
 
 
 
 

Vuc Viorel - pastor pensionar de la 01 noiembrie 2010 

Data nașterii: 03 octombrie 1950, în comuna Bolvașnița, județul Caraș 
Severin. 

Botez: 18 Nov. 1969, fiind botezat de Fratele Nicolae Dragomir, pastorul 
Bisericii Baptiste din Bolvașnița. 

Familie: Căsătorit din 11 august 1974 cu sora Estera Turnea și avem 3 
copii: Lucian, născut pe 12 mai 1975, Daniela, născută la 02 martie 1980, și Felicia, născută pe 25 sept.1982. 
(Actualmente toți trei sunt căsătoriți, și astfel am 5 nepoți, foarte drăgălași, încât îmi vine să zic ca și fr.Richard 
Wurmbrand: "dacă știam că sunt așa de scumpi nepoții, începeam cu ei"). 

Studii: -în anul 1974 am absolvit  școala tehnică de "electroniști, depanatori radio-Tv" la Timișoara 

-între anii 1993-1998 am urmat cursurile de fără frecvență  la Institutul Teologic Baptist din București. 

Câteva cuvinte despre dvs. Înainte de a fi pastor am lucrat între anii 1975-1990, ca electronist la CFR, într-o 
ramură de automatizări electronice:"Telecomanda la distanță". In 1987,  am preluat sujirea  Corului si al Fanfarei  de 
la  fratele Petru Dragomir, care a slujit Biserica din Bolvașnița cu partea muzicală peste 40 de ani.  

La 18 martie 1990, am fost ordinat ca pastor de Comisia Pastorala formata din: Dragomir Nicolae, Belciu Busuioc, 
Bosneac Simion, Muroni Ioan, Jigore Simion, în cercul de Biserici Bolvașnița, Vârciorova, Petroșnița și Vălișoara, 
inițial, apoi am preluat Buchinul. Ordinarea a avut loc pe 18 martie 1990 în Biserica Creștină Baptistă Bolvașnița. 

Versetul preferat din Scriptură:  Isaia 41:10  :"nu te teme,căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare căci Eu 
sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare". 

Cântarea favorită: “Isuse-al meu tovarăș scump” 

Câteva realizări: Nu-mi amintesc, pe plan spiritual, nimic să fi realizat eu personal ceva anume, ci Domnul. "Deci 
mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru că puterea lui Hristos să rămână în mine". 2 Corinteni 
12:9/b. Aș putea să mai adaug faptul că nici pe linie administrativă, nu am niște realizări personale, ci frații  
comitetelor  Bisericilor,  fiind buni administratori, au reușit realizări frumoase și în acest domeniu.  

“Pastorul Viorel Vuc, a slujit cu cinste, dăruire și jertfă în calitate de pastor al Bisericilor Baptiste de pe Valea Timișului 
mai bine de 21 de ani, până în vara anului 2011, când pastorala bisericilor este predată tânărului pastor Beniamin 
Dragu, iar fratele Viorel Vuc va continua să slujească  cu Evanghelia și în continuare, în lucrarea Împărăției lui 
Isus  Cristos, la care cu toții am fost chemați.”   (fr.Petrică Cocârteu - Ohio- SUA)  

Un cuvânt pentru frații din Comunitate: În privința aceasta aș vrea să mă folosesc de cuvintele apostolului 
Pavel din 1 Cor.15:58: "De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci 
știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică". 

Viorel Vuc, pastor 
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Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt și 
se odihnește la umbra Celui Atotputernic, 

zice despre Domnul: 

“ El este locul meu de scăpare și cetățuia 
mea, Dumnezeul meu în care mă încred.” 

Psalmii 91:1-2 



Tragedia omului este egoismul, lepădarea de sine, însă temelia închinării, a postului și a rugăciunii 
este pocăința. 

2 Cronici 7:14-15,"Dacă poporul meu peste care este chemat Numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața 
mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara". 

III. Omul potrivit pentru vremuri grele planifică . V11 

Neemia face planuri serioase și în aceste planuri Îl include pe Dumnezeu. Nu face nimic, nici-un pas fără Domnul. 
Acționează cu sârguință fiind convins că Domnul va fi cu el. 

1. Să se implice. Neemia plănuiește ceea ce parea irealizabil. Să călătorească și să-și punș darurile administrative în 
slujba lui Dumnezeu. Avem imaginea unui om matur care a găsit echilibru între mijlocire în rugăciune şi acţiune 
concretă. Avem imaginea omului care nu doar se roagă ci şi acţionează, dar care nu acţionează fără să se roage. De 
asemenea trebuie observat că înainte  să ceară și altora să facă ceva, el dă dovadă de o implicare fără rezerve 
asumându-și riscuri mari. 

