
 
 

 
**  Liceul Teologic Baptist Reşiţa a derulat în perioada 12 - 19 noiembrie 2012 un pro-
gram educaţional de toamnă, numit "Zilele Mulţumirii". Este cel de al cincelea an 
şcolar în care au loc activităţi pe această temă. Scopul acestui program este de a privi 
la bunătăţile lui Dumnezeu, care s-au înoit în fiecare dimineaţă, revărsând peste noi 
binecuvântări alese. În acest an dorim să mulţumim lui Părintelui Ceresc pentru se-
menii noştri, dar nu 
oricum, ci cu o inimă 
mulţumitoare. 
     "Mulţumesc" este un 
cuvânt umos, deose-
bit, însă rostit din ce în 
ce mai rar. În aceste 
zile vrem să învăţăm să 
fim nu numai 
mulţumiţi, ci şi mulţu-
mitori. Sfânta Scriptura ne învaţă să aducem înaintea lui Dumnezeu "rugăciuni, cereri, 
mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii"(1 Timotei 2:1), de aceea dorim să mulţumim 
pentru lui Dumnezeu pentru toate lucrurile (familie, biserică, şcoală, autorităţi, co-
munitate, bucurii şi necazuri) rugându-ne ca Cel care este Atotputernic să-şi reverse 
mila, harul şi binecuvântarea Sa peste toţi oamenii, iar mântuirea realizată de Domnul 
Isus la Golgota să inunde inimile multora. 
                                                                                                     Director, prof. Alexandru Szucs   
 
** Un cor european reunind tineri de confesiuni diferite, din mai multe state ale conti-
nentului (printre care 
România, Belgia, Elveţia, 
Franţa, Germania şi Olanda), 
celebrul Eurocor, a concertat în 
cinci oraşe din Vestul ţării. 
Mini-turneul s-a desfăşurat în 
perioada 28-31 octombrie, pe 
calendarul acestuia figurând 
Arad, Lugoj, Făget, Timişoara 
şi Reşiţa. În municipiul Reșița, 
concertul a fost susţinut 
miercuri, 31 octombrie, de la ora 18.00, la Biserica Baptistă Nr.1 Reşiţa. 
Tinerii sunt pentru a doua oară în România şi concertează pentru prima dată la Reşiţa. 
Corul a fost înfiinţat în anul 1999, cu ocazia unei conferinţe internaţionale de tineret, 
la iniţiativa pastorului Friedel Stegen, şi sub conducerea muzicienilor Marc Remond, 
Daniel Kalisky, din Franţa şi a elveţianului Friedrich Reufer. Turneul de anul acesta din 
România este organizat de Fundaţia Misiunea Kwasizabantu (cu sediul în comuna 
Voiteg, jud. Timiş), şi are ca parteneri comunităţile bisericilor baptiste din zona de Vest 
a ţării. 

Spiritual Evenimente 

  Pilda bogatului nebun, neînțelept 
            Luca 12: 13-21 
Pentru că suntem în perioada în care sărbătorim Ziua 

Roadelor, am ales pilda Domnului Isus despre omul căruia i-a rodit 
țarina. 

Conținutul pildei: Țarina unui om bogat rodise mult. Ham-
barele îi sunt pline și nu are unde să-și depoziteze roadele. Se gâ-
ndește să-și dărâme habarele pe care le are pentru a construi altele 
mai încăpătoare pentru a-și depozita și roadele din aceea recoltă. 
Acesta dorește ca apoi să aibă o viață de veselie și consum. 
Dumnezeu îl numește nebun sau neînțelept, îl anunță că în seara 
aceea i se va cere sufletul, că are să moară, și îl întreabă ale cui vor fi 
toate bogățiile strânse. 

Provocarea pildei: Pilda aceasta te face să te gândești: De ce 
a fost acel om bogat neînțelept? Cu ce a greșit? Care e nebunia?  

