcţie de numărul copiilor care sunt
internaţi. Copii aşteaptă această mâncare cu nerăbdare, pentru că este o mâncare bună, diferită de
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cea din spital pe care ei nu pot să o mănânce. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute prin ISR, să
avem bani pentru combustibil, pentru caserole şi pentru ceea ce mai este nevoie. Căutăm să fim
aproape de aceşti copii aflaţi în suferinţă. Ne rugăm împreună cu ei şi le spunem despre dragostea
Domnului Isus Hristos. Ei au nevoie de mângâiere, de încurajare, de sprijinul nostru” a spus
pastorul Laurenţiu Timiş.

Missio Link International Timişoara
Fundaţia a fost înfiinţată în toamna anului 2000 şi are ca scop răspândirea învăţăturii şi moralei
creştine.
I. Children At Risck (Departamentul Copii în situaţii de risc). O matrice complexă de
condiţii sociale, economice şi morale a creat în România o categorie de copii în situaţii
de risc care în ultimii ani a atins proporţii critice.
1. Centrul residenţial „Casa Debora”, prin operarea eficientă a doua case de tip
familial, centrul Debora ajută la scoaterea şi salvarea a 20 de fete tinere aflate în
situaţie de risc. Fiecare casă este slujită de o familie creştină care prin dragoste,
rugăciune, multă dăruire şi muncă ajută la vindecarea şi integrarea în viaţă a fetelor.
2. Prioectul „Armonia”, printr-o îmbinare echilibrată de muzică şi învăţătură creştină,
Doru şi Rodica Racovicean aduc speranţă, pace şi bucurie în inimile a sute de copii
din Recaş, Lugoj şi Centrul de Recuperare Buziaş.
3. Programul „Aspiraţii”, are scopul de a continua eforturile de recuperare de la Casa
Deborah, Recaş şi Lugoj şi după ce copii termină şcoala. Prin programul Aspiraţii,
Missio Link International asigură consiliere spirituală, financiară şi socială pentru
copii în situaţii de risc în aşa fel încât integrarea lor în societate să fie cât mai
eficientă.
Preşedintele şi fondatorul Fundaţiei Missio Link International este pastorul Eugen Groza.

Fundaţia Estera – Centrul de consiliere pentru femei cu sarcină
nedorită
Personalul centrului cât şi consilierii voluntari consiliază şi oferă sprijin femeilor şi
bărbaţilor care trec prin criza unei sarcini nedorite sau prin crize de familie. Într-o atmosferă de
înţelegere şi informare adecvată privind alternativele existente, femeile însărcinate pot lua o
decizie corectă ce va marca viitorul lor şi al copiilor lor, iar bărbaţii consiliaţi sunt ajutaţi să devină
responsabili de problemele familiei.
Fundaţia Estera este o organizaţie neguvernamentală, bazată pe principii creştine, care
urmăreşte susţinerea şi protejarea vieţii umane, luptând pentru apărarea vieţii copiilor nenăscuţi.
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Femeile care trec prin criza unei sarcini neplanificate, pot apela la următoarele servicii
oferite de Centrul de Consiliere pentru Femei cu Sarcină Nedorită: test de sarcină, informaţii
despre sarcină şi dezvoltarea intrauterină, ajutor material (îmbrăcăminte) pentru perioada de
sarcină şi pentru copil, consiliere pre şi post avort, suport spiritual şi emoţional. Pentru femeile
care suferă în urma unui avort, se oferă consiliere specifică şi un curs pentru vindecare şi eliberare
spirituală.
În cadrul proiectului Pregătire pentru viitoarele mămici, clientele Centrului, şi nu numai,
pot participa la întâlniri educative pe teme: pregătirea pentru naştere, importanţa şi valoarea vieţii
din primele zile ale concepţiei, cum să ne creştem şi educăm copiii, relaţiile de familie, etc.
Tematicile de mai sus vor fi prezentate, prin prisma valorilor creştine, de către persoane de
specialitate, competente şi cu experienţă.
Având în vedere importanţa tratamentului preventiv, programul educaţional intitulat
ABSTINENŢĂ = LIBERTATE este adresat adolescenţilor şi tinerilor, din dorinţa de a-i informa
despre importanţa abstinenţei sexuale până la căsătorie şi de a-i motiva la o viaţă trăită conform
standardelor creştine.
De aproape un an de zile, Fundaţia Estera a început o serie de noi proiecte:
 consilierea bărbaţilor privind rolul şi împlinirea nevoilor în familie,
 Adoptă o familie - implică un ajutor oferit lunar pentru satisfacerea nevoilor urgente.
 Sticluţa mea – proiect care vizează strângere de fonduri pentru nevoile fundaţiei.
Centrul de Consiliere instruieşte, de asemenea, voluntari pentru activităţile specifice ale
fundaţiei.
Toate serviciile oferite sunt confidenţiale şi gratuite.
Directorul centrului este pastorul Ghiţă Alecsei.

