
 
 
 
 
Bărnuţ Daniel -pastor Biserica Creştină Baptistă Nr.1 Reşiţa 

 
Data naşterii: 26 Noiembrie 1964, localitatea Bocşa, jud. 
Caraş-Severin  
Botez: 23 Iunie 1985 la Bocşa, de către fratele pastor Tinco 
Ilie  
Familie:  căsătorit cu Elisabeta  Bărnuţ iar Dumnezeu ne-a 
binecuvântat cu 2 băieţi: Emanuel-Dorin  student şi Filip-

Daniel clasa a XII-a, amândoi absolvenţi ai Liceului Teologic Baptist Reşiţa.  
Studii:  1989-1993 absolvit Seminarul Teologic Baptist Bucureşti 
1997-2000 bursier studii postuniversitare master în teologie la Universitatea din 
Oxford, Universitatea din Cardiff, Marea Britanie  
Câteva cuvinte despre dvs. :  din august 1993 sunt pastor al Bisericii Creştine 
Baptiste Nr. 1 Reşiţa, iar din 15 septembrie 1995 predau teologie la Liceul Teologic 
Baptist Reşiţa  
Versetul preferat din Scriptură:   
-în predicarea Evangheliei Domnului Hristos Galateni 4:30a “Dar ce zice Scriptura?”  
-în slujirea pastorală 2 Corinteni 12:15  “Eu voi cheltui prea bucuros din ale mele şi 
mă voi cheltui în totul şi pe mine însumi pentru sufletele voastre”.  
Cântarea favorită: “În faţa tronului de sus” şi “Ia jugul lui Hristos pe umeri”  
Câteva realizări: Cea mai mare realizare este faptul că Dumnezeu s-a 
îndurat de noi ca familie şi prin mila Lui toţi suntem pe calea pocăinţei. 
Împreună cu Dorina, soţia mea, am putut să vedem pe cei doi băieţi ai 
noştri, Emi şi Filip în haina albă a botezului în Februarie 2010. De 
asemenea, Dumnezeu îmi face onoarea nemeritată de a fi slujitorul Lui în 
Biserica Creştină Baptistă Nr.1, o Biserică vizionară implicată în lucrarea 
de misiune în ţară: Brebu, Cuptoare, Lupac dar şi în străinătate: Serbia, Turcia, 
China; în lucrarea de educaţie creştină prin Liceul Teologic Baptist, în slujirea celor 
în nevoi prin Humanitas Pro Deo şi Casa Timotei şi deasemenea în lucrarea de 
tabere creştine prin Tabăra Gosen.  
Toate acestea sunt posibile datorită fraţilor şi surorilor din Biserică şi echipei de 
slujitori pentru care mulţumesc Domnului.  
Un cuvânt pentru fraţii din Comunitate:  Dragi fraţi, să ne întoarcem la 
valorile fundamentale predicate de Domnul Hristos: pocăinţa, credinţa, viaţa de 
sfinţenie. Să ne smerim în fiecare zi la picioarele sfinte ale Domnului căutând să fim 
plăcuţi lui Dumnezeu nu oamenilor. Să nu renunţăm la predicarea cu pasiune a 
Evangheliei Domnului Hristos Cel Răstignit.  
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Pastor Daniel Bărnuţ  

“Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un 
ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi. 

 De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar  

zgudui pământul şi s-ar clătina munţii în inima 
mărilor. 

 Chiar dacă ar urla şi ar spumega valurile 
mării şi s-ar ridica până acolo de să se cutremure 

munţii. 

Psalmii 46:1-3 

**În ziua de 12 iunie 2011, Biserica Creştină 
Baptistă Nr. 1 din Reşiţa a sărbătorit biruinţa 
lui Dumnezeu în viaţa a 14 suflete.  
Mulţumim lui Dumnezeu pentru ajutorul Lui! 



