
 
 

 
**Duminică 23/09/2012,  Biserica Creştină Baptistă 
“EMANUEL” din Valeapai s-
a bucurat în cadrul serviciului 
de seară de un botez Nou Tes-
tamentar în cadrul căruia trei 
suflete au încheiat legământ cu 
Dumnezeu. 
Botezul a fost oficiat de fratele 
pastor Gabi Paun. Dumnezeu să 
întărească frăţietatea şi lucrarea 
din zona. 
 
** În data de 16 septembrie 2012 în Biserica Baptistă Nr.1 MA-
RANATA din Moldova Nouă a avut loc serviciul de ordinare ca 
pastor a fratelui Sabin Văran. 
La acest eveniment deosebit din 
viața bisericii au participat în 
comisia de ordinare frații: Mihai 
Mihuț, Ilie Milutin, Paul Negruț, 
Ilie Tundrea, Daniel Bărnuț, Ion 
Damian, Ion Popescu și alții. 
Dumnezeu să-l întărească în 
slujirea pentru care l-a ales.  
 
** Duminică 30 septembrie 2012  în Biserica Creștină 
Baptistă Speranța Reșița  a fost un moment deosebit pentru că 5 
tineri au mărturisit  pe 
Domnul Isus Cristos în apa 
botezului. 
Dumnezeu a lucrat în mod 
minunat în viața acestor 
suflete, încă din tinerețe. 
Cuvântul Domnului a fost 
vestit cu această ocazie de 
fratele Ionel Tuțac din 
Lugoj iar serviciu de botez a fost oficiat de fratele Mihuț Mihai, 
păstorul local. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i țină statornici pe 
calea Lui și mai departe. 
 
** Pe data de 23.09.2012, la 
Biserica Baptistă din Ţerova a 
avut loc un botez, în care 7 
suflete l-au mărturisit pe Domnul 
Isus ca Domn şi Mântuitor în viaţa 
lor. Cuvântul Domnului a fost 
predicat de fr. pastor Daniel 
Bărnuţ şi fr.pastor Vali Sfercoci, 

Spiritual Evenimente 

Ghedeon-un om „mic” prin care Dumnezeu 
 a realizat o lucrare mare 

(Judecători  6:11-24) 
Încă de când se naște, dorința omului este aceea de a fi 

mare.Crezând că atingând acest statut, își va putea îndeplini 
toate dorințele.Însă când omul se înalță, Dumnezeu îl va smeri.
(Daniel 4:30-31) Iar când se smerește, Dumnezeu îl va înălța.(1 
Samuel 15:17) Mesajul Domnului Isus este clar: „...oricare va 
vrea să  fie mare între voi , să fie slujitorul vostru; și oricarea 
va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob” (Matei 20:26,27).  
 Privind la Ghedeon, vom descoperi ce spune el, în fața 
provocării lui Dumnezeu: „....iată că familia mea este cea mai 
săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui 
meu.”(v.15 ) Acesta este motivul pe care Ghedeon îl invocă, 
pentru a scăpa de lucrarea la care Dumnezeu la chemat.E prea 
mic! Și proorocul Ieremia aduce înaintea lui Dumnezeu aceiași 
scuză: „...Doamne ...sunt un copil.”( Ieremia 1:6) La fel și  Moi-
se motivează înaintea chemării lui Dumnezeu, că  vorbirea lui 
nu este una prea bună.Sunt motive pe care acești oameni și nu 
doar ei ci și alți, le aduc pentru a se sustrage de la lucrarea lui 
Dumnezeu. Nu cumva adeseori le invocăm și noi? Și parcă am 
zice:„ Doamne tocmai pe mine mai găsit, eu sunt....” și ne 
pricepem așa de bine să ne scuzăm, să dăm înapoi.   

I. Ghedeon a fost omul care s-a temut.   
În adevăr, când ești mic e normal să-ți fie teamă. 

Ghedeon a exprimentat acest sentiment sub stăpânirea madian-
ită. Poate că a fost cuprins de teama de a nu-și pierde viața, sau 
teama zilei de mâine, cu privire la ce va mânca. De aceea bătea 
grâul în teasc ca să-l ascundă. Însă mesajul pe care Dumnezeu i-
l reamintește și nu doar lui, dar și nouă este acesta: „Domnul 
este cu tine viteazule”. Iar când Dumnezeu este de partea no-
astră nimeni nu ne va putea sta împotrivă. Poate că și noi ne 
temem să luăm anumite decizii, chiar dacă știm că sunt după 
voia lui Dumnezeu. Avem nevoi de însoțitori ca și Ghedeon. 
Care trimis fiind de Domnul să distrugă altarul lui Baal, din 
casa tatălui său,  nu merge singur:„ Ghedeon a luat zece oa-
meni dintre slujitori lui, și a făcut ce spusese Domnul.”(v27) 
Mai mult decât atât, el realizează această  lucrare în ascuns, 
noaptea. Trăim vremuri în care  parcă ne lipsește curajul pe 
care Ștefan și alții lau avut înainte, de a spune lucrurilor pe nu-
me.Oare ar trebui să ne temem de oameni sau de Dumnezeu 

