
CE CRED BAPTIŞTII ?CE CRED BAPTIŞTII ?  
Baptiştii îşi trag numele de la practica botezului nou-testamentar, prin scufundare. 
Cuvântul „baptist” vine de la grecescul „baptizo”, care înseamnă afundare. În crezul şi 
practica bisericilor baptiste, botezul se administrează în Numele Tatălui, al Fiului şi al 
Duhului Sfânt, prin afundare în apă, fiind precedat de convertirea celui ce se botează. 
Din acest motiv botezul nu trebuie administrat copiilor mici deoarece aceşstia nu sunt 
capabili sa mărturiseasca credinţa lor personală.                                                                             
Baptiştii mărturisesc credinţa într-un singur Dumnezeu, Creatorul şi Susţinătorul 
tuturor celor văzute şi nevăzute, care există etern şi se manifestă în relaţie cu creaţia în 
trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.                                               
Baptiştii cred şi mărturisesc dumnezeirea şi umanitatea Domnului Isus Cristos, 
naşterea Sa din Fecioara Maria, moartea Sa ispăşitoare pe cruce pentru păcatul lumii 
întregi, învierea Sa din morţi a treia zi în trup glorificat şi înălţarea Sa la cer, în slavă la 
dreapta Tatălui. De asemenea baptiştii mărturisesc şi aşteaptă a doua venire a 
Domnului Isus Cristos în slavă, învierea celor drepţi şi a celor nedrepţi şi manifestarea 
glorioasă a împărăţiei lui Dumnezeu.                                       
Baptiştii cred că Sfânta Scriptură este Cuvântul Lui Dumnezeu scris de oameni, prin 
inspiraţia directă a Duhului Sfânt şi este singura autoritate în ce priveşte credinţa şi 
viaţa spirituală a omului în relaţia sa cu Dumnezeu. Baptiştii susţin principiile reformei: 
sola Scriptura, sola graţia, sola fidae, soli Deo Gloria.      
Baptiştii cred că mântuirea este darul lui Dumnezeu oferit prin har, tuturor celor ce se 
întorc la El cu  pocăinţă şi credinţă în Isus Cristos.                                                                                                                                  
Baptiştii practică închinarea faţă de Dumnezeu în duh şi în adevăr. Ei sărbătoresc 
Duminica – ziua învierii Domnului, ca zi de închinare săptămânală.  
In bisericile baptiste accentul se pune pe predicarea Sfintei Scripturi. Aceasta este 
însoţită de rugăciune, studierea Bibliei, închinarea prin cântare şi dărnicie. Un loc 
central în cadrul slujbei bisericeşti îl are predica ce are rolul de a-L mărturisi pe Isus 
Hristos, de a explica Scripturile şi de a provoca şi îndruma credincioşii spre o relaţie 
speciala şi personală cu Dumnezeu. De asemenea baptiştii comemorează prin 
participarea la Cina Domnului, jertfa unică a Noului Legământ, adusă odată pentru 
totdeauna prin moartea pe cruce a Domnului Isus Cristos pentru păcatele omenirii.                                                                   
Baptiştii cred şi mărturisesc că toţi cei mântuiţi, din toate generaţiile, din orice popor 
şi orice etnie, alcătuiesc trupul cosmic al lui Cristos, în cer şi pe pământ, Biserica 
Universală. 
Biserica locală reprezintă comunitatea credincioşilor născuţi din nou dintr-o localitate, 
prin care Cristos se manifestă în fiecare generaţie şi în fiecare loc şi prin care 
Dumnezeu extinde harul Său în lume.                                                          
Baptistii afirmă "preoţia tuturor credincioşilor". Prin aceasta ei consideră că fiecare 
credincios are din partea lui Dumnezeu o chemare (vocaţie) de a sluji lui Dumnezeu în 
cadrul bisericii şi a lumii. Credincioşii baptişti afirmă principiul separării bisericii de 
stat. Prin acest principiu ei consideră că statul nu trebuie să interfereze sau să 
împiedice viaţa bisericilor şi proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu. Baptiştii s-au 
remarcat în istorie prin promovarea ideii de libertate religioasă în lume.  
În anul 1612, pastorul baptist Thomas Helwys îi scria regelui Angliei Iacob I: „Regele 
este un muritor şi nu Dumnezeu, de aceea nu are nici o putere asupra sufletelor 
nemuritoare ale supuşilor săi. Religia este o problemă între om şi Dumnezeu. Lăsaţi-i 
să fie eretici, turci, evrei, sau orice altceva. Regele nu va răspunde în locul lor înaintea 
lui Dumnezeu. De aceea regele nici nu poate fi judecător între Dumnezeu şi om”.  
Baptiştii consideră că orice altă libertate nu este în siguranţă acolo unde nu există 
libertate religioasă.  
Baptiştii sunt cetăţeni responsabili şi loiali. Ei se roagă lui Dumnezeu pentru mântuirea 
oamenilor şi mijlocesc înaintea Lui pentru toate autorităţile şi persoanele înălţate în 
dregătorii, ca să putem trăi în pace.                                                                                                                     
Baptiştii au un trecut glorios şi au de păstrat o moştenire câştigată cu un mare preţ. 
Inspiraţi de nobilul exemplu al înaintaşilor şi încrezători în viitorul glorios promis de 
Dumnezeu, credincioşii baptişti Îl urmează şi-L slujesc pe Isus Cristos, Căpetenia 
mântuirii lor, ducând şi proclamând vestea bună a mântuirii, până la marginile 
pământului, aşa cum a poruncit Domnul - Mat.28:19; Fp.ap.1:8. 
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DESPRE COMUNITATEA  CREŞTINĂ BAPTISTĂ 
CARAŞ-SEVERIN 