Î n perioada de dinainte de Rusalii, imediat după Înălțarea Domnului Isus, ucenicii se adună împreună stăruind cu un 
cuget în rugăciune și cereri, (Fapte 1: 14). La una din adunările lor, se ridică Petru și are inițiativa alegerii unui altul în 

locul lui Iuda Iscarioteanul. Petru are o motivație bună, lăudabilă, dorind să împlinească Scriptura, ”Slujba lui să o ia altul”. 
Drept urmare propune ca dintre cei ce erau acolo și împlineau anumite condiții să fie ales unul. Interesant e că Petru pune 
câteva condiții clare, în limita cărora poate s-ar fi încadrat mai mulți, dar apar doar 2 nume Matia și Iosif zis Barsaba zis și 
Iust. Care erau condițiile? 

Trebuia ca cel ce era pus în locul lui Iuda să fi fost împreună cu ceilalți 11 în toată vremea cât a trăti Isus pe pământ. Fapte 
1: 21. O altă condiție era ca însoțirea asta să fi început la botezul lui Isus de către Ioan și să continue până la Înălțarea 
Domnului la cer. Ce este interesant aici? Gândiți-vă! În Luca 6 citim în versetul 12 și 13 că după ce a petrecut o noapte în 
rugăciune (Isus nu a ales oricum pe oricine) Domnul cheamă ucenicii la El și alege din ei 12 pe care îi  numește apostoli. 
Adică din o mare mulțime de ucenici (puteau fi 70, sau puteau fi 500, nu știm câți, dar oricum erau mai mulți) Domnul nu 
îl alege pe Matia, nu îl alege pe Iosif zis Barsaba, dar îl alege pe Iuda Iscarioteanu! Din condițiile puse de Petru înțelegem 
clar că acolo în dimineața în care Domnul a ales 12, erau și Matia și Iosif. Nu în alege Domnul atunci, iată că în Fapte 1 îi 
vine rândul, dar nu îl alege nici acum !!! Alesul este Matia, nu Iosif! Ce ar fi făcut un ”creștin al secolului nostru” în situația 
dată? Poate nu ar mai fi făcut nimic în Biserică! De ce să facă el, dacă frații nu l-au ales? De ce să jertfească el, dacă sorțul 
nu l-a favorizat? Să lucreze Matia, să misioneze, ascultând de Petru tot Matia, să se ocupe de musafiri Matia, să fie 
exemplu la dărnicie Matia! Să facă tot ce e de făcut Matia! El, ”creștinul secolului 21” poate veni la Biserică când vrea, 
poate face ce vrea, poate să se ducă unde vrea, el ”nu a fost bun de a fi în față”, să facă cel ales! La adunarea generală, 
oricum îl va trage la răspundere, ”frate ai vrut, ai fost ales, fă! Că eu dacă eram ales făceam, așa nu am de ce să fac!” Ba 
poate să mai facă ceva, acestă, să își facă nucleul lui de nemulțumiți și poate cine știe așa își face o Biserică!  

Dar nu, aici vorbim de Iosif zis Barsaba zis și Iust, nu vorbim de Diotref! Nu îl cunoașteți pe Diotref?  Din nefericire sunt cam 
mulți ”pui” de-ai lui azi, așa cum îl prezintă Ioan, cel care nu voia să știe de Ioan dar îi plăcea să aibă întietate între frați 
(vezi 3 Ioan 9) Iosif nu era așa! Poate ca să nu credem că și-a făcut mișcarea lui, Luca cel ce scrie cartea Faptele Apostolilor 
nu mai scrie nimic de Matia dar scrie de Iosif. În Fapte 15 citim că decizia ”sedinței” de atunci a fost încredințată la 2 
oameni, cu vază între frați: Sila și Barsaba! Barsaba nu s-a revoltat, nu a părăsit lucrarea, nu a rămas pasiv, ci a rămas lângă 
frați. A trecut Domnul Isus în dimineața aceea pe lângă el și L-a ales pe Iuda, a decis sorțul în altă zi să fie Matia nu el, și 
totuși Barsaba rămâne credincios. Nu a fost locul lui să fie apostol, dar a avut locul lui între frați. Ce caracter deosebit are 
acest om! Este defapt ceea ce doar Duhul lui Dumnezeu poate face, o asemenea transformare!  

