
 
 

 
 Duminică 22 iulie 2012, în cadrul serviciului de 

dimineață s-a oficiat cu voia Domnului, botezul 
nou testamentar a 14 persoane în Biserica 
Baptistă Coronini. Rugați-vă împreună cu noi 
ca Domnul Să-și reverse harul sau bogat peste toți cei care 
vor participa la eveniment!            Ilie Milutin 

 
 05.08.2012 – În Biserica Creștină Baptistă din 

Vladimirovăț din Serbia va fi un botez Nou 
Testamentar cu doua suflete care vor mărturisi 
practic credința lor în Domnul Isus Hristos. Biserica 
din Vladimirovăț este în parteneriat cu Biserica 
Creștină Baptistă din Eftimie Murgu de o perioadă 
bună de timp iar la acest eveniment va participa corul 
bărbătesc al bisericii baptiste Eftimie Murgu.  

 
     19.08.2012 în Biserica Creștină Baptistă din 

Șopotul Nou în cadrul serviciului divin de dimineață, 
va avea loc o sărbătoare Jubiliară – “90 de ani de har, 
de mărturie și credință baptistă”. 

 
 Duminică 26.08.2012 – în Biserica Creștină Baptistă din 

Eftimie Murgu va fi o frumoasă sărbătoare de mulțumire 
adusă lui Dumnezeu pentru activitatea de slujire neîntreruptă 
cu formația de fanfară.  

       Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea Lui și mai departe !  
 

Rezultate la Bacalaureat ale Liceelor Teologice Baptiste  
în sesiunea iunie-iulie 2012 

Spiritual Evenimente 

CINE ESTE ÎNȚELEPTUL CARE ÎNȚELEGE CU 
ADEVĂRAT PENTRU CE ESTE NIMICITĂ ȚARA? 

Ieremia 9:1-15 
În v.12 stă scris: “Unde este omul înţelept care să înţeleagă aceste lucruri? 
Să spună acela, căruia i-a vorbit gura Domnului, pentru ce este nimicită ţara, 
arsă ca un pustiu pe unde nu mai trece nimeni?”                                                              
Problema noastră ca oameni este frământarea în a alege dintre a urma 
Cuvântul Domnului și aplecările inimii noastre - v.13-14. Acest lucru face 
diferența și în poporul Domnului de atunci și cel de astăzi. Atunci era de 
așteptat ca poporul să-l urmeze pe Ieremia și n-a făcut-o. De aceea au 
cules roadele neascultării lor.                              
În vremea noastră e o stare similară și poporul este derutat. “Pentruce este 
nimicită țara?” De ce lucrurile merg rău? De ce nu suntem binecuvântați? De 
ce ni se dă să bem “ape otrăvite”? De ce sunt rezultate descurajante și în 
poporul Domnului? Simțim nevoia să scăpăm dintr-o astfel de stare? Cine 
poate aduce lumina și ajuta?                    CINE ESTE ÎNȚELEPTUL CARE 
ÎNȚELEGE CU ADEVĂRAT PENTRU CE ESTE NIMICITĂ ȚARA? 
Nimeni dintre liderii României nu ia în considerare pe Dumnezeu pentru a 
aduce bunăstare acestui popor. Chiar și în poporul Domnului e multă 
confuzie. Oamenii aleg mai mult după interese pământești în defavoarea 
celor spirituale. Ascultă și urmează oameni care se erijează în “lideri” de tot 
felul de acțiuni care transformă biserica Domnului în tot felul de asocieri de 
interese de grup și nu în interesul Împărăției lui Dumnezeu. 
1.CEL CĂRUIA ÎI PASĂ DE SUFLETELE OAMENILOR – v. 1. 
Ieremia plânge mult pentru poporul Domnului de atunci chiar dacă acesta 
mergea spre nenorocire. Domnul Isus a ajuns să plângă pentru Ierusalim. 
Cine are înțelepciune de sus și înțelege starea spirituală a oamenilor și a 
poporului Domnului, va avea compasiune pentru sufletele care se pierd și 
chiar va plânge și va face tot ce-I stă în putință pentru salvarea lor așa cum 
a făcut și Ieremia! 
2.CEL CARE STĂRUIEȘTE ÎN SFINȚENIE – v. 2. 
Sfințenia îl motivează să se separe chiar și de poporul său. Chiar dacă 
rămâne cu poporul are grijă să-și păstreze sfințenia. Evrei 2:14  “Urmăriţi 
pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.”  Și azi 
se observă o neglijare a sfințeniei şi o disprețuire a ei. Nu trebuie urmați 
astfel de oameni cu astfel de învățături. 
3.CEL CARE SE ÎNTĂREȘTE PRIN ADEVĂR – v. 3. 
La modă este să fie rezolvate problemele altfel și nicidecum prin adevăr. 
Acesta este spiritul lumii dintotdeauna. Răutatea și minciuna îi face să 
lovească în adevărul care le stă înainte. Avem înțelepciunea să facem 
diferența? Ne dăm de partea lui Ieremia sau rămânem cu mulţimea? Biblia 
spune că “Toata lumea zace în cel rău”! 
4.CEL CARE PUNE RELAŢIA CU DUMNEZEU MAI PRESUS DE ORICE 
ALTĂ RELAŢIE – 4. 
Astăzi ca şi atunci relația de “prieten” între oameni este mai presus de relația 
omului cu Dumnezeu. Oamenii se unesc, își fac alianțe chiar și împotriva lui 
Dumnezeu (Ps. 2). Cine este de partea Domnului va păstra relația cu El mai 
presus de orice și celelalte vor fi subordonate acesteia. 
5.CEL CARE SE TRUDEȘTE SĂ FACĂ BINELE – 5. 
Cine trudește, are ambiție, are râvnă să facă răul nu este al Domnului. 