      Comunitatea Bisericilor Creştine Baptiste Caraş-

Severin, s-a constituit, în toamna anului 2008, prin 

desprinderea în spirit frăţesc, prin înţelegere şi cu pace, 

din Comunitatea mare de Timişoara şi a început să 

funcţioneze de drept şi de fapt, de la 01.01.2009. Ea 

cuprinde bisericile baptiste cu filialele lor din judeţul 

Caraş-Severin (cu câteva excepţii) şi bisericile din cercul 

Orşova, judeţul Mehedinţi. Astfel avem 122 de Biserici şi 51 

de Biserici filiale cu un total de aproximativ 11 000 de 

membri botezaţi. 

Aceste biserici şi filiale sunt slujite de un număr de 50 

de păstori.  

Comunitatea are un comitet de conducere format din 

11 membri: preşedinte(Mihai Mihuţ), trei vicepreşedinţi: cu 

pastorala(Ilie Tinco), cu educaţia(Ilie Milutin) şi cu 

misiunea(Dănuţ Vrâncilă), secretar: Valentin Sfercoci şi 6 

membri:  Ioan Vrâncuţa, Petru Nedved, Lazăr Arnăut, Lica 

Lopătiţă, Ovidiu Tămaş şi Nelu Damian. Comunitatea are 

un departament pentru tineret, coordonat de Daniel 

Bărnuţ, un departament de copii, coordonat de Gelu 

Dumitraşcu şi un departament de slujire pentru femei. 

Comunitatea Baptistă Caraş-Severin organizează 

acest Jubileu de 400 ani de credinţă şi mărturie baptistă în 

lume, ca o manifestare a dragostei faţă de Dumnezeu 

care “Până aici ne-a ajutat” (1Sam7:12), dar şi ca o 

manifestare a ataşamentului la familia mare a baptiştilor 

din lumea întreagă. Dorim ca această festivitate 

aniversară să fie o încurajare pentru toţi credincioşii 

baptişti din Comunitatea noastră la dedicare, slujire şi 

mărturie vie a credinţei, după modelul frumos al 

înaintaşilor, fiind astfel o binecuvântare în generaţia în 

care trăim şi  pentru  generaţiilor viitoare.  

