Biserica Baptistă Maranata

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

Moldova Nouă

Liceul Teologic Baptist Reșița
Secția Moldova Nouă
Anul școlar 2018-2019
128 elevi

Grupa mică 14 preșcolari
Educator: Țundrea Elena
Grupa mare 24 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 – 16 elevi
Învățător: Bradiceanu Melisa
Clasa I – 23 elevi
Învățător: Crenicean Lorena
Clasa II – 18 elevi
Învățător: Tîncu Irina
Clasa a IV-a – 16 elevi
Învățător: Albu Maria

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

GRATIS

UCENICII CREȘTINI - partea a 5-a

CORP PROFESORAL:
Țundrea Elena – educator
Varan Emma – profesor educator
Brădicean Melisa - învățător
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
Zaberca Mariana – profesor Fizică
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 – profesor Religie

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

Anul X, Nr.6– SEPTEMBRIE 2018

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

pastor Nelu Popescu

Biserica Creştină Baptistă Nr.1 “Maranata”
325500 Moldova Nouă, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 25, Caraş Severin

Învățământ preșcolar

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

“De altă parte; știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele
celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume, spre binele celor ce sunt chemați
după planul Său. Căci pe aceia, pe cari i-a cunoscut mai dinainte, i-a și
hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să
fie cel întâi născut dintre mai mulți frați.” (Romani 8:28-29). “Noi toți
privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, și suntem
schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul
Domnului.” (2 Cor.3:16) “Prea iubiților, acum suntem copii ai lui
Dumnezeu. Și ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când Se va
arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea așa cum este.” (1 Ioan 3:2).
Chemarea cea mai importantă, cu cel mai mare impact și cea care
asigură un destin veșnic fericit, pe care o pot auzi oamenii, este chemarea
făcută de Domnul Isus. Această chemare este mereu actuală și are mai
multe aspecte:
 Chemarea la pocăință (Mat.9:13 )


Chemarea la slujire (Mat.4:19)



Chemarea la suferință ( Mat 10:38)



Chemarea la a-L urma pur și simplu, renunțând la toate lucrurile
(Mat.19:21)



Chemarea la ospăț (Mat.23:3)
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE

ANUNȚURI

Chemarea Domnului Isus are ca scop final să fim ca El, să trăim cum a trăit El :
“Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus.” (1 Ioan 2:6). Acest
scop este urmărit de Dumnezeu din veșnicie și pentru veșnicie. Dumnezeu “…a hotarat
mai dinainte (in trecut )…”, “…schimba (în prezent) în același chip al Lui…”, pentru
ca în final (in viitor) “…atunci când se va arăta El …” cei chemați, să fie ca El. Ucenicii
creștini sunt implicați într-un proces continuu de schimbare prin Duhul Domnului. Ap.
Ioan spune că ”… ce vom fi, nu s-a arata încă…”, adică nu știm acum, dar “…știm că
atunci când Se va arăta El, vom fi ca El;” (1 Ioan 3:2). Trecutul, prezentul și viitorul
ucenicilor creștini indică scopul veșnic al lui Dumnezeu: asemănarea cu Cristos.
Asemenea lui Cristos :
 În dragoste. “Aceasta este porunca Mea: să vă iubiți unii pe alții, cum v-am
iubit Eu“. (Ioan15:12). “…Isus,…fiindcă iubea pe ai Săi,…i-a iubit până la
capăt”. ( Ioan 13:1 ).

Calendarul evenimentelor anului centenar 2018

(urmare de pe pagina anterioară)



În smerenie. “Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus:…S-a
dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor.”
(Filipeni 2:5,7).



În slujire. Isus “S-a sculat de la masă, S-a dezbrăcat de hainele Lui, a luat un
ștergar, și S-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean, și a început să
spele picioarele ucenicilor, și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins “
“…și voi sunteți datori să vă spalați picioarele unii altora. Pentru că Eu v-am
dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut Eu. “ (Ioan 13:4-5;14-15).



În suferință. “…Hristos a suferit pentru voi, si v-a lăsat o pildă, ca să călcați
pe urmele Lui”( 1 Petru 2:21).



În misiune. “Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, așa i-am trimis și Eu pe ei
în lume.” “…Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi.” (Ioan
17:18; 20:21).

Asemănarea cu Hristos ne dă identitatea ca ucenici creștini și calitatea vieții pe care
o dorește Dumnezeu.
John Poulton în broșura sa Evanghelizarea din zilele noastre a consemnat:
“Predicarea cea mai eficace vine din partea celor care întruchipează vorbele pe care le
spun. Ei sunt mesajul lor… creștinii…trebuie să arate așa cum predică. Ceea ce comunică
ei sunt oameni, nu cuvinte sau idei… Autenticitatea… transpare din adâncul oamenilor…
O nesinceritate de moment poate arunca îndoiala asupra a tot ce a fost comunicat până în
momentul respectiv… Ceea ce comunică acum este, în esență, autencititatea personală“.
(Bibliografie: Stott John, Ucenicie radicală, Editura Peregrinul, Cluj Napoca, 2010).

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 9 - 13 iulie 2018
Simpozion cu lansare de carte prilejuit de împlinirea a 100 de ani de prezență
baptistă în Clisura Dunării -7 iulie 2018
Concert al corurilor baptiste 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
Aniversarea Nașterii Domnului Isus – 25 decembrie 2018

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.

Detalii legate de activitatea școlii noastre și informații legate de alte activități ale
Bisericii Baptiste Maranata Moldova Nouă pot fi văzute pe website-ul sau pe pagina de
facebook a bisericii amintite.