Scriptura ne învață “să nu obosim în facerea binelui căci la vremea potrivită 
vom secera”. Să fim plini de râvnă pentru bine şi să sporim în lucrul 
Domnului. 
6.CEL CARE VREA SĂ-L CUNOASCĂ PE DOMNUL – 6. 
Există diferența în cunoașterea de Dumnezeu, diferență în credință, 
diferență în starea spirituală a fiecăruia. Funcție de acestea răsplătirea va fi 
după măsură de slujire a fiecăruia. Dorința lui Pavel chiar spre sfârșitul 
vieții sale a fost în Filip. 3:10 “Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui”. 
Fie aceasta şi dorinţa noastră a fiecăruia. 
7.CEL CARE RĂSPUNDE POZITIV LA CERCETAREA DOMNULUI –  
„De aceea, aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Iată, îi voi topi în cuptor, şi îi voi 
încerca…” Și apostolul Petru ne scrie despre metoda de încercare a 
cuptorului acolo unde este nevoie. Modul cum răspundem la încercarea 
Domnului determină dacă rămânem cu El sau nu. Dacă folosim încercarea 
pentru a întări relația cu Domnul, suntem ai Lui. 
8.CEL CARE RESPINGE SOLUȚIILE FALSE – 8. 
Unii declară pace dar în adâncul inimii ei pregătesc curse. Cei care aleg să 
fie ai Domnului resping o astfel de atitudine. Ei vor urma doar soluția 
Domnului pentrucă acesta va fi adevărul și în veșnicie. Trebuie să existe și 
puterea de a zice NU la ofertele îndrăznete ale celui rău. Petru spune 
“Împotriviţi-vă diavolului tari în credinţă”. 
9.CEL CARE VEDE ŞI IA ÎN SERIOS CONSECINŢELE NEASCULTĂRII– 
10-11. 
Poporul de atunci n-a vrut să constate că starea materială era de fapt 
urmarea unei stări spirituale rele în relație cu Dumnezeu. Ascultarea de 
Dumnezeu aduce binecuvântarea iar neascultarea aduce blestemul și 
nimicirea. în final pentrucă nu au luat seama la cercetarea Domnului au 
fost duși în robie, au pierdut și ce au mai crezut că au.      
Biblia spune: “Nu puteți face tot ce voiți”, iar Iosua în cap. 24:15 ne oferă 
un exemplu frumos: ”Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi 
astăzi cui vreţi să slujiţi ... cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji 
Domnului”. 
  -   DOAMNE AJUTĂ! DOAMNE DĂ IZBÂNDĂ!         Pastor Ilie Tinco 