Acum în ceas aniversar să ne unim şi noi cu proorocul 

Habacuc în rugăciune şi să spunem : “Însufleţeşte-Ţi 
lucrarea în cursul anilor, Doamne! Fă-te cunoscut în 
trecerea anilor” (Hab.3:2/b).  

A  Lui Dumnezeu să fie slava, cinstea şi măreţia pentru 

toate lucrurile, în veci de veci. 

DUMINICĂ 18 OCTOMBRIE 2009, ORA 10.00  
LA SALA POLIVALENTĂ DIN REŞIŢA 

INVITAŢI : 
••  REPREZENTANŢI AI AUTORITĂŢILOR LOCALE ŞI REPREZENTANŢI AI AUTORITĂŢILOR LOCALE ŞI 
JUDEŢENEJUDEŢENE  

••  VALERIU GHILEŢCHI VALERIU GHILEŢCHI ––  PREŞEDINTELE PREŞEDINTELE 
FEDERAŢIEI BAPTISTE EUROPENEFEDERAŢIEI BAPTISTE EUROPENE  

••  HANS GUDERIAN HANS GUDERIAN ––  VICEPREŞEDINTE AL VICEPREŞEDINTE AL 
FEDERAŢIEI BAPTISTE EUROPENEFEDERAŢIEI BAPTISTE EUROPENE  

••  OTNIEL BUNACIU OTNIEL BUNACIU ––  PREŞEDINTELE UNIUNII PREŞEDINTELE UNIUNII 
BAPTISTE DIN ROMÂNIABAPTISTE DIN ROMÂNIA  

••  IONEL TUŢAC IONEL TUŢAC ––  SECRETAR GENERAL AL UNIUNII SECRETAR GENERAL AL UNIUNII 
BAPTISTEBAPTISTE  

••  GEORGE DANCEA GEORGE DANCEA ––  SECRETAR GENERAL AL SECRETAR GENERAL AL 
ASOC. BIS. BAPTISTE DIN USA ŞI CANADAASOC. BIS. BAPTISTE DIN USA ŞI CANADA  

••  PĂSTORI ŞI ALŢI SLUJITORI DE PE RAZA PĂSTORI ŞI ALŢI SLUJITORI DE PE RAZA 
COMUNITĂŢII CARAŞCOMUNITĂŢII CARAŞ--SEVERINSEVERIN  

ÎN PROGRAM : 
••  FANFARA REUNITĂ DIN COMUNITATEFANFARA REUNITĂ DIN COMUNITATE  
••  COR MIXT REUNIT DIN COMUNITATECOR MIXT REUNIT DIN COMUNITATE  
••  COR BĂRBĂTESC DIN VALEA ALMAJULUICOR BĂRBĂTESC DIN VALEA ALMAJULUI  
••  SCURT ISTORIC PRIVIND MĂRTURIA ŞI SCURT ISTORIC PRIVIND MĂRTURIA ŞI 
CREDINŢA BAPTISTCREDINŢA BAPTISTĂĂ    

••  MESAJE DE SALUT ŞI MESAJE DIN CUVÂNTUL MESAJE DE SALUT ŞI MESAJE DIN CUVÂNTUL 
LUI DUMNEZEULUI DUMNEZEU  

JubileuJubileuJubileuJubileuJubileuJubileuJubileuJubileu        

“EBEN“EBEN“EBEN“EBEN----EZER “EZER “EZER “EZER “    
““““Până aici Domnul nePână aici Domnul nePână aici Domnul nePână aici Domnul ne----a ajutata ajutata ajutata ajutat”  1Samuel 7”  1Samuel 7”  1Samuel 7”  1Samuel 7:12:12:12:12 