Avem poate în Bisericile noastre prea mulți ”Diotrefi” și prea puțini ”Barsabiști”. Prea mulți care fac doar dacă sunt aleși, și 
prea puțini care fac pentru Domnul, fără interes! Poate prea mulți care sunt deranjați dacă nu sunt aleși și prea puțini care 
lucrează tot așa mai departe! Poate prea mulți care dacă nu sunt bagați în seamă odată, de două ori, se retrag în carapacea 
lor și gata, nu mai fac nimic! Cred că acest Duh înalt care locuia în Barsaba este necesar și azi în viețile multora. Ne învață 
Domnul Isus despre locurile dintâi și funcțiile înalte, vrei, e foarte bine, dar e defapt o ocazie de a dovedi calitatea de slujitor, 
nu de a fi slujit!   Doamne, adu mai mulți ca Barsaba între noi! 

 

Pastor Valentin Sfercoci 
Iosif zis Barsaba, sau Diotref? 

E V E N I M E N T E  
***În data de 22 mai prin harul Domnului în Biserica Baptistă Oravița a avut loc un botez noutestamental cu 6 suflete. La 
acest eveniment au fost prezenți frații păstori David Nicola- Lugoj, Hânda Cristian – Bănia și Dobren Ion – Valea Mare. Cuvântul Domnului a 
fost propovăduit de fratele David Nicola iar corul și fanfara Bisericii Oravița au lăudat pe Domnul prin cântări, atât de dimineață cât și de 
dupămasă. Domnul să îi binecuvinteze pe cei 6 și familiile lor. 
***Olimpiada biblică pe Comunitate 
   Sâmbătă 4 iunie, la Liceul Teologic Baptist din Reşiţa, a avut loc faza pe comunitate a Olimpiadei Biblice pentru copii şi tineri. 
La acest concurs au participat 50 de elevi de la bisericile: Speranţa Reşiţa, Nr.1 Reşiţa, Emanuel Bocşa, Harul Bocşa, Ghetsimani Caransebeş, 
Sfânta Treime Caransebeş, Speranţa Oraviţa, Maranata Moldova Noua, Emanuel Grădinari, Biruinţa Cornuţel Banat, Socolari, Radimna. 
Olimpiada biblică a fost organizată de către departamentul de copii al Comunitătii Caraş-Severin în colaborare cu Liceul Teologic Baptist din 
Reşiţa şi cu sprijinul total al conducerii comunităţii. 
Cei trei copii care vor merge la faza naţională a olimpiadei ce va avea loc în luna august la Suceviţa sunt: 
-Gavrilovici Ana, Biserica Sfânta Treime Caransebeş (grupa mică) 
-Moisa Ana-Maria, Biserica Speranţa Reşiţa (grupa mijlocie) 
-Gavrilovici Daniel, Biserica Sfânta Treime Caransebeş (grupa mare) 
Cei mai buni participanţi au primit premii din partea Comunităţii, înmânate de fratele vicepreşedinte Ilie Tinco şi de fratele secretar Vali 
Sfercoci. Felicităm toţi copiii şi tinerii care au participat la concurs şi ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvânteze.  
 
Duminică 26 Iunie,2011,în cadrul serviciului divin de dimineaţă, a avut loc în Biserica Creştină Baptistă  nr.2 – „Betel” – 

Reşiţa, ordinarea ca păstor al bisericii a fratelui Constantin Cătălin. 
Fratele Cătălin a absolvit Institutul Teologic Baptist de grad universitar din 
Bucureşti în anul 2010 şi a fost ales păstor al Bisericii „Betel” din Reşiţa în 
vara aceluiaş an, slujind în această perioadă alături de ceilalţi doi păstori 
ai bisericii, fr.Olariu Gigel şi Bancsov Zoltan. La serviciul de ordinare alături 
de cei doi păstori ai bisericii amintiţi mai sus, au participat fr. Ionel Tuţac, 
secretarul general al Uniunii, fr. Mihai Mihuţ, preşedintele Comunităţii 
Caraş Severin şi fr. Daniel Bărnuţ, păstor al Bisericii nr.1 Reşiţa. 
Dumnezeu să-l întărească pe fratele Cătălin Constantin să fie un slujitor 
destoinic pentru orice lucrare bună pentru înaintarea Evangheliei şi spre 
gloria lui Dumnezeu. 

