
 
 
 
 
Jurca Titus -pastor Biserica Creştină  Baptistă 
“Ghetsimani” Caransebeș 
 
Data naşterii: 29 iunie 1961, în com. Bolvașnița jud. 
Caraș-Severin  
Botez: 29 august 1980, în Biserica Baptistă Bolvașnița, de 
către fr. pastor Dragomir Nicolae  

Familie:  căsătorit din 3 august 1986 cu Teofina, avem 2 copiii: Liviu Teofil 
născut în 28 noiembrie 1988, și Nicoleta Naomi, născută în 5 ianuarie 2003.  
Studii:  Absolvent al Institutului de Mine Petroșani în anul 1887, și al 
Institutului Teologic Baptist București în anul 2001.   
Câteva cuvinte despre dvs. :  Am lucrat între anii 1887-1996 ca inginer 
minier la I.P.E.G. Banatul Caransebeș, iar din anul 1996 sunt pastor în 
Biserica Creștină Baptistă Ghetsimani Caransebeș. Între anii 2001-2004 am 
girat Biserica Creștină Baptistă Glimboca.  
Versetul preferat din Scriptură: Eclesiastul 9:8 "Hainele să-ți fie albe în orice 
vreme, și să nu-ți lipsească untdelemnul de pe cap."   
Cântarea favorită: "Să nu stricăm adevărul preasfintelor Scripturi"  

Cântarea nr. 886  
Să nu stricăm adevărul o Preasfintelor Scripturi!  

Să nu stricăm adevărul, o Cu alte-nvățături!  
Căci cine strică un cuvânt o Din Sfânta Carte dată,  

Cădea-va-n mâna Celui Sfânt, o La dreaptă judecată...  
Să nu-ncurcăm adevărul o Cereștilor puteri!  

Să nu-ncurcăm adevărul, o Cu omenești păreri!  
Căci cine-ncurcă drumul viu o Și calea cea curată,  

Pieri-va-n veșnicul pustiu o La dreapta judecată.  
Să nu-ntinăm adevărul o Cel sfânt și minunat!  
Să nu-ntinăm adevărul, o Prin pofte și păcat!  
Căci cine-Ți va sluji, Isus, o Cu inima-ntinată,  

Cădea-va, pentru veci, răpus o De dreapta judecată.  
Să înălțăm adevărul, o Mai sus și mai frumos!  

Să înălțăm adevărul! o El e întreg, Hristos!  
Câteva realizări: Am o familie binecuvântată de Dumnezeu cu pace și 
armonie. În ce privește lucrarea, fiind întotdeauna în echipă, la început cu 
fr. Belciu Busuioc, acum cu fr. Danuț Vrâncilă nu pot să nominalizez realizări 
spectaculoase, pot spune însă că am fost și sunt om de echipă și apoi 
Dumnezeu a dat binecuvântare peste lucrarea noastră.   
Un cuvânt pentru fraţii din Comunitate:  Pe fiecare dintre noi Dumnezeu ne-
a creiat într-un mod diferit, ne-a încredințat lucrări diferite, de aceea să nu 
comparăm lucrarea sau slujirea noastră cu a altuia, ci fiecare din noi să 
căutăm să fim credincioș i în lucrul încredințat nouă.  
Apoi aș dori ca Dumnezeu să trezească în noi responsabilitatea nu numai 
pentru generația prezentă, ci și pentru generația viitoare, gândindu-ne 
care este moștenirea spirituală pe care o lăsăm prin pilda noastră de 
viețuire și prin lucrarea noastră.   
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Pastor Jurca Titus  

“Cartea aceasta a legii să nu se depărteze 
de gura ta; 

     cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând 
să faci tot ce este scris în ea; 

     căci atunci vei izbândi în toate lucrările 
tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune.” 

Iosua 1:8  



P erioada dintre Înviere și Înălțare este o perioadă cât se poate de importantă pentru ceea ce urma să fie Biserica. 
Timpul ultimelor detalii înainte de a-i trimite pe ucenici ca pe niște miei în mijlocul lupilor. O perioadă 

instrumentală pentru viața și modul de slujire a ucenicilor. Putem identifica anumite priorități pe care Mântuitorul Isus 
Hristos le-a avut în acest segment de timp foarte scurt. 