SCURT ISTORIC AL BAPTIŞTILOR ÎN LUMESCURT ISTORIC AL BAPTIŞTILOR ÎN LUMESCURT ISTORIC AL BAPTIŞTILOR ÎN LUME   
Din punct de vedere al crezului teologic, istorici de seamă din diferite confesiuni 
ne oferă mărturii în care recunosc originea apostolică a baptiştilor, care s-a 
păstrat de-a lungul  veacurilor până astăzi. 
Astfel în anul 1819 Dr. Ypeii, profesor de teologie la Gronigen, şi Rev. J. J. 
Dermout, capelan al regelui Olandei, ambii membrii erudiţi a bisericii reformate, 
au analizat pretenţiile originii apostolice a baptiştilor olandezi şi iată mărturia lor: 
"Am văzut că baptiştii care altădată erau numiţi anabaptişti, iar mai târziu 
menoniţi au fost la origine Waldeişti, şi singurii în istoria bisericii care au onoarea 
acestei origini. Pe această bază baptiştii pot fi consideraţi ca singura comunitate 
creştină care a existat din zilele apostolilor, şi singura societate creştină care pe 
parcursul veacurilor a păstrat curată învăţătura Evangheliei " (Ypeij en Dermout, 
Geschiedenis der Nederlandsrhe Hervormde Kerk. Breda, 1819).                                                                                                                                                                                                                   
Putem spune deci că baptiştii posedă o moştenire de credinţă şi practică 
apostolică care s-a păstrat în crezul teologic al unor grupări religioase cum ar fi: 
novaţioniştii, paulicienii, waldenzii, albigenzii, puritanii, anabaptiştii, şi altele, a 
căror existenţă este trasată din perioada apostolică.                                                                                                                         
Din punct de vedere istoric, prima biserică baptistă a apărut în anul 1609 la 
Amsterdam. Ea a fost formată din emigranţi englezi separatişti conduşi de John 
Smith, refugiaţi aici din cauza persecuţiei bisericii anglicane. Ulterior,Thomas 
Helwis, colegul lui John Smith, s-a întors în Anglia şi a înfiinţat prima biserică 
baptistă la Londra în anul 1611. Aceşti "puritani separatişti" au ajuns la 
convingerea că biserica anglicană nu se mai poate întoarce la credinţa şi practica 
creştină adevărată şi că este mai bine ca cei ce cred Biblia să se separe de 
biserica oficială patronată de rege.   
De aceea mişcarea baptistă este definită peste tot ca o mişcare de "separare" de 
bisericile „tradiţionale”. 
La începutul sec. al XVII-lea, un tânăr predicator sosit pe pământ american cu un 
grup de emigranţi englezi va înfiinţa o colonie numită “Providence”(providenţa), 
unde în anul 1638, se va forma prima biserică baptistă din colonii. De acolo, 
marturia baptistă se va extinde pe toata coasta de Est, iar mai târziu, datorită 
expansiunii spre Vest, în tot continentul nord-american.  
În 1792, la Kettering (Anglia), un grup de tineri predicatori au pus bazele 
Societăţii Misionare Baptiste Engleze, iar unul dintre ei - William Carey- a hotărât 
să fie primul ei misionar şi să plece în India. William Carey va rămâne în memoria 
misiunilor protestante drept “părintele misiunilor moderne”. Predica lui- “Încearcă 
lucruri mari cu Dumnezeu”, a aprins mii de inimi cu pasiune pentru misiune. 
Mişcarea baptistă modernă din Europa a căpătat amploare pe la mijlocul 
secolului XIX. 
În lumea baptistă este cunoscută fraza “fiecare baptist, un misionar”. Ea aparţine 
pastorului german, Johan Gerhad Onken (1800-1884), care a avut o contribuţie 
decisivă în răspândirea mişcării baptiste din Germania, Europa Centrală şi chiar 
de Est, el însuşi ajungând să misioneze în Rusia şi Ţările Române.  
Nu putem trece cu vederea lucrarea de evanghelizare în masă, desfăşurată de 
marele evanghelist baptist Billy Graham, în a doua jumătate a sec.XX, care a 
vestit Evanghelia la milioane de suflete. 
Spaţiul este prea limitat pentru a face loc şi altor nume sonore din aceasta istorie 
de 400 de ani, dar există  o carte a vieţii în care numele lor sunt scrise şi o zi în 
care Dumnezeu va răsplăti lucrarea fiecăruia. 
Astăzi baptiştii reprezintă cea mai răspândită congregaţie creştină neoprotestantă 
din lume, având biserici în peste 220 de ţări şi cca.120 milioane membri. 
Rugăciunea către Dumnezeu este ca aceste crâmpeie de istorie evocate mai sus 
să devină sursa de inspiratie şi încurajare pentru credincioşii baptişti de astăzi. 