2. Să investească. Este gata să jertfească , să-l coste ceva. Este gata să plătească prețul. Capitolele următoare 
mărturisesc despre investiție emoțională, sufletească, materială, fizică etc. 

3. Să izbândească prin Domnul. Mai întai el comunică și colaborează cu Domnul. Este conștient că nu poate face 
lucrarea de unul singur și îi implică și pe ceilalți. În colaborare și în unitate sprijinindu-se pe Domnul și unii pe ceilalți 
vor birui. Capitolul următor va demonstra că Dumnezeul nostru este potrivit pentru vremuri speciale deschizând porţi 
care păreau înţepenite pentru totdeauna. Resursele curg pentru că liderul potrivit a plănuit să depindă de Domnul. 

Neemia 2:20."Și eu le-am răspuns: Dumnezeul Cerurilor ne va da izbândă. Noi robii Săi, ne vom scula și vom zidi". 

- Este vremea să ne întoarcem la modele biblice de slujire şi slujitori.  -În Bisericile noastre este nevoie de slujitori 
motivaţi de Scripturi şi care folosesc înţelepciunea Scripturilor în conducerea lucrării.  -Avem nevoie de slujitori care 
cunosc puterea postului și a rugăciunii.  -Avem nevoie de oameni gata să se  investească serios în lucrare pe ei și ceea 
ce au ei.  -Acolo unde te-a aşezat Dumnezeu fi slujitorul potrivit pentru vremuri grele. 

1 Corinteni 15:57-58."Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos! 
De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că ostenelea voastră în 
Domnul nu este zadarnică".        

Pastor Petru Nedved 
OM

UL POTRIVIT PENTRU VREM
URI GRELE 

OOMULMUL   POTRIVIT POTRIVIT PENTRU PENTRU VREMURI GRELEVREMURI GRELE      Neemia 1:1-11 

I storia omenirii este plină de momente de criză,  de momente dificile și delicate, în care soarta unor națiuni sau chiar a lumii era 
în pericol. Asemenea momente, sunt momentele în care oameni speciali, liderii adevarați ies la iveală.Istoria Biblică este de asemenea 
amprentată de lideri, de slujitori care au slujit în momente delicate și care au schimbat prin slujirea lor istoria poporului lui 
Dumnezeu.Neemia este cu siguranță unul din acești lideri care a marcat istoria națiunii alese. Un om special pentru vremuri speciale. 
Întorși din robie, evreii trăiesc o viață spirituală și socială de subzistență. Cetatea este vulnerabilă, peisajul este dezolant, slujitorii 
resemnați, dușmanii satisfăcuți. Într-un asemenea moment apare pe scena Neemia, un om al lui Dumnezeu care va schimba starea 
Ierusalimului și a poporului lui Dumnezeu.Capitolul întâi al cărtii sale ne prezintă:  Neemia un Om potrivit pentru vremuri 
grele.  

I. Omului potrivit pentru vremuri grele îi pasă de alţii. V1-4 

1. Este interesat de starea fraților lui.V2, Neemia era paharnicul împăratului. Poziţia lui implică mai mult decât verificarea și 
servirea vinului consumat de împărat. Neemia funcţiona ca şi consilier, ca şi sfătuitor regal. Dincolo de starea materială şi de confort, 
darurile și abilitaţile lui Neemia erau folosite în cea mai puternică împărăție a vremii. Dacă la aceste informații adăugăm sinceritatea , 
întrebărilor  despre starea Ierusalimului avem portretul unui slujitor marcat de interes real, pentru poporul său. Avem o calitate 
indinspensabilă oamenilor care schimbă istoria, interesul sincer pentru cei din popor. 

2. Este impresionat, atins de starea lor.V4, Reacţia lui Neemia la veştile deloc bune este grăitoare. Omul se aşează, acelaşi lucru 
care îl facem şi noi când veştile primite ne doboară şi simţim că nu le putem suporta. Plânge, dovedind că are o inimă sensibilă, care 
poate fi atinsă de starea nenorocită a Ierusalimului. Plânge dovendind o inimă plină de dragoste de afecțiune pentru ei, îl doare.Simte 
cu ei și le dovedește că-i iubește.Nu-i disprețuiește ci dimpotrivă le acordă atenție , alinare și adăpost. Este clar că omul lăuntric al 
liderului trebuie să fie mereu sensibilizat de valorile Scripturilor. Acolo departe de Ierusalimul pe care nu l-a văzut, de a cărui cădere 
nu s-a făcut vinovat direct, inima unui om special este atinsă tocmai pentru că valorile Scripturii au amprentat pasiunile și prioritățile 
acestui om. 

