
 
 

 
Duminică, 20 mai 2012, Biseri-
ca Creştină Baptistă Globu-
Craiovei a îmbrăcat haine de 
sărbătoare. Şapte suflete au 
mărturisit public în apa bote-
zului credinţa în Domnul Isus 
Cristos. 
Cuvântul Scripturii a fost ves-
tit cu har şi putere de următo-
rii fraţii păstori: fr.Mihuţ Mi-

hai, fr.Vrăjitor Moise, fr. Vrâncuţa Ianăş şi fr Rusu Otniel păsto-
rul bisericii. Actul botezului a fost oficiat de fr. Vrâncuţa Ion. Au 
lăudat pe Dumnezeu şi au slujit biserica prin cântare fraţii din 
Corul bărbătesc al bisericilor baptiste din Valea Almăjului. 
Suntem mulţumitori Domnului pentru acest rod al suferinţelor 
Sale şi pentru bucuria de care ne-a făcut parte. 
 În toate acestea Dumnezeu să fie lăudat şi El să binecuvinteze 
lucrarea Sa mai departe!                 Pastor Rusu Otniel 

**************** 
 

 JUBILEU 20/10. 
DUBLĂ SĂRBĂTOARE LA BISERICA BAPTISTĂ “EMANUEL” BOCŞA 

"Bucuria Domnului va fi tăria voastră.” Neemia 8:10  
         Duminica de 20 mai 2012 a fost rânduită să fie un popas 
binecuvântat de aducere aminte a ceeace a făcut Domnul pentru 
biserica Sa de aici prin însoţirea prezenţei Sale pline de biruinţă. 
         Un nou început al Lucrării Domnului printr-o biserică 
organizată în cartierul Bocşa Română a avut loc prin plantarea şi 
autorizarea unei Biserici Baptiste în ianuarie 1992. În Lucrarea 
Domnului din Bocşa, se ştie în termeni generali de faptul că înainte 
de 1960 au existat două biserici distincte dintre care una în Bocşa 
Română. În jurul anului 1960 credincioşii din Bocşa Română în 
număr de 25-30 cu copii cu tot, s-au alăturat celor din cartierul 
Vasiova unde s-au închinat până în 1992.  În data de 24 martie 2002 
a fost inaugurată Casa de Rugăciune a Bisericii Emanuel construită 

în timp de 7 ani şi jumătate începând 
cu primăvara lui 1994.    
În aceste vremuri de criză a fost o 
mare binecuvantare această 
sărbătoare prin care am văzut lucrul 
mâinilor Domnului în tot acest timp, 
fapt ce a fost o mare înviorare şi 

încurajare pentru toţi. 
           Au slujit la serviciile bisericii de dimineaţă fraţii păstori: Otniel 
Bunaciu, preşedintele UBR; Ilie Bledea – Biserica Baptistă 

“Cuvântul Adevărului” Ploieşti, Petru Nedved şi Ilie Tinco. 

Spiritual Evenimente 

Credinciosul condus de Duhul lui 
Dumnezeu 

Numeri 13:25 – 14:24 

S untem foarte aproape de frumoasa sărbătoare a 
Rusaliilor, zi în care Duhul Sfânt s-a revărsat peste ucenici 
şi puterea lui Dumnezeu a fost văzută la lucru. Şi astăzi 
avem atâta nevoie de puterea Duhului! Pentru ca lucrarea 
Domnului să înainteze, iar noi ca slujitori şi fiecare 
credincios în parte să ne putem bucura de binecuvântările 
Sale trebuie să ne punem la dispoziţia Duhului, să umblăm 
conduşi de El şi în fiecare zi să alegem plinătatea Duhului 
Sfânt. Aşa au făcut ucenicii şi marii oameni ai lui 
Dumnezeu printre care şi Caleb cel ce a primit apreciere şi 
răsplătire din partea lui Dumnezeu pentru aceasta: „ robul 
Meu Caleb a fost însufleţit de un alt duh, şi a urmat în totul 
calea Mea(Numeri14:24)”. Astfel de oameni caută Domnul 
şi astăzi! 

