
 
 

 
Bucurii la Biserica Baptistă “Betel” din Vermeş 
În duminica din 11 decembrie 2011, la serviciul divin de la ora 15, a avut 
loc inaugurarea orchestrei formată din 25 de instrumentişti din care jumăta-
te nu sunt din sânul bisericii. Fratele Laiu Aurel din Bocşa a trudit cu instrui-
rea lor mai mult timp, munca lor cu credincioşie a fost răsplătită cu un început 
foarte bun şi care a fost o binecuvântare şi înviorare pentru biserică. Fratele 
Ionuţ Trufan care slujeşte ca pastor al bisericii din iulie 2011 a susţinut şi 
încurajat această lucrare care poate fi şi în viitor o mare binecuvântare şi 
speranţă pentru viitorul lucrării din Vermeş. Domnul să binecuvinteze această 
lucrare şi pe cei ce sunt implicaţi în ea; să mântuiască pe cei nemântuiţi şi s-
o folosească spre înviorarea bisericii şi mântuirea multora din localitatea 
Vermeş; şi mai presus de orice, să cânte spre slava Domnului care merită 
din belşug lauda noastră a tuturora !  

ORDINAREA CA PASTOR AL FR. TRUFAN IOAN ADRIAN 
Duminica din 18 decembrie 2011 a fost înscrisă în istoria bisericii din 
Vermeş prin ordinarea primului pastor angajat în lucrarea Domnului din 
biserică împreună cu filialele din Izgar şi Ersig. Fratele Ioan Adrian Trufan, 
membru în Biserica Baptistă Emanuel din Bocşa, absolvent al Universităţii 
Emanuel din Oradea – Teologie pastorală, a fost ordinat de o comisie forma-
tă din cinci pastori: Mihuţ Mihai, Nedved Petru, Ilie Bledea, Costea Beny şi 
Ilie Tinco. Serviciul divin a fost la înălţimea importanţei istorice prin prezenţa 
şi binecuvântarea Domnului, prin slujirea corului bărbătesc al Bisericii Baptis-
te Emanuel Bocşa şi prin slujirea fraţilor propovăduitori ai Cuvântului Sfânt. 
Ordinarea a avut loc în serviciul divin de dimineaţa de la 10 la 13.30 şi bucu-
ria bisericii a continuat şi seara de la orele 18-20, la un serviciu de evangheli-
zare înmiresmat de sărbătoarea Naşterii Domnului, desfăşurat în Sala de 

sport a comunei Vermeş. Tot în aceeaşi locaţie, între cele 
două servicii ale bisericii, fraţii şi surorile din loc şi-au dovedit 
dragostea de fraţi prin masa bogată oferită musafirilor şi invi-
taţilor  împreună cu primarul, secretarul şi alţi lideri ai comu-
nei. A fost o lucrare binecuvântată de Dumnezeu şi ne rugăm 
să rămână aşa şi de aici înainte spre slava Domnului şi mân-
tuirea localnicilor. În acest scop Dumnezeu să-l binecuvinteze, 
să-l întărească şi să-l folosească pe fr. Trufan Ioan Adrian în 
slujirea bisericii şi a semenilor din zonă prin slujirea şi dedica-
rea sa ca pastor. 

Spiritual Informaţii 

Haidem la Casa lui Dumnezeu!Haidem la Casa lui Dumnezeu!Haidem la Casa lui Dumnezeu!   
Geneza 35:1-20 

I ată că prin harul lui Dumnezeu suntem la un nou început de an. 
Sigur că fiind ca pe o culme de deal de unde se vede în urmă totul clar și limpe-
de, dar înainte este ceaţă și nimic clar, putem privi la anul ce s-a dus și să mul-
ţumim pentru lucrurile bune, făcute, dar în același timp să privim la lucrurile 
mai puţin bune și să ne pocăim de ele. Privind însă înainte, nefiind nimic clar și 
limpede, putem spune că nu avem altă nădejde decât ajutorul lui Dumnezeu.  

Probabil că și în anul ce ne stă înainte vom avea bucurii, dar vom 
avea și încercări. Vom avea poate clipe de împlinire și momente de dezamăgire. 
Vor fi poate credincioși care se vor apropia mai tare de Domnul și credincioși 
care se vor răci. Poate mulţi vor căuta Casa lui Dumnezeu sau poate unii o vor 
ocoli. Sigur că vor fi provocări și încercări, dar fiind cu El, și ai Lui, am putea 
trece prin toate mai mult decât biruitori, și asta nu atârnă decât de noi! Fiind 
la început de an mă gândesc că printre frumoasele decizii pe care le vom lua ar 
trebui să fie și aceea de a ”căuta necurmat faţa lui Dumnezeu”, de a ne ”găsi 
plăcerea în legea Lui” și de a ”nu părăsi adunarea Lui”, căutând șă ”ne suim cu 
bucurie la Casa Lui”.  

