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Conducerea Comunităţii  

urează tuturor slujitorilor şi bisericilor 

 din Comunitatea Caraş Severin 
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UN AN NOU BINECUVÂNTAT !UN AN NOU BINECUVÂNTAT !UN AN NOU BINECUVÂNTAT !   

 
 
 
GĂINĂ  PETRU – păstor  la  Biserica  Creștină  
Baptistă ,,Bunul Samaritean” – Băuțar 
 
Data  nașterii : 17.11.1951 – Băuțar, jud Caraș-
Severin 
Botez : 13.12.1970 în Biserica Creștină Baptistă Oțelu 

Roșu, botezat  de  fr  pastor  Sima  Boșneac 
Familia : căsătorit din 04.03.1979 cu  sora  Rozina. Domnul  ne-a  dat  4  
copii, 3 băieți  și  o  fată. Petrică 31 ani, căsătorit cu Lucia are 2 copii:Iosua 
și Petra-Daria; Simi 30 ani, căsătorit cu Alina are un băiat: Luca; Filip 23 
ani și Lia 19 ani studentă. 
Studii: autodidact. 
Ocupația : Slujitor  împreună  cu  echipa  de  slujire (7 frați) în Bisericile  
din: Bucova, Băuțar, Marga, Rusca Montană, Oțelu Roșu-Pro Deo, Măru și 
Obreja. 
Câteva cuvinte despre dumneavoastră: am  slujit  de  tânăr, de la  18  ani  
în  Biserica  din  Băuțar, indiferent  de  slujbe, și  în  Bisericile  de  pe  Valea  
Bistrei  cu  vestirea  Evangheliei, în  același  timp fiind  angajat și ca oțelar 
20 ani în  Uzina Oțelu-Roșu. Păstorii  mei  au  încercat  să  mă  ordineze  
înainte  de  1989  dar  nu  am  fost  acceptat. Abia  în  9 Dec.1990  am  fost  
ordinat  ca  pastor. 
Versetul  preferat: Geneza 13: 17 ,,Scoală-te  și  străbate  țara  în  lung  și-n  
lat”. 
Cântarea  preferată: “Ia  jugul  lui  Hristos  pe  umeri” 
Poezia  preferată: “Ce  bine-i  printre  voi  iubiții  și  dragii  sufletului  meu, 
                          Iubirea  voastră-n  mine  arde, alături  de-a  Lui  Dumnezeu, 
   Întâi  e-a  Lui, apoi  aproape  de  El  mi-e  dragostea  de  voi, 
             Hristos  și  voi  mi-ați  fost  comoara, în  lumea  asta  de  noroi.” 
Câteva  realizări: Evanghelizări  permanente  și  Domnul  a  lucrat. 
Construcții  case  de  rugăciune  noi  peste  tot, ordinări  de  prezbiteri  și  
păstori  în  fiecare  Biserică. 
Ce  v-ați  propus  pt  anul  viitor: să  slujesc  în  continuare, dar  oficial  să  
ies  la  pensie. 
Un  cuvânt  pt  frații  din  Comunitate: să  fiți  credincioși  cu  sufletul, 
sănătoși  cu  trupul, pace  în  familii  și  succes  în  Lucrarea  din  Biserici; 
să  aveți  un  an  nou  cu  cele  mai  bogate  roade  de  până  acum. 

   Fratele  Petrică Gaină      



UN FIU ADUCĂTOR DE SPERANŢĂ 
 PRINCIPII IMPORTANTE  

PENTRU O SLUJIRE EFICIENTA ÎN NOUL AN 
       
            În general slujitorii lui Dumnezeu care predică Cuvântul lui Dumnezeu sunt 
asociaţi cu nişte semănători, care aruncă sămânţa spre inimile oamenilor. Iată 

câteva lucruri de care trebuie ţinut cont pentru o 
slujire eficientă. 
      a.  Noi vom secera ceea ce sămănăm. 
 Gal.6:7 ; Osea 10:12-13. Biblia spune: „Ce seamă-
nă omul aceea va şi secera” şi „cine seamănă 
vânt va secera furtună”. Acest principiu este vala-
bil atât în natură cât şi în domeniul spiritual. De 
aceea în cartea Osea, Dumnezeu îndeamnă po-
porul: „Semănaţi potrivit cu neprihănirea şi veţi se-
cera potrivit cu îndurarea”.(10.12).  

     b. Noi vom secera de acolo de unde sămănăm – Ier.4:3, Gal.6:8 
Dumnezeu atenţionează poporul prin Ieremia: „Nu sămănaţi între spini”. Iar Pavel 
la Gal.6.8 ne atrage atenţia că în plan spiritual noi putem sămăna fie în (sau prin) 
firea pământească, fie în (sau prin) Duhul lui Dumnezeu. 
Dacă sămănăm în firea pământească secerăm putrezirea, dar dacă sămănăm 
în Duhul, secerăm viaţa veşnică.  
      c.  Noi vom secera mai mult decât sămănăm  – 2Cor.9:6. 
Pavel spune celor din Corint, ca o încurajare la dărnicie : „Cine samănă mult , 
mult va secera şi cine samănă puţin, puţin va secera”. Principiul e valabil în toate 
aspectele vieţii creştine, cu atât mai mult în cel de slujire. 
      d. Noi vom secera şi în funcţie de cum sămănăm – Ps.126 :5-6. 
Dacă vrem un seceriş bogat, încununat cu multă bucurie, suntem chemaţi să 
sămănăm cu inimă, cu jertfă şi să udăm sămânţa chiar cu lacrimi, pentru că se 
merită. Să ne ferim de lenevie, superficialitate, rutină şi populism. 
      e. Noi vom secera mai târziu decât sămănăm – 2Tim.2 :6 ; Iac.5 :7. 
Unele roade le culegem în această viaţă, altele le culeg alţii după noi, iar altele 
le vom culege în veşnicie. 