Evrei 13:16."Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac". 

II. Omul potrivit pentru vremuri grele postește și  se roagă.V5-11 

Postul este reacţia omului la situaţii pe care nu le poate depăşi singur. Este interesant să observăm că nu există porunci biblice clare 
despre post, tocmai pentru că postul este acel gen de activitate care nu trebuie poruncit. Faptul că Neemia departe de centrul religios 
al Iudaismului , într-o cultură păgână are refleful postului spune multe despre spiritualitatea lui. Rugăciunea lui de asemenea 
dovedește profunzimi spirituale de care ducem lipsă în aceste vremuri. 

1. Cui s-a rugat? v5. Unui Dumnezeu  pe care-L cunoștea personal foarte bine.Copleșit de Mareția Lui, de Sfințenia Lui, de 
atotputernicia lui Dumnezeu se apleacă în rugăciune înaintea lui . Avea o relație bună cu stăpânul lui și părtășie în fiecare zi. Era un 
om al rugăciunii zilnice. Se smerește și cu sinceritate strigă la Domnul după ajutor. Este clar din conținut că Dumnezeu nu era un 
străin pentru Neemia, că atributele divine curg uşor de pe buzele lui, dovedind cât de acasă era liderul nostru în domeniul rugăciunii. 

2. Ce s-a rugat? v6-11.  Conținutul rugăciunii:  

a. căința. V7, nu ia fost rușine să se smerească înaintea Domnului. Nu se exclude pe el ci dimporivă recunoaște că atât el cât și 
părinții lui și întreg poporul sunt vinovați de starea în care au ajuns.Nu se vede mai bun decât ceilalți și nu învinovățește pe alții. 
Întelegem asta din expresiile folosite în rugăciune, "noi","eu"," n-am pazit ", " te-am supărat", "am păcătuit".... b. cerere.V8, după 
ce se pocăiește și se smerește, îndrăznește să ceară de la Domnul iertare, îndurare,sprijin, ajutor și izbândă. c. cunoașterea 
Scripturii. V9, un factor foarte important înaintea Domnului. O rugăciune plină de scriptură de cuvântul Domnului. Cunoștea foarte 
bine  Cuvantul Domnului.Îl iubea pe Domnul și iubea și cuvântul Lui. Face apel la credincioșie, la caracterul neschimbător al Lui 
Dumnezeu, la bunătatea, îndurarea și dragostea fără margini a lui Dumnezeu. 

3. De ce s-a rugat? Motivaţia este întotdeaun extrem de importantă. Chiar și cele mai sfinte lucruri pot fi făcute cu motivații 
pervertite de firea noastră păcătoasă. Din ceea ce deducem pasiunea pentru Numele lui Dumnezeu este factorul motivant în cazul 
acesta. Pasiune pentru Numele luat în derâdere de neamurile vecine şi ostile Ierusalimului. Pasiunea pentru oraşul şi poporul lui 
Dumnezeu. 

 

E V E N I M E N T E  
***În săptămâna 5-10 iulie, la Centrul de Studii Biblice de la Surduc a avut loc tabăra 
"Speranța 2010", tabăra tinerilor de la biserica Speranța Reșița. Am fost binecuvântați cu 
un timp minunat petrecut în prezența Domnului la studiu biblic și închinare precum și 
la activitățile recreative și sportive. Mulțumim lui Dumnezeu pentru protecția Sa.  
 
***În perioada 1-6 august va avea loc, la Brădățel, în munții Retezat, faza națională a 
olimpiadei biblice pentru liceeni 2011. Comunitatea Caraș-Severin va fi reprezentată de 
3 tineri din bisericile: Sfânta Treime Caransebeș, Speranța Reșița, Nr. 1 Reșița. 
 
***În săptămâna 8-13 august 2011 va avea loc faza națională a olimpiadei biblice pentru 
copii. Concursul va avea loc la Sucevița, în Bucovina, și vor participa peste 40 de copii 
care vor reprezenta 13 comunități. Prin activitățile desfășurate se dorește un timp în 
care copiii să-L cunoască pe Dumnezeu într-un mod personal. Comunitatea noastră va 
fi reprezentată de 3 copii de la bisericile Sfanta Treime, Caransebeș și Speranța Reșița. 
 
***La Centrul de Studii Biblice de la Surduc va avea loc, în săptămâna 15-20 august, 
tabăra pentru copii  "Speranța junior 2011" la care vor participa aproximativ 80 de copii 
de la bisericile Speranța Reșița, Betel Reșița și Betel Timișoara. Ne rugăm Domnului ca 
timpul petrecut acolo să fie unul binecuvantat de El.   