David spunea așa de frumos :”mă bucur când mi se zice haidem la 
casa Domnului” (Ps.122:1). Sunt însă unii care nu mai simt bucurie în a veni la 
Casa lui Dumnezeu, și apoi încet se lasă de Domnul și se răcesc. Poate că în 
această decizie ”de ajutor ” sunt și unele canale de televizor creștine, posturi de 
radio creștine, site-uri creștine, servicii transmise în direct pe internet, toate cu 
muzică bună (poate mai bună decât o avem noi la Casa lui Dumnezeu), cu mesa-
je mai bune (la fel, poate mai bune decât cele pe care le avem noi la Adunare).  

Mai sunt poate unii supăraţi că li s-au luat ”locurile”, poate unii 
dezamăgiţi că nu au fost trataţi cu atenţia cuvenită, poate la unii s-au deschis 
unele vechi răni, posibil unii să fi făcut ceva de care le este rușine, sau poate 
altceva, destul că se pot găsi motive în a nu mai veni la casa lui Dumnezeu și a 
sta acasă. 

Privind la aceste lucruri, învăţăm de la patriarhul Iacov, care după 
necazul în care a fost târât de Dina, după dezamăgirea cauzată de atitudinea 
lui Simeon și Levi, își cheamă familia în întregime și le face această provocare: 
” ....să ne sculăm și să ne suim la Betel...” (Betel înseamnă- Casa lui Dumnezeu) 
Gen 35:3. Avem motive să îl căutăm pe Dumnezeu și când ne merge bine, dar și 
când ne merge rău. Isaia în ceas de cumpănă când se încheia o domnie deosebi-
tă de 52 de ani a lui Ozia și era incertitudine în viitor, s-a suit la Casa lui Dumne-
zeu. David la ceas de bucurie căuta tot Casa lui Dumnezeu. 

 Iacov a decis să se suie împreună cu familia la Betel. Dar nu oricum! 
Dumnezeii străini, din rândul lor trebuiau eliminaţi! De unde dumnezei străini 
în casa lui Iacov? De la Rahela (vezi Gen 31:19), poate că și de la Simion și Levi, 
care odată cu prada din Sihem or fi luat și dumnezeii de acolo. Cert este că 
Iacov vorbește de mai mulţi, (Gen 35:2) îi știa și el, i-a văzut poate în diferite 
situaţii așa că ei i-au scos și i-au îngropat acolo. Dar Moise cel ce scrie cartea 
Geneza, știa exact locul unde i-au îngropat, la Sihem, sub un stejar. (Gen 35:4) 
Tot acolo, dar câteva sute de ani mai târziu casa lui Iacov, de data asta pe vre-
mea lui Iosua afirmă sus și tare că vor să slujească lui Dumnezeu (Iosua 

24: 16, 21, 22). Și în timp ce făceau această afirmaţie întreită, erau cu dumne-
zeii străini în buzunare! (Iosua 24:23) Și asta tot la Sihem, și lângă același ste-
jar! (Iosua 24:26) Au venit la Adunarea Domnului Dumnezeu, cu dumnezei 
străini, după ei!  

În anul 2012, să ne suim la Casa lui Dumnezeu ori de câte ori avem 
ocazia, dar nu cu dumnezeii străini de toată ziua, pe ăștia nu să-i îngropăm ci 
să îi ardem definitiv, că unii din urmașii noștri s-ar putea să-i descopere mai 
târziu. 

Iacov a decis să se suie la locul unde este Casa lui Dumnezeu, dar nu 
oricum, spunea el: ”curăţiţi-vă”. Da, la Casa lui Dumnezeu nu te sui oricum, ci 
curat, sau pentru a te curăţi. Nu te sui murdar cu scopul de a ”face prezenţă” 
la Casa Lui Dumnezeu. Ar trebui știut că ce zicea Solomon cu 3000 de ani în 
urmă rămâne valabil: ”păzește-ţi piciorul când intri în casa lui Dumnezeu...” 
Eclesiastul 5:1-7, dar atenţie, în continuarea ideii, spunea Solomon, nu numai 
piciorul ci și gura!!!  