ÎNCEPUTURILE CREDINŢEI BAPTISTE ÎN ROMÂNIAÎNCEPUTURILE CREDINŢEI BAPTISTE ÎN ROMÂNIAÎNCEPUTURILE CREDINŢEI BAPTISTE ÎN ROMÂNIA   
Începuturile mişcării baptiste la noi au avut trei momente semnificative:  
Primul început al baptiştilor are loc în Ţara Românească, mai precis în 

capitală, în anul 1856. 
Credinţa baptistă a ajuns aici, fiind adusă de un dulgher german, Johann 

Scharschmidt, care a sosit la Bucureşti împreună cu soţia, venind de la Hamburg, 
unde primise botezul în biserica lui Onken. 

Cei doi, vor începe o lucrare misionară înfloritoare printre germani care se va 
concretiza cu înfiinţarea primei biserici baptiste(germane) din Regat. Mai târziu, 
lucrarea se va extinde şi printre români. Nume ca ale lui Constantin Adorian, Ioan 
Branea, sunt nume de referinţă pentru începuturile lucrării printre români. 

Al doilea început al baptiştilor în ţara noastră a avut loc în Dobrogea, 
independent de primul. Imigranţi baptişti de origine germană, din sudul Ucrainei, 
datorită prigoanei, s-au refugiat şi au ajuns în Dobrogea, unde au înfiinţat o 
biserica baptistă germană în anul 1862 la Cataloi, un sat din judetul Tulcea. 
Lucrarea se va dezvolta ulterior şi printre români, prin slujirea fraţilor Sezonov şi a 
fraţilor Taşcă.  

Al treilea început al credinţei baptiste are loc în anul 1874, la Salonta, 
judeţul Bihor, unde s-a înfiinţat o biserică baptistă maghiară. Acest fapt 
marchează începuturile credinţei baptiste în Transilvania. Anton Novak, un 
colportor de Biblii din acea perioadă, a intrat în contact cu ţărani din Salonta, 
adunaţi la studiul Scripturii, care au acceptat botezul biblic, formând astfel nucleul 
bisericii baptiste din Salonta.  

Un gigant al misionarismului baptist românesc, un adevărat Wesley autohton, 
Kornya Mihai, unul din fondatorii bisericii, a dus Evanghelia din zona Salontei, în 
tot bazinul Crişanei, ajungând până la Braila sau la Bozovici, în sudul Banatului şi 
botezând în timpul lucrării sale aproximativ 8.000 de suflete.  

Anii ’20-’30 ai secolului XX au fost marcaţi de persecuţii sporadice. În ciuda 
acestor situaţii, lucrarea baptistă  intră pe un făgaş normal de dezvoltare din multe 
puncte de vedere: instituţional, se organizează Uniunea Baptistă şi comunităţile 
regionale; teologic, se înfiinţează în 1921, Seminarul Baptist (mai întâi la Buteni şi 
apoi, la Bucureşti)- instituţia teologică care va pregăti multe generaţii de lucrători 
baptişti. De asemenea, se fac progrese pe plan publicistic şi misionar. 

Perioada 1940-1944 va însemna pentru credincioşii baptişti una din cele mai 
negre perioade din istoria lor, când regimul mareşalului Antonescu va trece în 
ilegalitate toate asociaţiile religioase din România şi ca urmare şi bisericile 
baptiste au fost închise.  

Perioada 1944-1947, după redobândirea libertăţii religioase, a adus un spirit 
de trezire spirituală în bisericile baptiste, lucrarea a progresat şi numărul 
credincioşilor baptişti a crescut considerabil. 