I Valoare arătată fiecărei personae 

Mântuitorul se arată în mod individual de cele mai multe ori și doar ca excepție se arată unui anumit grup.Se arată Mariei, 
lui Petru, Iacov, Toma, Saul din Tars. Această înseamnă că fiecare dintre ei, cu temerile și căderile lor, sunt importanți 
pentru Domnul Isus. Ei nu sunt doar membrii unui grup ci individualități distincte cu zbaterile și îndoielile lor. Ei nu sunt 
doar un nume pe o listă sau un număr, poziție într-un registru ci sunt persoane care au nevoie de încurajare, de reabilitare, 
de edificare. Celor mai mulți le rostește numele, în cazul Mariei chiar folosește diminutivul. Este imposibil să ni-L 
imaginăm pe Mântuitorul folosind în dreptul unei persoane cuvinte, expresii cum ar fi: măi, băi, bă, cu atât mai puțin 
porecle sau nume de batjocură. Fiecare dintre noi este atât de important încât își dă viața pentru noi. 

II Arătări doar celor care doresc schimbarea 

În perioada respectivă Mântuitorul Hristos nu se mai arată Fariseilor, Saducheilor, Cărturarilor, lui Pilat, Irod. A stat de vorbă 
cu unii dintre ei aproximativ trei ani și nu s-a văzut schimbare aproape deloc. Ei erau interesați în dispute teologice, de 
partide nu în mântuirea sufletului. Pentru ei s-a împlinit Duhul Meu nu se va lupta pururea cu omul  sau în cazul lui Saul 
Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul I Sam 16/14 Împăratul David când trece prin noaptea neagră a sufletului său îl 
roagă pe Dumnezeu să nu îndepărteze Duhul Sfânt de la el. Mântuitorul Hristos se arată celor în viața cărora încă mai este 
dorință de schimbare oricât de rău și lamentabil au căzut, s-au lepădat, oricâte îndoieli ar avea, Petru, Toma, Saul din Tars. 
El le dă șansa reîntoarcerii, schimbării totale. 2 Cor 5/17 Cea mai mare dramă posibilă unui om este ca Hristos să nu i se 
mai arate. 

III Prioritatea este creșterea spirituală 

Faptele Apostolilor 1/3 După patima Lui, li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori, timp de patruzeci de 
zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu. Se pare că ucenicii erau focalizați greșit, chiar 
după Înviere. A fost nevoie să-I mustre și să-i redirecționeze spre ceea ce este cu adevărat important. Nu vremurile, 
soroacele, diagramele istoriei, dispensațiile, politica bisericească, etc.,  ci creșterea spirituală, ucenicia, investiția în valorile 
veșnice, proclamarea Evangheliei ăn Ierusalim, toată Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Faptele Apostolilor 
1/8. Aceasta este platforma program a ucenicilor. Unii creștini sunt mustrați de către autorul epistolei către Evrei deoarece  
v-aţi făcut greoi la pricepere.În adevăr, voi, care de mult trebuia să fiţi învăţători, aveţi iarăşi trebuinţă de cineva să vă înveţe 
cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare. Evrei 5/11-12 

IV Dedicare indiferent de atitudinea celorlalți 

În Ioan 21/22 întâlnim că apostolul Petru este interesat ce se va întâmpla cu Ioan, care va fi destinul lui. Mântuitorul Hristos 
îl cheamă pe Petru la dedicare, chiar martiraj în cazul lui, indiferent dacă Ioan sau ceilalți îl urmează și ei pe Domnul sau nu. 
Tu vino după Mine Dacă îl iubim cu adevărat pe Domnul vom merge după El. Uneori ne uităm peste umăr să vedem dacă 
mai vin și alții. Poate așteptăm condiții, facilități diferite sau chiar mai rău, punem condiții. Chemarea Mântuitorului nu 
prezintă alternative, opțiuni. Trebuie să-L urmez indifferent de ce vor face ceilalți, care va fi atitudinea lor. 

Concluzie/Aplicație 

-Să încercăm să vorbim frumos cu cei din jur, să nu-I înnegrim pentru a fi noi mai albi, să nu-I vorbim de rău.  Fiecare are o 
valoare prin Creație, să le rostim numele. Isaia 43/1 Te chem pe nume, ești al Meu 

-Să mă schimb în domeniul/domeniile în care Hristos mă vrea altfel. Altfel, El se va îndepărta progresiv de mine. 