Să căutăm Casa lui Dumnezeu, dar cu scopul curăţiei, căci nimic 
”spurcat și întinat” nu va sta în prezenţa Lui! Prea mulţi dintre creștini au 
renunţat la curăţie morală, pe ideea ”lasă că merge și așa!” Nu merge oricum, 
și asta pentru că nu trebuie să aducem ”jertfa nebunilor” (Ecles. 5:1) Dacă 
deseori Dumnezeu nu a intervenit și nu a lovit pe nimeni ca pe Nadab și 
Abihu, sau ca pe Anania și Safira, asta nu înseamnă că Dumnezeu și-a modifi-
cat principiile! Unii așa interpretează, dar e greșit! Nu avem motive să stăm 
acasă, când e vremea de a veni la Casa lui Dumnezeu, să venim, dar să căutăm 
curăţia și nu numai acolo, ci în fiecare moment al vieţii noastre! 

Iacov a luat pentru casa lui hotărârea să se suie la Betel, dar nu 
oricum, ci mai cerea el: ”schimbaţi-vă hainele” Adică aveţi o nouă identitate, 
o nouă haină, cea veche lăsaţi-o în urmă! Chiar dacă unii au dezamăgit, alţii 
au vorbit ce nu trebuia, poate ești obosit, sau rușinat, sau întristat, nu uita, 
vino la Casa lui Dumnezeu mereu, dar cu haina cea nouă! Haina pe care Dom-
nul Isus a curăţit-o și a spălat-o în cel mai bun detergent, sângele Lui!  Da, se 
merită să ai haina schimbată, că în ziua nunţii, în odaia special aranjată, 
când Stăpânul va verifica nuntașii, ce te faci ”prietene” dacă nu ai haina cea 
nouă? Ce să mai răspunzi atunci, vei amuţi, dar nu va ajuta la nimic! (Matei 
22:1-14)   

Iacov a luat cea mai bună decizie pentru el și familia lui, o decizie 
ce trebuia luată mai demult, și pe care trebuia să o ţină! Dar la Betel a murit 
Debora, și poate asta l-a întristat, așa de tare că a plecat de la Betel, de la Casa 
lui Dumnezeu și asta l-a costat! Când Avraam a plecat din Betel spre Egipt 
aproape a pierdut-o pe Sara, dar când Iacov pleacă de le Betel spre Efrata, o 
pierde definitiv pe Rahela!  

Pentru noi, și casele noastre, pentru a avea o călătorie fericită în 
anul 2012, nu trebuie să neglijăm Casa lui Dumnezeu. Am auzit mărturia unor 
bătrâni care tânjeau după Casa lui Dumnezeu, fiind 
la vremea neputinţelor, spunând că la vremea în 
care ar fi putut, au neglijat venirea la Adunare. Să nu 
uităm însă, că la Casa lui Dumnezeu trebuie să venim 
lăsând definitiv dumnezeii străini, curaţi și cu haina 
sufletului schimbată. 

 
Sfercoci Valentin, pastor 
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Informaţii 

CIMPOCA ILIE 
-pastor Biserica Creştină Baptistă 
Radimna şi Şusca  

 
Născut: 29.10.1955, sat Şuşca, jud. Caraş-
Severin   
Botez: 07.08.1977, în biserica creştină baptistă 
Pojejena, de către fratele Cioancă Vasile 
Studii: 1979–1983 şi 1990–1991 la Institutul de Mine Petroşani, 
calificare inginer. Motivul întreruperii, respectiv reluării studiilor este că în 
vechiul regim nu am vrut să renunţ la credinţa baptistă şi să dau o 
declaraţie scrisă în sensul acesta. Astfel, în 22.12.1983 am fost 
exmatriculat, dar după Revoluţie am terminat facultatea. În 1997 am 
obţinut diploma de Master of Art de la TSM Edelvies, Austria.  
Ocupaţie:  pastor al Bisericilor Baptiste din Radimna şi Şuşca. 
Familie: Sunt căsătorit din 24.07.1978 cu soţia Adriana, avem împreună 
două fete, Maria şi Octavia şi doi băieţi, Daniel şi Ilie, cu cele două nurori, 
Nadiţa şi Delia.  
Câteva cuvinte despre dvs: 
De tânăr mi-a plăcut să mă implic în lucrarea Domnului, în diferite 
proiecte. După exmatricularea din facultate, am slujit în biserica din 
Şuşca şi din Cercul Răcăjdia. Securitatea a fost mereu pe urmele mele, 
nu am reuşit să ocup nici un post de conducereTESA, aşa încât m-am 
angajat la I.Minieră Moldova Nouă, ca lăcătuş.  
Din 1985 am slujit în Cercul Răcăjdia, iar pe data de 15.10.1985 am fost 
ales ca păstor al bisericii. În 01.03.1987 am fost angajat ca păstor la 
Comunitatea Timişoara, iar în 08.11.1987 am fost ordinat ca păstor al 
bisericii baptiste din Răcăjdia, am slujit în opt biserici şi patru filiale, sub 
vechiul regim.   
Versetul preferat din Scriptură: Romani 8:28  “De altă parte, ştim că 
toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi 
anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.”  
Cântarea preferată: „Orice ar veni, nu te teme, Domnul te va păzi”  
Orice-ar veni, nu te teme, Domnul te va păzi; 
Sub paza Lui te scuteşte,Domnul te va păzi. 
 