După anul 1950, regimul dictatorial comunist şi-a arătat adevărata faţă, 
aplicând o serie de măsuri represive şi restrictive faţă de cultele religioase. Astfel, 
arondarea bisericilor, reglementarea serviciilor religioase, limitarea numărului de 
studenţi la Seminar şi a numărului de pastori, refuzul aprobării construirii de 
lăcaşuri de cult, restricţionarea publicaţiilor sunt doar câteva dintre aceste măsuri.        

După anul 1989 climatul de libertate religioasă a adus un reviriment în viaţa 
bisericilor baptiste.     

Astfel, s-a dezvoltat spiritul misionar, fapt ce a dus la plantarea multor biserici 
şi filiale baptiste în toate judeţele ţării. S-au construit multe locaşuri de cult, atât la 
oraşe, cât şi la sate. S-a înfiinţat încă o şcoală teologică de grad universitar – 
Universitatea Emanuel din Oradea, iar Seminarul de la Bucureşti a fost acreditat 
ca Institut Teologic de grad universitar, fapt care a facilitat intrarea în lucrare a 
multor tineri. 

În prezent în România există aproximativ 1800 de biserici baptiste, cu peste 
100000 de credincioşi. 

ÎNCEPUTURILE BAPTISTE ÎN CARAŞÎNCEPUTURILE BAPTISTE ÎN CARAŞÎNCEPUTURILE BAPTISTE ÎN CARAŞ---SEVERINSEVERINSEVERIN   
Credinţa creştină baptistă a pătruns pe meleagurile judeţului Caraş-Severin, 
 între anii 1908 – 1920 . 
Zona Caransebeşului. Credinţa baptistă a pătruns aici prin Popescu Petru, din comuna 
Curtea, care s-a angajat la o moară din comuna Iaz în anul 1908. Acesta împreună cu o 
altă familie baptistă venită din Ardeal şi stabilită în zonă, au început să vestească 
Evanghelia şi aceasta a dat rod. Astfel în anul 1909 sunt botezate 3 suflete, iar în anul 
următor are loc un alt botez oficiat de Ştefan Ignea. Biserica va continua să crească şi în 
prezent în Caransebeş sunt 3 biserici baptiste. În anii următori iau fiinţă biserici baptiste în 
zona Caransebeşului în următoarele sate şi comune : Borlova (1919), Bolvaşniţa (1920), 
Bouţar(1919), Buchin(1916), Petroşniţa, Vălişoara şi oraşul Oţelu Roşu. 
Zona Clisura Dunării. Prima biserică baptistă din Clisura Dunării a fost biserica din 
Moldova Nouă. Înfiinţarea bisericii este legată de numele fraţilor Nicolae şi Ilie Craioveanu 
şi Ioan Băieşu, care fiind la muncă la o mină din Voroşvar(Ungaria), s-au întâlnit cu 
Constantin Buriman din Coronini, care le-a vestit Evanghelia pe care o auzise şi el de la 
Dumitru Drăgilă din Prilipeţ. Aceştia s-au convertit.şi au primit botezul într-o biserică 
baptistă germană din Budapesta în anul 1916, iar în anul 1918, se întorc acasă şi 
formează biserica. Credinţa baptistă s-a răspândit şi în alte localităţi din Clisura Dunării. 
Astfel, Biserica baptistă din Coronini (Pescari), ia fiinţă în anul 1919 prin  lucrarea lui 
Buriman Constantin şi a lui Moldovan Ghe. La Socol, credinţa baptistă pătrunde la 1921, în 
Padina Matei la 1923, în Moldova Veche la 1927, în Moldoviţa la 1926, în Ştinăpari la 
1918, în Cărbunari la 1920, în Pojejena la 1919, în Sfânta Elena la 1921. 
Zona Oraviţa – Anina. Prima biserică baptistă din zona Oraviţei ia fiinţă la Ciclova 
Română, în anul 1912, când s-a întors din America Vichente Percea, care primise credinţa 