Instituţii de învăţământ creştine
Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi cînd va îmbătrîni, nu se va abate de la
ea. (Prov. 22:6)

Liceul Teologic Baptist din Timişoara – O Educaţie pentru Viitor şi
Eternitate
Liceul Teologic Baptist din Timişoara a fost înfiinţat în anul 1991 ca urmare a solicitărilor
făcute de pastorul Petru Dugulescu prin Biserica Creştină Baptistă „Betel” din Timişoara. A
început cu 2 clase a IX – a, având un număr total de 44 de elevi. La 18 ani de atunci, Liceul
Teologic Baptist din Timişoara are douăsprezece clase: 4 clase de gimnaziu, clasele V-VIII, şi 8
clase de liceu, clasele IX – XII, având un număr total de 315 elevi şi 21 de profesori. Profilele
existente în cadrul liceului sunt: real (matematică – informatică) şi teologie.
Şcoala este subordonată Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării prin Inspectoratul
Şcolar al judeţului Timiş, făcând parte din reţeaua şcolilor de stat. Liceul este membru în Asociaţia
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Internaţională a Şcolilor Creştine (ACSI) începând cu anul 1991 fiind în parteneriat cu mai multe
şcoli din Danemarca şi SUA.
Liceul Teologic Baptist din Timişoara îşi propune să asigure o educaţie creştină
cuprinzătoare reflectată în performanţe academice înalte şi consolidarea unei atitudini de slujire
faţă de Dumnezeu şi faţă de societate. Un lucru demn de remarcat este că la examenul de
bacalaureat din 2005, 2006 şi 2007, desfăşurat în centrul de examen de la Liceul Pedagogic,
absolvenţii liceului au obţinut cea mai mare medie pe centru.
Unul din moto-urile liceului, inspirat din Sfintele Scripturi este: „...pentru ca în toate
lucrurile, El să aibă întâietate.” (Coloseni 1:18b)

Şcoala Creştină „Harul” Lugoj
Şcoala Creştină „Harul” din Lugoj are în componenţă 5 grupe de grădiniţă şi 2 clase de
şcoală primară, clasa I – a şi clasa a II – a. Funcţionează în cadrul fostei şcoli evreieşti construită în
Lugoj în anul 1890. Grădiniţa are un număr de 85 de copii şi şcoala 20 de copii. Directorul şcolii
este Emanuel Olariu.
Şcoala are şi program speccial de after school, specificul şcolii fiind morala creştină.
Moto-ul şcolii: Soli Deo Gloria
Verset: Învaţă pe copil calea pe care trebuie s'o urmeze, şi cînd va îmbătrîni, nu se va
abate dela ea.(Prov. 22:6)

Şcoala primară şi grădiniţa din cadrul Bisericii Creştine Baptiste
„Emanuel” din Timişoara
În cadrul Fundaţiei „Casa Speranţei” înfiinţată cu sprijinul Bisericii Creştine Baptiste
„Emanuel” din Timişoara, funcţionează 3 proiecte importante: 1) Orfelinatul cu cei 16 tineri
cărora le este asigurată cazarea, hrana şi pregătirea şcolară, 2) Grădiniţa în care învaţă 60 de
copii şi, 3) Şcoala primară în care învaţă 60 de copii pregătiţi de 4 învăţătoare

Grădiniţa creştină din cadrul Bisericii Creştine Baptiste „Betania” din
Timişoara
 40 de copii şi 3 educatoare
Grădiniţa creştină „Primii paşi” din cadrul Bisericii Creştine Baptiste
„Vox Domini” din Timişoara
 43 de copii şi 3 educatoare

pastor Marius C. Cimpoae
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