
 
 

 
Duminică, 25 Martie, 2012 în Biserica 
Creştină Baptistă Speranţa Reşiţa, în ca-
drul serviciului divin de dimineaţă va avea 
loc un botez nou-testamentar cu un nu-
măr de 12 candidaţi. La acest eveniment 
este invitat pentru a vesti Cuvântul lui 
Dumnezeu, fr. Alex Neagoe, păstor al Bise-
ricii Baptiste Betel din Timişoara, iar bote-
zul va fi oficat de fr. Mihai Mihuţ, păstorul 
Bisericii Speranţa.  
Bucuria bisericii este deosebită pentru că 
toţi candidaţii pentru botez sunt tineri, sub 22 de ani. Ne rugăm ca Dum-
nezeu să-i ţină statornici în credinţă şi în ascultare de Cuvântul Lui până 
la sfârşit. 

Pastor Mihai Mihuţ 
 

Etapa judeţeană a olimpiadei de religie – Alianţa Evanghelică 
  Sâmbătă, 10 martie 2012, ora 10.00, la Liceul Teologic Baptist din Reşi-
ţa s-a desfăşurat etapa judeţeană a olimpiadei de religie – Alianţa Evan-
ghelică.  La faza naţională, ce se va desfăşura la Lugoj în perioada 2-5 
aprilie 2012, judeţul Caraş Severin va fi reprezentat de 5 elevi.  
 

TABEL NOMINAL CU ELEVII CALIFICAŢI LA ETAPA NAŢIONALĂ 
A OLIMPIADEI DE RELIGIE – ALIANŢA EVANGHELICĂ, 

ANUL ŞCOLAR 2011-2012, judeţ CARAŞ-SEVERIN 
 

Dumnezeu să-i binecuvinteze! 
Director Szucs Alexandru 

Spiritual Evenimente 

Calea încercării - Calea binecuvântării 
Genesa 22:1-14  

Introducere: încercările, necazurile sau suferințele pe care 
Dumnezeu le ingăduie în viața noastră sunt pentru a ne testa 
credința, a ne șlefui caracterul, a ne echipa pentru luptă 
spirituală, a ne face o mărturie bună și pentru a ne lega de 
cer. În Sfânta Scriptură este prezentat exemplul multor 
oameni neprihăniți a căror credință a fost încercată de 
Dumnezeu. Unul dintre ei este  Avraam.  
1. Testul este hotărârea lui Dumnezeu - versetul 1 
A. Dumnezeu pregătește omul pentru încercare . Viața lui 
Avraam a fost o viață plină de încercări, încă de la primul 
dialog al lui Dumnezeu cu el din Genesa 12, observăm acest 
adevăr, atunci cand Dumnezeu îi poruncește să se despartă 
de rădăcinile lui, imediat după aceea vine încercarea prin 
lipsa hranei în țara promisiunii. 
B. Biruința în încercare o da rămânerea în Hristos- Luca 22:28 
Voi sunteţi aceia, care aţi rămas necontenit cu Mine în 
încercările Mele.  
Romani 5:4 răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa 
aceasta aduce nădejdea,  spune ca răbdarea aduce biruința – 
nu ieși din Hristos niciodată, dar mai ales când ești în 
încercare, pentru că Cel care ți-a dat-o tot El te ajută să ieși.  
C. Încercarea ne pregătește pentru biruința finală Luca 22:29  
De aceea vă pregătesc Împărăția, după cum Tatal Meu Mi-a 
pregătit-o Mie. 
2. Testul  chemarii – versetul 1b 
Când Dumnezeu mă strigă trebuie să fiu pe aceeași lungime 
de undă cu El. Pot exista 3  situații în care ne putem găsi: 
a. În păcat. Genesa 3:9  Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe 
om. Adam și Eva au fost creați ca să-L slujească pe Dumnezeu, 