baptistă acolo. Biserica baptistă din Oraviţa ia fiinţă în anul 1918, când a venit aici de la 
Viena, familia Folk, mama, fiul Ioan şi două surori Cristine şi Ana. Aceste două surori au 
avut de-a lungul anilor o contribuţie deosebită la dezvoltarea cântului coral şi instrumental 
în bisericile din această zonă. De asemenea o contribuţie deosebită la dezvoltarea lucrării 
în zona aceasta a Caraşului a avut-o vaşnicul lucrător Ştefan Ignea. 
Biserica baptistă din Anina s-a născut prin lucrarea de pionerat a lui Petru Andrei, un 
miner venit aici din localitatea Curtea(lângă Făget) în anul 1910. Deşi a stat în Anina 
numai un an, sămânţa Cuvântului semănată de el a adus rod bogat şi astfel în anul 1914 a 
luat fiinţă biserica formată dintr-un nucleu de convertiţi printre care erau: Vasile Enaşcu, 
Vasile Dogariu, Avram Petruică şi alţii. 
Zona Valea Almajului. Prima biserică baptistă în Valea Almajului a luat fiinţă în localitatea 
Eftimie Murgu. Efta Murgu a fost primul convertit care a primit cuvântul prin Vasile Enaşcu 
din Potoc, fiind botezat în anul 1912 împreună cu fratele său Ilie. Credinţa baptistă a 
pătruns apoi şi în Prilipeţ prin întoarcerea la Dumnezeu a doi tineri: Ion Şuveţ şi Dumitru 
Drăgilă la care se adaugă şi Gavril Drăgilă şi toţi trei sunt botezaţi în anul 1913 la Prilipeţ 
de Stefan Ignea. În 1927 ia fiinţă orfelinatul de la Prilipeţ de care s-a ocupat Ion Şuveţ. 
Mărturia Evangheliei avea să fie purtată cu mult succes de Ion Şuveţ în alte localităţi din 
Valea Almajului, cum sunt Lăpuşnicul Mare, Bozovici, Moceriş, Bănia, Prigor, Dalboşeţ şi 
altele, unde se vor înfiinţa biserici. Un fapt important în dezvoltarea lucrării din Valea 
Almajului l-a constituit întoarcerea la Domnul a lui Goga Dănilă din Gârbovăţ, care va 
deveni un slujitor destoinic, fiind ales în 1951 Preşedinte al Cultului Baptist.  
Zona Reşiţa – Bocşa. Înfiinţarea bisericii baptiste din Reşiţa este legată de numele lui Ion 
Micşa din Jitin, un tânăr credincios care vine la Reşiţa în anul 1919 pentru a-şi câştiga 
existenţa. Având sămânţa Cuvântului în inimă, el ia legătura cu un mic grup de credincioşi 
din zonă şi împreună formează biserica baptistă. În anul 1946 s-a ţinut Congresul 
tineretului baptist din România, eveniment care a avut un impact benefic pentru propăşirea 
lucrării. 
Astăzi în Reşiţa sunt trei biserici baptiste şi tot aici a luat fiinţă în anul 1995, un liceu 
teologic baptist, pe lângă Biserica baptistă nr.1, fiind acreditat în anul 2000 care 
funcţionează cu 20 de formaţiuni de la grădiniţă, la clasa a 12-a de liceu.  
Biserica baptistă din Bocşa Română s-a înfiinţat în anul 1932, iar astăzi în Bocşa sunt 
două biserici. Amintim câteva din localităţile din zona aceasta unde s-au format biserici 
baptiste în această perioadă: Dognecea, Doclin, Biniş, Vermes, Valea Pai, Gherteniş, 
Fizeş, Duleu, Fârliug şi altele. Menţionăm mai jos câteva nume de care se leagă 
începuturile baptiste în judeţul Caraş-Severin: Ştefan Ignea, Dumitru Drăgilă, Ioan Şuveţ, 
Goga Dănilă, Iefta Românu, Negrei Ilie, Rădula P., Enaşcu V., Vichente Percea, Buriman 
C-tin, Craiovan Ilie, Costa Popescu, Pop Ioan, Micşa Ioan, Petru Adam etc. 