 Credinciosul condus de Duhul lui Dumnezeu: 
 
1.Se focalizează pe oportunităţi şi nu pe obstacole 
-deoarece obstacolele pot provoaca teamă (Num.13:31-33) – 

Fiecare avem „uriaşii” noştrii ce par de netrecut: 
probleme, crize de tot felul, boală, încercări, 
deznădejde..., lucruri ce pot împiedica înaintarea 
noastră pe calea credinţei dacă ne concentrăm prea 
mult asupra lor şi nu asupra binecuvântărilor şi 
oportunităţilor oferite de Domnul 

-deoarece obstacolele ne pot face să renunţăm (Num. 14:4) 
– „Să ne întoarcem în Egipt”) – poporul, ascultând 
glasul majorităţii (celelalte 10 iscoade), care era 
concentrată mai mult pe obstacole, a ajuns în punctul 
în care voia să renunţe, deşi văzuse mâna Domnului la 
lucru! Piedicile au determinat şi pot determina pe 
mulţi să renunţe la toate binecuvântările Domnului 
dacă nu se lasă însufleţiţi de Duhul Său şi nu privesc 
prin credinţă la oportunităţi 

-deoarece şi ceilalţi pot şi vor fi influenţaţi (Num. 14:1, 
„toată adunarea”) – aici ar trebui să ne cercetăm 
fiecare şi să vedem cum influenţăm pe cei din jur. 

-deoarece focalizarea pe oportunităţi ne dă putere să vedem 
lucrurile din perspectiva Domnului 
(Num.13:30,Num.14:9) – doar când ne punem la 
dispoziţia Duhului putem vedea lucrurile ca Domnul şi 
perspectiva să fie cea corectă, a credinţei. 

 
2.Priveşte înainte şi nu înapoi (Num.14:2-3) 

-amintindu-şi promisiunile lui Dumnezeu – pericolul de a 
privi înapoi şi a ne părea rău de ce am lăsat în urmă 
este mare, iar ce ne poate ajuta să privim doar înainte 
sunt promisiunile Domnului. 

-fără cârtire şi răzvrătire (Num.14:2a) – înaintarea, chiar 
dacă uneori este grea, trebuie făcută fără murmur, 
fără cârtire, privind înainte la Domnul nostru şi la 
exemplul Său: „ Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi 
Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, 
pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit 
crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta 
scaunului de domnie al lui Dumnezeu (Evrei 12:2)” 

 
3.Se bazează pe puterea lui Dumnezeu şi nu pe 

puterea lui 
-pentru că numai aşa El asigură însoţire şi izbândă 

(Num.14:8-9) – Caleb călăuzit de Duhul Domnului nu 
se încrede în sine, în puterea şi experienţa sa, ci se 
încrede în ajutorul Domnului „Dacă Domnul va fi 
binevoitor...Vs.8” 

-pentru că numai aşa se va bucura de răsplătirea 
Domnului (Iosua 14:13-15) 

 Domnul să ne ajute să fim acei oameni conduşi de 
Duhul Său în orice vreme şi să ne putem bucura de toate 
binecuvântările şi moştenirea pregătită pentru cei care 
trăiesc prin Duhul! 

