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Moldova Nouă

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

Liceul Teologic Baptist Reșița
Secția Moldova Nouă
Anul școlar 2017-2018
120 elevi
Învățământ preșcolar
Grupa mică 22 preșcolari
Educator: Boboescu
Elena
Grupa mare 21 preșcolari
Educator: Varan Emma

Învățământ primar

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

Învățământ gimnazial

Buletin inFormativ

Clasa pregătitoare – 22 elevi
Învățător: Crenicean Lorena
Clasa I – 21 elevi
Învățător: Tîncu Irina

Clasa a V-a – 17 elevi
Diriginte prof.
Cîrpean Lidia

Clasa a III-a – 17 elevi
Învățător: Albu Maria

Anul IX, Nr.6– SEPTEMBRIE 2017
GRATIS

DESPRE ÎNDRĂZNEALA DE A VISA

Liceul Teologic Baptist Reșița cu secția sa de învățământ preșcolar și primar din
Moldova Nouă “Academia Îngerașilor”, funcționează ca învățământ de stat
acreditat conform Hotărârii Consiliului ARACIP nr. 6 / 26.06.2014 și a OMEC Nr.
5770/29.11.2006.

SĂRBĂTORIŢII LUNII SEPTEMBRIE 2017
Dumnezeu să te binecuvânteze !
Damian Marius - 5 septembrie
Nistoran Fibia - 10 septembrie
Pato Vetuţa – 10 septembrie
Scobercea Ana – 15 septembrie
Lungu Constantin – 16 septembrie
Popescu Ana – 17 septembrie
Damian Ioan – 18 septembrie
Rusovan Ana – 18 septembrie
Damian Ilie - 19 septembrie
Pătlăgescu Dorica – 19 septembrie
Răduţ Elena – 27 septembrie

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

CORP PROFESORAL:
Boboescu Elena – educator
Varan Emma – profesor educator
Crenicean Lorena – învățător
Tîncu Irina - învățător
Albu Maria – profesor învățător
Cîrpean Lidia – profesor Limba Română
Truichici Emilia – profesor Matematică si Tehnologia informatției
David-Izvernar Mihaela – profesor Limba Germană
Gruescu Gheorghe – profesor Geografie
Novăcescu Lenuța – profesor Biologie
Bouda Lida – profesor Educație tehnologică
Novacovici Miomir – profesor Educație Fizică
Albu Cristian – profesor Educație muzicală
Varan Sabin – Religie

(Relația dintre vis și realizări deosebite)
pastor Nelu Popescu
Vis= înlănțuire de imagini și idei...care apar în conștiința omului.
A visa= a te lăsa în voia gândurilor, a imaginației.
Vis, iată un cuvânt format din trei litere, dar care conține o bogăție
greu de descris și împliniri care pot schimbă lumea. Progresele lumii sunt
datorate viselor pe care le-au avut unii oameni, care nu s-au mulțumit doar
cu imaginile și ideile care le-au trecut prin minte, ci care au incercat să
aducă în realitate visele lor. Uneori au reușit. De cele mai multe ori nu. Dar
asta nu i-a împiedicat să viseze în continuare. Dar și necazurile din lume,
tragediile de ieri, de astăzi și de mâine sunt în mare parte rezultatul unor
vise; le numim vise bolnave, sau care s-au născut în “minți bolnave”.
În vis ne apar multe lucruri al caror sens nu îl înțelegem, multe lucruri din
logica normală și asta ne face deseori să renunțăm la visul nostru, să nu-l
împărtășim și altora. Faptul ca în vis, ca și în viață, sunt lucruri al caror
sens nu-l înțelegem, nu trebuie să ne dezamăgească. Istoria biblică descrie o
mulțime de fapte care nu intră în logica normală. Cel mai mare nonsens
pentru noi rămâne dragostea lui Dumnezeu pentru noi: “Pentru un om
neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că
s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi
prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru
noi” Romani 5:7-8
Împotriva viselor noastre “lucrează“ mai mulți factori (nu doar
lucrurile care ies din logica normală):
 Teama. Unora le e teamă că visul pe care îl au să nu fie o pricină
de râs pentru alții. Sunt oameni care nu pleacă în călătorie pentru
că le e teamă să nu fie implicați în vreun accident.
 Dorința de confort și siguranță. Când pornești pe drumul
împlinirii vreunui vis, ieșirea din normal, alungarea temei,
renunțarea la un anumit grad de siguranță și confort sunt absolut
necesare.
(continuare pe pagina următoare)
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Părinții, profesorii, șefii, colegii pot să stingă pasiunea generată de visuri,
semănând îndoieli.
Simțul practic și logica nu sunt ceva rău. Prudența ne ferește de multe rele și de
multe dezamăgiri. Cu toate acestea nu trebuie să renunțăm la a visa. Cineva spunea:
“Scopul visurilor imposibile este de a arăta lumii că exista un Dumnezeu incredibil și
nemaipomenit care lucrează în viața oamenilor “(și cu oamenii, pentru oameni, aș adauga
eu).
Visurile care vin de la Dumnezeu sunt întotdeauna mărețe, mai greu de înțeles dar
realizabile pentru că El ne dă și înțelepciunea și resursele pentru a le implini. Iată câteva
visuri care așteaptă biserici și oameni care să se angajeze în împlinirea lor:
 Rugăciune stăruitoare pentru ca Duhul Sfânt să aducă vremea unor adevărate
treziri spirituale.
 Pace pe pământ.
 Membri din familie, prieteni, profesori,colegi, vecini, care să ajungă să-L
cunoască pe Dumnezeu și să fie mântuiți.
 Dispariția inechităților sociale de orice fel.
 Stoparea terorismului.
Iată un vis pentru care Domnul Isus a lansat o chemare: “Pe când trecea pe lângă
Marea Galileii, Isus a văzut doi frați: pe Simon, zis Petru , și pe fratele lui Andrei, care
aruncau o mreajă în mare; căci erau pescari. El le-a zis : Veniți după mine și vă voi face
pescari de oameni. Îndată ei au lasat mrejele și au mers după El “ Matei 4:18-20 .
Pescari de oameni, așa ceva nu s-a mai spus pana atunci, așa ceva nimeni nu mai
îndrăznise să viseze. Cei doi frați și alții câțiva ca ei , nu doar imperfecți ci destul de
limitați din cauza educației, din cauza profesiei, din cauza moștenirii religioase, din cauza
regimului despotic, au urmat chemarea Domnului Isus și după o vreme au început să
schimbe lumea pornind din Ierusalim, trecând în Iudeea, în Samaria și până la marginile
pământului. Școala vocațională: Liceul Teologic Baptist de la Reșita și implicit Secția
Moldova Nouă, este rodul unui vis de la Dumnezeu și are ca scop principal, educarea și
formarea unor copii cu caracter creștin și care să se dedice visurilor pe care li le va da
Dumnezeu fiecăruia din ei. De aceea toti cei care au fost chemați și au acceptat chemarea
de a se alătura proiectului acestei școli, trebuie să se subordoneze Lui Dumnezeu și
modului de viață cerut de El. Ceea ce așteptăm în viitor nu este nici un secret: când copii,
absolvenți ai acestei școli vor deveni IT-ști, ingineri, profesori, muncitori specialiști,
casnici, etc. toți, sau măcar o bună parte din ei să fie și “pescari de oameni”, în orice
denominație religioasă vor alege să se închine lui Dumnezeu și să împlinească voia Lui.
Resursa unanimă și “rețeta” garantată este una singură: “Cartea aceasta a legii (Biblia) să
nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris
în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune”
Iosua1:8 .