 Erată:Erată:      La ABC Nr.26, la profilul bibliografic al La ABC Nr.26, la profilul bibliografic al 
fratelui păstor Nelu Popescu sfratelui păstor Nelu Popescu s--a comis o greșeală. a comis o greșeală. 
Data botezului său esteData botezului său este  12 Decembrie 1971, de către 12 Decembrie 1971, de către 
pastorul Rață Nicolae la Moldova Nouă. pastorul Rață Nicolae la Moldova Nouă.   
Ne cerem scuze.Ne cerem scuze.  

Promovabilitatea la nivel naţional a examenului de Bacalaureat, 
sesiunea iunie-iulie 2012: 43.04% 

Promovabilitatea Liceelor Teologice Baptiste la examenului de 
Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2012: 86.2% 

Dorim să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru aceste rezultate, să 
încurajăm şi să subliniem importanţa activităţii unor astfel de 
şcoli în societate, adresându-vă tuturor rugămintea de a susţine 
şcolile creştine din România. 

Coordonator departament, 
pastor dr. Bozian Petru 



CCComunitatea omunitatea omunitatea BBBisericilor isericilor isericilor CCCreştine reştine reştine 

BBBaptiste aptiste aptiste CCCaraşaraşaraş---SSSeverineverineverin   

 

2828 

Informaţii 

Dobren Ion - pastor Biserica 
Creştină Baptistă Eftimie-Murgu 
 
Născut: 15.07.1991 localitatea 
Bozovici, județul Caraș-Severin  
Botezat : 26.09.1991 de fratele pastor 
Vrâncuța Ianăș (primul botez in aer 
liber – la apa curgatoare a râului Rudăria – după 
revoluție) 
Familie: căsătorit în 30.10.1994 cu sora Paraschiva 
(Chiva), doi copii- Emilian 07.03.1996, Marilena 
10.03.1999 iar din anul 2010 – a mai venit în familia 
noastră încă un copil luat în plasament la vârsta de 2 
luni – acum are 2 ani și 5 luni. (Manuel)  
Studii: I.T.B. Timișoara 2004-2005, 2006-2009  
Câteva cuvinte despre dvs: Am crescut într-o familie 
credincioasă – de mic am fost adus la Casa Domnului 
unde am început să mă integrez în  lucrarea lui 
Dumnezeu un avantaj a fost că locuiam vizavi de 
biserica baptistă. Începând de la vârsta de 10 ani am 
început să învăț notele muzicale și am fost integrat în 
formațiile bisericii (orchestră – fanfară). La vârsta de 17 
ani l-am primit pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor 
personal – iar la un an am fost botezat. În anul 1997 
când am împlinit 24 de ani am fost ales diaconul 
Bisericii din Eftimie Murgu. Am slujit pe Domnul în slujba 
de diacon până în anul 2006. Din anul 2001 – 2006 am 
fost diacon ordinat. 
În 2006 biserica din Eftimie Murgu a hotărât alegerea 
mea ca pastor, iar în 21.05.2006 am fost ordinat ca 
păstor. Din data de 28.01.2007 am preluat și slujirea din 
Bisericile Dalboșet și Șopotul Nou.  
Versetul preferat: sunt de fapt două Proverbe 16:20, 
“Cine cugetă la Cuvântul Domnului, găseşte fericirea, 
şi cine se încrede în Domnul este fericit.”  și Mica 7:7 
"Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în 
Dumnezeul mântuirii mele; Dumnezeul meu mă va 
asculta."  
Cântarea preferată: Nr. 166  
     “Nu mergi de la mine, Isus, strigă inima 
      Spre alţii verşi milă de sus, fă-mi şi mie-aşa”  
Câteva realizări: Cu ajutorul lui Dumnezeu am început 