dar aceștia au falimentat datorită neascultării.  
b. În desnădejde sau depresie  spirituală  ca și Ilie 1 Imp 
19:9. Și acolo, Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste 
noapte. Și cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: „Ce faci tu aici, 
Ilie?” 
c. Dedicat Domnului ca Samuel, 1 Samuel 3:4 Atunci Domnul 
a chemat pe Samuel. El a raspuns: „Iată-mă!”  
- ca Pavel, ca Isaia sau ca Avraam care a fost gata să 
răspundă “ iată-mă  folosește-mă” 
3. Testul  jertfirii – versetul 2 
a. Dăruirea lucrurilor de preț, celor mai de preț. Când privești 
la Dumnezeu vezi că El a dat ce a avut mai de preț și nu L-a 
oprit nimeni ca pe Avraam.  
b. Promtitudine v.3 dis de dimineață, nu a stat pe gânduri, 
n-a spus să-l mai lase puțin. 
c. Credința – s-a trezit –  oare cine ar putea să doarmă, dar 
el știa un lucru Evrei 17:19. Căci se gândea că Dumnezeu 
poate să învie chiar și din morți; și, drept vorbind, ca înviat din 
morți l-a primit înapoi.  
Genesa 22:5 Și Avraam a zis slugilor sale: „Rămâneți aici cu 
măgarul; eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne 
închinăm, și apoi ne vom întoarce la voi.” El știa că Dumnezeu 
poartă de grijă când îi dai Lui tot ce ai mai drag. 
Concluzie 
 Familia lui Avraam a fost o familie în care jertfa făcea parte 
din viața fiecărui membru. Dumnezeu l-a făcut pe Avraam 
canalul unei mari binecuvântări pentru că a rămas 
credincios pe drumul încercării- Genesa 22:17. 

Constantin Cătălin, pastor  
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1 MOISA I. ANA 
MARIA a VII-a Liceul Teologic 

Baptist Reşiţa 9.50 

2 IANOŞIC I.D. 
MIRIAM 

a VIII-
a 

Liceul Teologic 
Baptist Reşiţa 9.15 

3 GAVRILOVICI 
N. DIDRAGA 
DANIEL 

a IX-a 
Liceul 
Pedagogic ,,CD Loga" 
Caransebeş 

9.80 

4 PĂUNOVICI V. 
VERONICA 
REBECA 

a X-a 
Grupul Şcolar 
Industrial Moldova-
Nouă 

9.80 

5 CIUCULESCU 
M. DAVID a XII-a Liceul Teologic 

Baptist Reşiţa 9.10 
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Informaţii 

Lazăr Petru - pastor 
Biserica Creştină Baptistă 
“Filadelfia” Goleț 
 
Născut: 19.02.1950 -  localitatea 
Caransebeș, jud. Caraş-Severin 
Botezat : 14.08.1966  de fratele 
evanghelist Matei Petru în râul 
Goleț. 
Familie: sunt căsătorit cu sora Ana din data de 24.03.1968 
şi avem împreună trei băieţi, trei nurori și șase nepoți. 
Studii: autodidact. 
Câteva cuvinte despre dvs: Dumnezeu m-a binecuvântat 
cu o mamă credincioasă care din copilarie m-a învățat 
voia Domnului. În august 1966 am primit botezul Domnului 
și împreună cu mine au mai fost botezate 46 de 
persoane printre care fratele pastor Busuioc și fratele 
Ștefănuț Iosif. În urma acestui botez, fratele Matei Petru a 
fost condamnat la doi ani de închisoare, iar mai târziu 
Dumnezeu a lucrat iar tribunalul din Timișoara a anulat 
această sentință. În anul 1982 am fost ordinat ca diacon 
în biserica din Goleț, iar din anul 1992 frații din 
comunitatea Timișoara mi-au propus să păstoresc patru 
biserici din Bucoșnița, Ilova, Sat Bătrân și Sadova Nouă. În 
1993 adunarea generală a bisericii din Goleț a hotărât 
alegerea mea ca pastor, iar în 14.04.1994 am fost ordinat 
ca pastor. De asemenea, din anul 1995 păstoresc și 
biserica din Slatina Timiș. 
 Câteva realizări: Cu ajutorul Domnului am contribuit la 
construcția clădirii bisericii din Goleț (1976 – 1978), apoi la 
construcția bisericii din Bucoșnița (1990 -1992). Dumnezeu 
ne-a ajutat să cumpărăm o casă în Sadova Veche în 
1996 pentru părtășia fraților de acolo, filială a bisericii din 
Goleț. 
  Din 1997 –2003 am slujit și biserica baptistă Nr. 2 
Teregova unde ajutat de frați am înălțat un locaș de 
închinare pentru Dumnezeu. Ajungând să slujesc în 8 
localități Domnul mi-a pus pe inimă să caut oameni 
devotați pentru lucrare fapt pentru care a fost ordinat 
pastor misionar fratele Belciu Păun, frați presbiteri Stâncu 
Ciprian și Stan Toma în Slatina Timiș. 
Versetul preferat: În momente grele ale vieții Domnul mi-a 
vorbit prin Cuvântul Său din Isaia 43:1-5 ”Acum, aşa 
vorbeşte Domnul, care te-a făcut, Iacove, şi Cel ce te-a 