ISTORIA UNUI IMN
rubrică îngrijită de Patrick David-Izvernar
La ediția Buletinului inFormativ de început de an școlar 2017-2018 am ales să prezint
istoria unui imn scris de profesorul de logică și literatură, Joseph Henry Gilmore, recunoscut în
mediul academic.
Joseph Henry Gilmore: El m-a condus, ce har divin! – Cântarile Evangheliei Nr 399
Profesor la Universitatea din Rochester, New York, autor a numeroase cărți de
literatură, Joseph Henry Gilmore a murit la 23 iulie 1918, dar este și astăzi recunoscut în
cercurile educaționale pentru contribuția proprie la istoria literaturii universale.
În cercurile creștine însă ne este familiar pentru singurul său imn, scris la vârsta de 28
de ani. În 1862, ca tânăr student ce urma să devină pastor, Henry a fost invitat să predice la
Prima Biserică Bapistă din Filadelfia. ”Am început să predic din Psalmul 23. Mai predicasem
această predică și cu alte trei sau patru ocazii, dar de data aceasta nu am reușit să trec de ”…mă
duce la ape de odihnă…”. ”Am fost atât de impresionat de tema călăuzirii divine încât aceasta a
devenit un motto al vieții mele” a afirmat Gilmore. La finalul serviciului, ne-am adunat cu toții
la casa unui diacon. ”Acolo” relatează el, ” am continuat discuția despre călăuzirea divină. În
timp ce ascultam și povesteam, am scris pe o bucată de hârtie cuvintele acestui imn. Acasă, i-am
dat hârtia soției , și aproape am uitat de acele versuri.” Mai târziu, în anii grei ai Războiului
Civil, s-a simțit și mai mult atras de această temă a călăuzirii divine.
Trei ani mai târziu, după ce păstorise de ceva vreme Biserica din New Hampshire,
Henry a fost invitat să predice ca potential pastor la Biserica Baptistă din Rochester. ”Am luat o
carte de cântări să văd ce cântări se cântă în biserică și am fost surprins să deschid cartea exact la
imnul compus de mine cu trei ani în urmă” a scris el.
”Când m-am întors acasă, i-am relatat această experiență soției mele. ”Nu înțeleg” i-a
spus el soției, ”Versurile mele au fost puse pe muzica compozitorului William B. Bradbury, deși
nu le-am dat nimănui” . Aceasta însă i-a replicat că ea a fost cea care a trimis versurile către
revistele creștine Veghetor și Reflector. ”Mă bucur că au publicat-o” a spus aceasta. Situația nu a
fost interpretată ca o simplă coincidență de Henry ci ca răspuns în a accepta slujba oferită de
Biserica din Rochester.
Doi ani mai târziu și-a început cariera academică la Seminarul Teologic Rochester ca
profesor de ebraică și a devenit în scurt timp profesor de logică și literatură la Universitatea din
Rochester, poziție deținută până la pensionare în anul 1908.
http://www.christianity.com/church/church-history/timeline/1901-2000/josephgilmores-memorable-hymn-11630718.html

El m-a condus, ce har divin!
El m-a condus, ce har divin, în El am pace pe deplin.
În orice loc, oriunde-aş fi, Cu braţul Lui mă va-nsoţi.
Refren /: El mă conduce-n voia Sa cu mâna Sa mă va purta!
Eu cu credinţă-L voi servi, Căci braţul Lui mă va-nsoţi! :/
Ia, Doamne, mâna mea-n a Ta, să pot umbla în voia Ta
În toate liniştit voi fi, Căci braţul Tău mă va-nsoţi.
Lucrarea mea când o sfârşesc, victoria o dobândesc.
În moarte chiar, cu El voi fi, căci braţul Lui mă va-nsoţi.