II. Ghedeon a fost omul care a avut îndoieli. 
A)De aceea, cere semne de la Dumnezeu.(v17) Pentru 

a se convige pe deplin că cel ce la chemat este Dumnezeu. Iar 
Dumnezeu îi confirmă dinou și dinou acest adevăr. Poate că am 
ajuns în aceiași situație. Să nu uităm că suntem chemați să trăim 
prin credință, nu prin vedere. De aceea zic:„ Doamne mărește-

ne credința”.   
B)Deasemenea, Ghedeon pune întrebări (v.13)   
Au fost lucruri pe care nu le-a înțeles. Nu a înțeles de 

ce Dumnezeu, a îngăduit ca poporul să treacă prin momente 
de asuprire? Dar Dumnezeu îi oferă răspuns:„Copiii lui Israel 
au făcut ce nu plăcea Domnului, și Domnul i-a dat în mîinile 
lui Madian...” (Jud 6:1) Adeseori  nu înțelegem, de ce se 
întâmplă, cutare sau cutare lucru. Mesajul lui Dumnezeu face 
însă lumină:„ Dumnezeu nu se lasă batjocorit, ce seamănă 
omul aceia va secerea.”(Galateni 6:7)               

III.Ghedeon a fost omul pe care Dumnezeu la trans-
format.      

Chiar dacă a fost cuprins de frică și îndoială, prin el 
Dumnezeu își izbăvește poporul de asuprirea madianită. 
Poate că ne întrebăm, cum s-a întâmplat acest lucru?: 
„Ghedeon a fost îmbrăcat cu Duhul  Dom-
nului...”(Judecători 6:34)  Și dintr-un fricos a devenit un cura-
jos. Iar dintr-un om al îndoielilor, este transformat într-un om 
al certitudinilor. Pentru că Duhul Domnului a fost cu el, ca-
pacitându-l cu extraordinare calități. Altă dată David se ruga 
astfel: „Nu mă lepăda de la Fața Ta și nu lua de la mine 
Duhul  Tău cel Sfînt.”(Psalmul 51:11) Pentru că dacă se duce 
Duhul, nu mai este viața, nu mai este putere. Iar când omul 
acesta „mic”, prin ajutorul Domnului ajunge mare. El nu uită 
cine la ajutat să ajungă acolo. Și atunci cînd poporul dorește să
-l pună împărat, pe el și pe fii lui, Ghedeon le răspunde: „ Eu 
nu voi domni peste voi nici fii mei nu vor domni peste voi , 
ci Domnul , va domni peste voi.” (Jud.8:23) A ș a d a r , 
dacă Dumnezeu ne cheamă la lucrarea Sa, noi nu trebuie să 
dăm înapoi, oricare ar fi aceasta. Nu trebuie să ne temem că 
suntem prea „mici” și că prin noi Dumnezeu nu poate lu-
cra.Pentru că dacă ne punem la dispoziția lui  Dumnezeu, El 
va transforma minimicia noastră prin puterea Sa, în măreție și 
glorie, pentru slava Sa veșnică.            Dragu Beniamin, pastor 

 iar botezul a fost oficiat de către fr. pastor Mihuţ Mihai. 
Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea Sa de la Ţerova şi de 
pretutindeni! 
** În perioada 29 septembrie – 06 octombrie 2012, Biserica Baptistă 
Speranța din Reșița a organizat o săptămână de vestire și predicare a 

Cuvântului lui 
Dumnezeu.  În slujire 
muzicală  a fost Corul 
slujitorilor Domnului de pe 
Valea Timișului. Ne 
bucurăm când Domnul 
Isus ne face părtași la 
viețile schimbate prin 
puterea Evangheliei. Ce 
mare har!  
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Informaţii 

BELCIU PĂUN – pastor cercul 
de Biserici Creştine Baptiste: Sado-
va Veche, Sadova Nouă, Armeniş 
şi Rusca – Teregova; pastor coor-
donator al Bisericii Creştine Bap-
tiste „BETEL” din Feneş. 
 