Anunţuri 
 **În perioada 12-15 iulie 2011, la CENTRUL DE STUDII BIBLICE de la Surduc va avea loc tabăra specială 
pentru femeile văduve împreună cu copiii acestora. Bisericile interesate pentru trimiterea şi  susţinerea, 
din punct de vedere financiar, a văduvelor sunt rugate să ia legătura cu fratele Gigel Olariu - telefon 
0722-436243.  
 **În data de 16 iulie 2011,orele 10-17, în cadrul Bisericii Baptiste Betel Reşiţa, str. Văliugului, nr.29, va 
avea loc o întâlnire cu fetele din cadrul Comunităţii Bisericilor Creştine Baptiste Caraş-Severin. Întâlnirea 
se desfăşoară în cadrul DEPARTAMENTULUI DE SLUJIRE AL SURORILOR, invitată sora Mia Oglice. 
     Pentru o bună organizare a întâlnirii vă rugăm respectuos să ne confirmaţi participarea până în data 
de 14.07.2011 la telefon 0733-921200 - Iunai Constantin.  

INFORMĂRI 

Pe data de 17 Iunie 2011 a avut loc o şedinţă de lucru a Comitetului Comunităţii CS, în cadrul căreia s-au discutat mai mul-
te probleme legat de lucrarea în Comunitate, dintre care amintim următoarele: 

a. În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Comunităţii din 26.Martie 2011, Comitetul Comunităţii, a ales cel de-
al patrulea membru în Consiliul Uniunii, din partea Comunităţii CS, în persoana fratelui Damian Ioan.  

Potrivit prevederilor statutare, Comunitatea noastră are dreptul la patru membri în Consiliul Uniunii şi aceştia au fost 
aleşi la Adunarea Generală a Comunităţii, ei fiind : fr.Mihai Mihuţ, fr.Ilie Tinco, fr.Ilie Milutin şi fr. Dănuţ Vrâncilă. Aduna-
rea Generală l-a validat de asemenea şi pe fr. Sfercoci Valentin, dacă va fi cazul, în urma alegerilor de la Congres. Având în 
vedere că la Congresul Cultului din 19-20 mai 2011, au fost aleşi în Executivul Uniunii doi candidaţi propuşi din partea 
Comunităţii Caraş-Severin, respectiv, fr.Tinco Ilie – vicepreşedinte al Departamentului pastoral şi fr. Milutin Ilie – Secre-
tar general adjunct, în locul lor Comunitatea are dreptul să propună alţi doi membri.În acest context Comunitatea Caraş-
Severin va fi reprezentată în Consiliul Uniunii de şase persoane, respectiv cei doi fraţi amintiţi, aleşi în Executiv şi încă 
patru de drept, conform Statutului şi care sunt: fr.Mihuţ Mihai, fr. Vrâncilă Dănuţ, fr. Sfercoci Valentin şi fr. Damian Ioan. 

b. Fratele.Bărnuţ Daniel a fost desemnat ca şi coordonator al departamentului de tineret din cadrul Comunităţii Caraş 
Severin, iar fratele Dumitraşcu Gelu a fost desemnat ca şi coordonator al departamentului pentru copii. 

Întâlnirea din luna Iulie a păstorilor din Comunitatea Caraş-Severin, va avea loc pe data de 26 Iulie, 2011, la Biserica Creş-
tină Baptistă nr.2 – „Betel” din Reşiţa, str. Văliugului nr.29. 