Laurenţiu Bârsoianu, pastor 

Lucrarea a fost susţinută de cântările corului mixt al bisericii şi 
corul copiilor celor două biserici din Bocşa. În serviciul de seară au 
slujit fraţii păstori: Mihuţ Mihai – preşedintele Comunităţii CS, Ioan 
Trufan, Titus Vlăduţ, Ilie Bledea, Petru Nedved şi Ilie Tinco. La 
partea de cântare au slujit corul mixt al bisericii împreună cu corul 
tinerilor din biserică. O părtăşie specială a fost realizată prin 
prezenţa întregii Bisericii Harul Bocşa la serviciul de seară şi apoi la 
o agapă frăţească după terminarea acestuia.  
          A fost un timp de bucurie prin aducerea aminte a tot ce a 
făcut Domnul pentru noi, prin mesajele fraţilor păstori, prin 
părtăşia tuturor şi prin speranţa şi încurajarea în 
faţa viitorului oricât de descurajant ar putea fi.  
EBEN-EZER! SOLI DEO GLORIA! MARANATA! 
EMANUEL! 
“Să nu obosim în facerea binelui; căci la vremea 
potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de 
oboseală. Aşa dar, cât avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales 
fraţilor în credinţă.” Galateni 6:9-10 
“De aceea, prea iubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna 
în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu 
este zădarnică.” 1 Corinteni 15:58   Continuare 
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Informaţii 

Popescu Ioan - pastor Biserica 
Creştină Baptistă nr.1 “Maranata” 
Moldova Nouă 
 
Născut: 01.12.1950 în orașul Moldova 
Nouă, județul Caraș-Severin  
Botezat : 14.08.1966  de fratele 
evanghelist Matei Petru în râul Goleț. 
Familie: căsătorit cu Rodica (Ursu) din 05.05.1974 și avem 
împreună trei copii: Carmen –n. 1979, Mircea – n. 1987, Delia 
– n. 1989. 
Studii: 1972 -Am absolvit Institutul Politehnic „Traian Vuia” 
Timișoara, Facultatea Electro-Energetică Subingineri. 
Împreună cu alți patru frați din Biserica Nr. 1 din Reșița am 
participat la cursurile de pregătire biblică și de misiune 
organizate de „Navigatorii” în perioada 1978-1990. În anul 
1996 am absolvit Institutul Biblic „Emanuel” Oradea secția 
Teologie Pastorală.  
Câteva cuvinte despre dvs: Mi-am început slujirea în biserica 
din Moldova Nouă predicând ocazional încă din 1972. Apoi 
am continuat la Reșița la Biserica Baptistă Nr. 1 cu studiul 
biblic la tineret și școala duminicală.  
În perioada 1979-1990 am slujit în comitetul bisericii, în ultimii 
5-6 ani fiind diacon. La începutul anului 1991, în 03.02.1991 
am fost ales păstor la Moldova Nouă fiind ordinat la data de 
14.07.1991. 
În perioada de slujire împreună cu ceilalți slujitori ai bisericii 
am cunoscut binecuvântarea lui Dumnezeu în câteva 
parteneriate cu biserici din Statele Unite ale Americii și Țara 
Galilor. În colaborare cu frații din țara Galilor am reușit să 
descoperim nevoia și posibilitatea organizării Școlii Biblice 
de vacanță.  
Mai apoi, în anul 2011 am înființat o clasă de grădiniță cu 
program normal. Din acest an am obținut aprobarea 
necesară pentru continuarea procesului educațional în 
clasa zero, clasă pregătitoare. Pe plan administrativ am avut 
mai multe lucrări de RK pentru modernizarea Casei de 
rugăciune și a  patrimoniului bisericii.  
Din anul 2010 transmitem serviciile bisericii online pe internet 
pentru toți cei care sunt dornici să ne urmărească fiind 
plecați în alte locuri din țară sau din străinătate.   
Versetul preferat: Ieremia 20:7a – „M-ai înduplecat, Doamne, 
şi m-am lăsat înduplecat; ai fost mai tare decât mine şi m-ai 
biruit!”  
  Cântarea preferată: „Iubirea Lui e mult prea mare în vorbe 
simple s-o descrii.” 
  Un cuvânt pentru fraţii din Comunitate: Să nu uităm nici o 

clipă cine suntem „...niște slujitori ai lui Cristos și ...niște 

ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu” și că „...ce se cere de la 
ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul 
încredințat lui.” – 1Corinteni 4:1, 2.  