întocmit, Israele!” Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, 

te chem pe nume: eşti al Meu.” 
Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine şi râurile nu te vor 
îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te 
va aprinde. 
Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Sfântul lui 
Israel, Mântuitorul tău! Eu dau Egiptul ca preţ pentru 
răscumpărarea ta, Etiopia şi Saba în locul tău. 
De aceea, pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti 
preţuit şi te iubesc, dau oameni pentru tine, şi popoare pentru 
viaţa ta. 
Nu te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine, Eu voi aduce înapoi 
neamul tău de la răsărit, şi te voi strânge de la apus.” 
  Cântarea preferată: “Isus al meu Tovarăș scump” și 
“Când umblăm cu Domnul” 
  Un cuvânt pentru fraţii din Comunitate: Dumnezeu a 
rânduit ca să-L slujim în vremurile acestea din urmă și să 
nu uităm ce spune apostolul Pavel în 2 Timotei 4:1-8: “ Te 
rog fierbinte ... propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra 
lui la timp şi nelatimp ...Căci va veni vremea când 
oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci 
îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da 
învăţători după poftele lor ...Dar tu fii treaz în toate 
lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist şi 
împlineşte-ţi bine slujba. Căci eu sunt gata să fiu turnat 
ca o jertfă de băutură, şi clipa plecării mele este 
aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit 
alergarea, am păzit credinţa. De acum mă aşteaptă 
cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” 
Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi 
tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.” 

Martie 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   

Continuare 

Profil BIOGRAFIC 

Întâlnirea lunară a păstorilor din Comunitatea CS în luna Aprilie va 
fi pe data de 24.04.2012 la sediul Comunităţii, Reşiţa, Aleea 
Mărghitaş, nr.5/a. 

 
Conferinţa naţională a Uniunii Baptiste va avea loc în zilele de 29 
şi 30 martie, la Cluj, la Biserica nr.1, Mănăştur, Str.Ospătăriei, 
nr.10. 

 
În perioada 22-24 Martie, 2012, are loc la Suceviţa, Jud. Suceava, 
o conferinţă pentru învăţătorii de şcoală biblică pentru copii din 
bisericile baptiste din ţară. Comunitatea Caraş Severin este repre-

zentată la această conferinţă de către fr. Dumitraşcu Gelu, coordonatorul 
Departamentului pentru învăţătorii pentru copii din Comunitatea CS. 
 

Preşedinte  Mihai Mihuţ 

   „„„Veniţi la Mine,Veniţi la Mine,Veniţi la Mine,   toţi cei trudiţi şi toţi cei trudiţi şi toţi cei trudiţi şi 
împovăraţiîmpovăraţiîmpovăraţi   şi Eu vă voi da odihnă“ şi Eu vă voi da odihnă“ şi Eu vă voi da odihnă“    

Matei 11:28 Matei 11:28 Matei 11:28    