-Să caut mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui căutând să cresc în maturitate. 

-Să fiu devotat Domnului chiar dacă rămân singur. A-L iubi înseamnă a fi dedicate cauzei Lui. 

Pastor Daniel Bărnuț 
PRIORITĂȚI ÎNTRE ÎNVIERE ȘI ÎNĂLȚARE 

E V E N I M E N T E  
Liceul Teologic Baptist Reșița aniversare la 15 ani 
   Atunci când poporul lui Dumnezeu din vechime a fost atacat de filisteni, iar Dumnezeu a 
intervenit, dându-le ajutor și biruință, ei au luat o piatră căreia i-au pus numele Eben Ezer – 
”Până aici Domnul ne-a ajutat.” Acelaș lucru l-am făcut și noi, Liceul Teologic Baptist Reșița în 
perioada 12 – 15 mai 2011 la aniversarea a 15 ani de existență. Acțiunile care au avut loc : 
Joi, 12.05.2011 
    Deschiderea festivă a aniversării și deschiderea expoziției de lucrări în urma Concursului 
Internațional "Grădiniță și școala mea în ochi de copil" la care au participat 292 de preșcolari și 
67 elevi.  
Vineri, 13.05.2011  
    Simpozionul Internațional "Educație și voluntariat" organizat în cadrul Seminarului Didactica 
Internațional de către Liceul Teologic Baptist Reșița împreună cu alte instituții de învățământ. 
Sâmbătă, 14.05.2011 
    La Biserica Creștină Baptistă nr.1 Reșița au fost prezenți 60 de absolvenți, la o seară specială de 
depănare a amintirilor din timpul liceului. Frații păstori: Bărnuț Daniel și Țepeneu Marcel au 
avut câte un mesaj, precum și foștii directorii școlii: ing. Alexandru Carmen, prof. Todea Cornel. 
Câte un reprezentant din fiecare generație, din cele 11, au prezentat clasa din care au făcut 
parte. 
Duminică, 15.05.2011 
   Serviciul divin aniversar a avut loc de la ora 17.00 la Biserica  Creștină Baptistă nr.1 Reșița 
păstorită de fr. Daniel Bărnuț, la care au participat și alți frați pastori invitați. Ne-am bucurat de 
participarea reprezentanților: Consiliului Județean Caraș Severin, Inspectoratului Școlar, 
Primăriei Reșița, ACSI, LTB Timișoara, LTB Arad, LTP Arad, Școala  "Copii Harului " Lugoj, 
Academiei Creștine Strathcona Canada. O participare deosebită au avut-o cele două coruri ale 
școlii. 
      La ceas aniversar, Liceul Teologic Baptist Reșița dorește să vă mulțumească tuturor pentru 
îngăduință, încurajare  și susținere !  

Director, prof. Alexandru Szucs 
 
Admiterea pentru  clasa a IX-a la Liceul Teologic Baptist Reşiţa 
va avea loc astfel: 
-  27-31 mai 2011 -înscrierea pentru probele de aptitudini 
-  02 iunie 2011 -desfășurarea probei de aptitudini 
- 28 iunie 2011 -afișarea rezultatelor finale, în urma rezultatelor la Evaluarea Națională  

Pentru alte informații,  Liceul Teologic Baptist  Reșița, Al. Tineretului, nr. 9,  
sau la Telefon 0255/213254 

 
În data de 10 aprilie 2011 Biserica Creștină Baptistă din Globul-Craiovei s-a 
bucurat de  roada jertfei Domnului Isus Hristos în cadrul unui botez Nou 
Testamentar. În apa botezului au mărturisit pe Domnul șase suflete. La 
sărbătoare au luat parte următorii slujitori ai Domnului: fr. Vrăncilă Danu ț, fr. 
Moise Vrăjitor, fr. Mihai Fișteag, fratele Vrâncuța Ioan care a oficiat actul 
botezului și fr. Otniel Rusu. 
Au condus biserica în închinare prin cântare corul mixt al bisericii Ghetsimani 
din Caransebeș în serviciul de dimineață iar seara fannfara din Timișoara.  
Pentru toate acestea mulțumim și binecuvântăm pe Domnul! 

Pastor  Otniel Rusu  