Dumnezeu să ne dea mult har să lucrăm cu înţelepciune, pentru ca la sfârşit să 
putem strânge snopii cu bucurie.       

  Preşedinte  Mihai Mihuţ  

MESAJ DE CRĂCIUN  
Isaia 9:6-7 

Înţelegem din contextul acestor versete că mesajul lui Isaia este aducător de speranţă pentru 
poporul lui Dumnezeu, Israel, care a părăsit Legea Domnului şi a ajuns în întunerec, în necaz, în 
ocară şi robie. 
Avem însă aici, la o scara mai mică, imaginea omenirii ajunsă în întunerec, fără Dumnezeu şi 
fără speranţă. 
Cineva a spus: “Când Dumnezeu a vrut sa facă ceva în această lume, a făcut să se nască un copil”.  
Iată de ce «Copilul care ni s-a născut şi Fiul care ni s-a dat» aduce speranţă, bucurie şi mângâiere 
pentru lume. 
1. EL ESTE ADUCĂTOR DE SPERANŢĂ PRIN NUMELE CE-L VA AVEA 
- Îl vor numi – “Minunat”. Naşterea Sa este minunată. Viaţa pe care a trăit-o ca om este mi-
nunată. Învăţătura Sa este minunată.Lucrările sale sunt minunate. Moartea şi Invierea Sa sunt 
minunate.  Astfel El a devenit urzitorul unei mântuiri minunate pentru toti cei ce cred în El. 
- Îl vor numi – “Sfetnic”. El este Sfetnicul cel mai competent, atât prin calitatea Sa de Fiu de 
Dumnezeu, cât şi prin modelul său de viaţă integră. De asemenea învăţătura şi sfatul Lui sunt 
adevărate. În orice problemă a vieţii vei găsi la El sfatul cel mai bun şi în El un model desăvârşit. 
- Îl vor numi – “Dumnezeu tare”. Te poţi bizui pe braţul Său atotputernic şi pe Cuvântul Său 
care este adevăr. El este Dumnezeu tare- atotputernic, care a biruit duşmanii cei mai de temut ai 
fiecăruia dintre noi, Satan, păcatul, lumea şi moartea. El e singura speranţă de scăpare de sub 
puterea acestor vrăjmaşi. 
- Îl vor numi – “Părintele veşniciilor”. El este Cel veşnic. Obarşia Lui se suie până în “zilele 
veşniciei”-Mica 5:2/b. Toate lucrurile au fost făcute prin El şi pentru El, de aceea în toate El are 
întâietatea. 
- Îl vor numi – “Domn al păcii”. Intr-o lume răvăşită de păcat şi consecinţele lui : invidia, 
ura, revolta, răzbunarea, conflictele, nevoia de pace este una strigentă. Păcatul ne-a făcut vrăj-
maşi cu Dumnezeu şi ne-a învrăjbit unii cu alţii. Este însă speranţă, “Fiul ce ni s-a dat”, este 
“Domn al păcii”. 
2. EL ESTE ADUCATOR DE SPERANŢĂ PRIN NATURA ÎMPĂRĂŢIEI SALE 
“Domnia va fi pe umărul Lui”.  
- Este o împărăţie puternică, care “nu se poate clătina”.-Evrei 12:28. 
 Ea se reazimă pe umărul Fiului lui Dumnezeu, El ţine universul cu puterea tăriei Lui. El este Cel 
atotputernic, de aceea şi împărăţia lui este invincibilă şi nu se poate clătina(vs.9/c “El o va întări 
(împărăţia) şi o va sprijini”. 
- Este o împărăţie în ascensiune. Vs.7/a “El va face ca domnia Lui să crească”. Şi aceasta 
pentru că toţi cei care-L acceptă pe Fiul ca Domn şi Mântuitor al lor, devin parte a împărăţiei Lui. 
Cerul se bucură când un singur păcătos se întoarce.  
- Este o împărăţie a păcii. Vs.7/b “…şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui 
David şi împărăţiei lui”. Pentru că El “Domn al păcii”, în împărăţia Lui relaţiile sunt clădite pe 
dragoste, în spiritul păcii şi al unităţii. 
- Este o împărăţie veşnică- Luca 1:33 “… şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit”. 
Istoria zbuciumată a omenirii noastre ne confirmă vremelnicia împărăţiilor pământeşti, precum 
şi a celor care le-au întemeiat. Împărăţia Domnului Isus este veşnică, pentru că El este veş-
nic.Iată de ce mesajul naşterii Domnului Isus, aducător de speranţă pentru această lume, trebuie 
proclamat cu tărie şi convingere. 

INFORMAŢII INFORMAŢII INFORMAŢII    
- Întâlnirea păstorilor din Comunitatea Caraş Severin, în luna Ianuarie 2012, va fi pe 
data de 24 ianuarie 2012 (marţi), la sediul Comunităţii. 

Pastor  Mihuț Mihai 
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