Mai 2012 

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

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

Continuare 

Următoarea întâlnire lunară a păstorilor din Comunitatea CS, va 
avea loc marţi, 26 iunie, 2012, la Biserica Baptistă nr.1 din 

Dognecea. 
 
Sâmbătă 12 mai, la biserica Speranța din Reșița, departamentul 
învățătorilor de copii din comunitate a organizat întâlnirea 

semestrială a învățătorilor de copii din comunitatea Caraș-Severin. 
Chiar dacă numărul de participanți a fost sub așteptări, părtășia a fost 
una deosebită. După timpul devoțional, la care a slujit fratele pastor Cristi 
Crăciun, s-a trecut la partea de instruire a învățătorilor. Fratele Ovidiu 
Blaj, președinte al fundației "Copilul și lumea" din Arad, a prezentat în 
cele 3 sesiuni de instruire, metode noi de abordare a lucrării cu copiii. 
Mulțumim lui Dumnezeu pentru învățătorii de copii care slujesc în 
bisericile Sale și conducerii comunității pentru sprijinul acordat în 
organizarea întâlnirii.  

 
Vineri – 25 Mai, 2012, a avut loc şedinţa Comitetului Comunităţii 
CS, în care s-au discutat o serie de probleme privind bunul mers al 

lucrării în Comunitate. Iată câteva din ele: 
-Comitetul a luat în discuţie lucrarea  de misiune a Comunităţii în Serbia 
şi a decis ca aceasta să fie coordonată de către fr. Arnăut Lazăr, 
vicepreşedinte al Comunităţii, ajutat de fr. Albu Ioan. 
-S-a luat în discuţie hotărârea Bisericii Baptiste din Borlova cu privire la 
alegerea ca păstor asistent a fr.Băloiu Ionuţ şi în urma discuţiei purtate şi 
cu fratele s-a decis ca la întâlnirea lunară din 29 mai 2012, acesta să fie 
prezentat păstorilor, urmându-se apoi procedurile în vederea ordinării. 

 
Sâmbătă, 26 Mai, 2012, începând cu ora 15,00, a avut loc la 
Biserica Baptistă Speranţa din Reşiţa o întâlnire zonală pentru 

tineret la care au participat tineri din Bisericile Baptiste din Reşiţa, Anina, 
Oraviţa, Moldova Veche şi Bocşa. Tema întâlnirii a fost „Fiţi plini de Duh”, 
iar mesajul pentru tineri a fost adus de fr. Cătălin Constantin, păstos al 
Bisericii Baptiste Betel din Reşiţa. 

 
Sâmbătă 9 iunie va avea loc, la Liceul Teologic Baptist din Reșița, 
faza pe comunitate a "Olimpiadei biblice pentru copii și liceeni", 

organizată de departamentul de învățători de copii a comunității în 
parteneriat cu Liceul Teologic Baptist din Reșița. Concursul, aflat la 
editia cu numărul 12, va avea loc pe patru categorii de vârstă: grupa 
mică (clasele I-IV), grupa mijlocie (clasele V-VI), grupa mare (clasele VII-
VIII) și grupa liceenilor (clasele IX-XII), și se estimează un număr de 
aproximativ 50 de participanți. În acest an copiii au avut de studiat 
cărțile: Geneza, Psalmul 119, Matei și Efeseni. Dorim succes copiilor și 
ne rugăm Domnului ca ce acumulează să aducă rod la vremea potrivită. 

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   

P r o f i l  B I O G R A F I C  

   „Toată puterea Mi„Toată puterea Mi„Toată puterea Mi---a fost dată în cer şi pe pământ. a fost dată în cer şi pe pământ. a fost dată în cer şi pe pământ.    DuceţiDuceţiDuceţi---vă şi faceţi ucenici din vă şi faceţi ucenici din vă şi faceţi ucenici din 
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Şi învăţaţiŞi învăţaţiŞi învăţaţi---i să păzească tot ce vi să păzească tot ce vi să păzească tot ce v---am poruncit. am poruncit. am poruncit.    
Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. “ Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. “ Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. “    
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