Cor: Domnul te va păzi, 
În orice zi prin tot locul, 
/: Domnul te va păzi :/ 
 
În zilele pline de dureri, Domnul te va păzi; 
Când cel rău te-ameninţă greu, Domnul te va păzi. 
 
Orice lipsă El o vede, Domnul te va păzi; 
Cererea ta n-o respinge, Domnul te va păzi.  

 
 

Câteva din realizarile dvs: 
Cu ajutorul Domnului şi a fraţilor din ţară şi străinătate, după Revoluţia 
din 1989, am deschis biserica din Macovişte – 1990, biserica din 
Nicolinţ – 1991, biserica din Iertof – 1992 vara, biserica din Berlişte – 
1992 toamna, biserica din Radimna – 1995 aprilie, biserica din 
Răcăjdia – 1998 septembrie, am adus de-asemenea un aport însemnat 
la biserica din Rusova Nouă, în 2006.  
Am ordinat cinci fraţi lucrători în bisericile unde lucram singur, în 
vremea comunismului. Cea mai mare investiţie şi realizare este a fost şi 
rămâne slujirea semenilor. Mă rog Domnului să-mi dea sănătate şi 
putere să pot sluji toată viaţa.  
Un cuvânt pentru frații din Comunitate:  Vremurile pe care le trăim 
nu sunt deloc uşoare, apreciez pe cei tineri care au chemare şi au şi 
curajul de a intra în lucrare, le doresc să privească la sacrificiile făcute 
de lucrătorii mai experimentaţi, cei care au suferit mult, să nu se plângă 
ci să urmeze exemplul lor.  
Mulţumesc tuturor celor care m-au sprijinit în toţi aceşti ani, iar pe 
păstorii cu biserici mai mari îi îndemn să simtă şi să ajute pe cei ce 
slujesc în biserici mai mici. Personal, sper să pot sluji cu credincioşie 
până la capăt. 

Fiţi binecuvântaţi, 
Ilie Cimpoca, păstor  

Ianuarie 2012 

Aleea Mărghitaş, Nr. 5A 
320189, Reşiţa, Caraş-Severin, Romania 

Telefon: 0255-216673 
E-mail: ComunitateaCaras@gmail.com 
www.ComunitateaCaras.wordpress.com 

AA g e n d ag e n d a     
BB a p t i s t ăa p t i s t ă   
CC ă r ă ş a n ăă r ă ş a n ă   

“Cerul şi pământul vor “Cerul şi pământul vor “Cerul şi pământul vor 
trece, dar cuvintele trece, dar cuvintele trece, dar cuvintele 
Mele nu vor trece.”Mele nu vor trece.”Mele nu vor trece.”   

Matei 24:35Matei 24:35Matei 24:35   

Continuare 

Profil BIOGRAFIC 

INFORMAŢII INFORMAŢII INFORMAŢII    
*** Cu ajutorul şi binecuvântarea lui Dumnezeu în data de 8 ianuarie 
2012, Biserica Baptistă “Betel” Reşiţa a avut un botez nou-
testamentar cu o bucurie de 10x mai mare decât pentru un singur 
păcătos care se pocăieşte – 10 candidaţi. Mulţumim Domnului 

pentru modul minunat în 
care lucrează şi ne 
rugăm să avem parte de 
o adevărată atmosferă 
cerească de bucurie. 
A Domnului să fie toată 
gloria pt veci de veci !  
 
 
 
 

***Următoarea întâlnire lunară a păstorilor din Comunitatea Caraş 
Severin va fi pe 28 Februarie 2012. Locaţia va fi anunţată la 
întâlnirea păstorilor din 24 Ianuarie 2012. 
 
***Duminică 29 Ianuarie 2012, Biserica Creştină Baptistă “Speranţa” 
Reşiţa, organizează un Jubileu de 10 ani de la inaugurarea Casei de 
rugăciune şi începutul acestei noi biserici în cartierul Govândari 
din Reşiţa. Fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste acest eveniment 
şi peste lucrarea Sa în contiunare prin această biserică.  