și finalizat renovarea Casei de rugăciune a Bisericii 

Domnului din Rudăria(interior-exterior) 
În 14.03.2010 – a avut loc un incendiu care a distrus 
partea anexă a Bisericii dar mulțumim Domnului că 
am putut să construim din nou. 
Pe plan spiritual am început lucrarea de misiune, 
slujim în două puncte de misiune: localitatea 
Ravenska și localitatea Vladimirovăț (Serbia). 
Acolo am început o lucrare frumoasă – s-a înființat o 
frumoasă orchestră(compusă din tineri și copii care 
nu sunt din adunare – nu au părinți sau bunici 
credincioși) 
Ce v-ați propus pentru viitor: Să contribui alături de 
frații păstori din zonă la unitatea dintre noi ca și 
slujitori si unitatea bisericilor din zonă. 
  Un cuvânt pentru fraţii din Comunitate: -Să nu uităm 
cine suntem – (copii lui Dumnezeu) 
-Suntem robii Domnului Isus Hristos. 
-Noi suntem ce are Dumnezeu mai scump pe acest 
pământ. 
-Suntem familia Lui. 
-Suntem poporul Lui. 
-Suntem biserica Lui. 
Avem mari privilegii, dar avem și mari responsabilități. 
Fraților să-I rămânem credincioși Domnului Isus până 
la finalul alergării noastre pe acest pământ.  

Iulie 2012 

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

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

Continuare 

Întâlnirea lunară a păstorilor din Comunitatea Baptistă 
Caraş Severin în luna August, va fi pe data de 28 

August, 2012, ora 10,00, la Biserica Creştină Baptistă din 
Băile Herculane. 

 
Duminică 29 Iulie, 2012, un grup bărbătesc format din 
slujitori de pe Valea Timişului, au slujit cu cântarea şi 
cu Cuvântul în Biserica Baptistă din Ţerova (de la ora 

14-16) şi în Biserica Baptistă nr.2 Betel, Reşiţa (de la 17-
19), aducând înviorare spirituală şi fiind o binecuvântare 
pentru cei prezenţi. 

Domnul să-i binecuvinteze. 

PENTRU INFORMAŢII ŞI EVENIMENTE    
VĂ INVITĂM  SĂ VIZITAŢI PAGINA DE INTERNET   
WWW.COMUNITATEACARAS.WORDPRESS.COM      

AA g e nd ag e nd a     
BB ap t i s t ăap 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  

„De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere,„De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere,„De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere,   când vă când vă când vă 

rugaţi, să credeţi că lrugaţi, să credeţi că lrugaţi, să credeţi că l---aţi şi primit, şiaţi şi primit, şiaţi şi primit, şi---l veţi l veţi l veţi 

avea.avea.avea.   Şi, când staţi în picioare de vă rugaţi, să Şi, când staţi în picioare de vă rugaţi, să Şi, când staţi în picioare de vă rugaţi, să 

iertaţi orice aveţiiertaţi orice aveţiiertaţi orice aveţi   împotriva cuiva, pentru ca şi împotriva cuiva, pentru ca şi împotriva cuiva, pentru ca şi 

Tatăl vostru care este în ceruriTatăl vostru care este în ceruriTatăl vostru care este în ceruri   să vă ierte greşelile să vă ierte greşelile să vă ierte greşelile 

voastre”voastre”voastre”      

(Marcu 11:24(Marcu 11:24(Marcu 11:24---25) 25) 25)    