Născut: 18.08.1963 în localitatea 
Goleţ, judeţul Caraş-Severin. 
 
Botezat: 10.05.1980 de fratele meu Belciu Busuioc, în Biseri-
ca Creştină Baptistă Goleţ. 
 
Familie: căsătorit cu sora Lidia din 24.09.1981 şi avem îm-
preună cinci copii: Beniamin (căsătorit cu Dosica), Simo-
na, Lidia, Marcu şi Rahela şi doi nepoţi (David şi Melina). 
 
Studii: Institutul Teologic Baptist Caransebeş 
 
Câteva cuvinte despre dvs: M-am născut şi am crescut 
într-o familie de credincioşi baptişti din satul Goleţ. L-am 
cunoscut pe Domnul în Biserica Creştină Baptistă din Go-
leţ, unde mergeam împreună cu familia mea, iar la vârsta 
de 17 ani L-am mărturisit pe Domnul Isus Hristos în apa 
botezului.  
La vârsta de 16 ani am condus ca dirijor corul de copii, iar 
la vârsta de 22 de ani am fost ales ca dirijor de cor mixt 
(bărbătesc şi fanfară). După trei ani am fost ales în 
comitetul Bisericii Baptiste din Goleţ ca şi casier, iar după 
câţiva ani am fost ales diacon al acestei Biserici unde am 
slujit până în data de de 20.04.1998, dată la care am fost 
ordinat ca păstor, slujind împreună cu fratele păstor Lazăr 
Petru în cercul de Biserici Goleţ.  
În anul 2000 am fost ales ca păstor al cercului de Biserici 
Creştine Baptiste Feneş care cuprindea următoarele Biser-
ici: Feneş, Rusca-Teregova, Teregova nr.2, Armeniş, Sado-
va Veche şi Sadova Nouă. 
 
Versetul preferat: Psalmul 73:28 - “Cât pentru mine, ferici-
rea mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul 
Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc 
toate lucrările Tale.” 
 
Cântarea preferată: “Spre cer încerc a mă sili, păşind mai 
sus, din zi în zi” 

 

Poezia preferată: “Biblia” 
 
Câteva realizări: Pe plan material: am contribuit îm-
preună cu fr Lazăr Petru la construcţia clădirii Bisericii 
Teregova nr. 2, apoi am contribuit la repararea casei de 
rugăciune din Sadova Veche şi Feneş. 
Pe plan spiritual: m-am străduit şi mă străduiesc să ajut 
credincioşii să umble pe calea Domnului şi să-şi îndeplin-
ească misiunea, iar pe cei necredincioşi i-am ajutat şi îi 
ajut să găsească calea mântuirii şi să vină la pocăinţă. 
În scopul acesta Domnul a scos şi alţi lucrători: trei 
prezbiteri – Mihai Haţegan, Daniel Neagu, Marius Viorel 
şi un nou păstor ordinat în Biserica Baptistă Betel din 
Feneş – Marius Giuroniu. Lucrăm împreună cu dragoste 
pentru Domnul. 
 
Un cuvânt pentru fraţii din Comunitate: “Să nu vă 
părăsiţi, dar, încrederea voastră pe care o aşteaptă o 
mare răsplătire! Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, 
după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta 
ce v-a fost făgăduit. „Încă puţină, foarte puţină vreme”, 
şi „Cel ce vine va veni şi nu va zăbovi. Şi cel neprihănit 
va trăi prin credinţă; dar, dacă dă înapoi, sufletul Meu 
nu găseşte plăcere în el.” Noi însă nu suntem din aceia 
care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au 
credinţă pentru mântuirea sufletului.” (Evrei 10:35-39) 

octombrie 2012 

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

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

Continuare 

Întâlnirea păstorilor din luna noiembrie va fi pe data de 
27 noiembrie 2012 la Oțelu Roșu, Humanitas Pro Deo 

începând cu ora 9.30-13.00 
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Ag e nd a   
B ap t i s t ă  
C ă r ă ş a n ă  

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

Te laudă, popoarele, Dumnezeule, toate 

popoarele Te laudă.  

Pământul îşi dă roadele; Dumnezeu, 

Dumnezeul nostru, ne binecuvântează,  

Dumnezeu ne binecuvântează, şi toate 

marginile pământului se tem de El. 

Psalmi 67: 5-7   