Argumentarea diagnosticului de nebunie spirituală:  
- omul acesta nu recunoaște pe Dumnezeu ca sursa bogăției 

sale, cu toate că Dumnezeu este cel care a făcut ca țarina lui să 
rodească mult 

- omul acesta nu recunoaste oportunitatea primită de la 
Dumnezeu; de a dărui și celui ce nu are și astfel să se îmbogățească 
față de Dumnezeu, pentru că avea mai mult decât avea nevoie. 

- omul acesta înlocuiește protecția lui Dumnezeu cu pro-
tecția bogăției lui. Crede că bogăția adunată îi va oferi un viitor sigur 
și fără probleme. 

- omul acesta percepe viitorul ca fiind doar pentru câțiva 
ani, și nu se ia în calcul veșnicia.  

- omul acesta crede că viața înseamnă doar împlinirea pro-
prilor pofte și dorințe. Crede că egoismul este soluția pentru o viață 
împlinită și fericită. 

O radiografie biblică a gândirii bogatului nebun, cât și a 
consecințelor acestei gândiri o găsim în cartea Psalmilor: „Ei se în-
cred în avuţiile lor, şi se fălesc cu bogăţia lor cea mare. 7  Dar nu pot 
să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu preţul 
răscumpărării. 8  Răscumpărarea sufletului lor este aşa de scumpă, 
că nu se va face niciodată. 9  Nu vor trăi pe vecie, nu pot să nu vadă 
mormântul. 10  Da, îl vor vedea: căci înţelepţii mor, nebunul şi 
prostul deopotrivă pier, şi lasă altora avuţiile lor. 11  Ei îşi închipui-
esc că veşnice le vor fi casele, că locuinţele lor vor dăinui din veac în 
veac, ei, care dau numele lor la ţări întregi.” Psalmi 49:6-11 

Găsim problema principală a nebunului enunțată în 
psalmul 14 și psalmul 53: 

- Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” S-au 
stricat oamenii, fac fapte urâte; nu este nici unul care să facă binele. 
Psalmi 14:1 

- Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” S-au 
stricat oamenii, au săvârşit fărădelegi urâte, nu este nici unul care 

să facă binele. Psalmi 53:1 
Trei principii primite din lecția Domnului Isus 
Perspectiva noastră despre viitor ne determină con-

duita noastră.  
A. Acest om a avut dreptate să acționeze așa, pentru că în 

viitorul lui nu mai există nimic după moarte. 
B. Necredința se focalizează pe plăcere, pe acum și aici. 
C. Credința se focalizează pe sfințenie, pe viitor; pe prom-

isiunile lui Dumnezeu – chiar dacă uneori trebuie să suferi bat-
jocură și prigonire. 

Perspectiva noastră despre viață determină căutarea 
și alergarea noastră în viață 

A. Cine crede că viața înseamnă plăcere, comfort și 
bogăție, atunci după acestea aleargă și în ele își investește viața. 

B. Dacă credem că viața înseamnă Dumnezeu, familie, 
comunitate, ne vom investii viața în aceste lucruri. 

Perspectiva noastră despre prosperitate determină 
felul în care o folosim 

A. Dacă considerăm că bogăția este oportunitatea de a ne 
împlinii poftele noastre, atunci o vom păstră doar pentru noi. 

B. Dacă considerăm că bogăția este oportunitatea de a ne 
închina lui Dumnezeu cu mai multă mulțumire, atunci o vom folo-
si pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru ajutorarea semenului 
nostru.                                                Cristian Crăciun, pastor 

 

**Potrivit cu îndemnul Mântuitorului “rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lu-
crători la secerișul Lui…”, ziua de 11 noiembrie 2012, pentru Biserica Domnului din 
Obreja a fost ca o zi a răspunsului la rugăciune și o zi de sărbătoare în cadrul căreia 
atele Nica Ionel, absolvent al Institutului Teologic Baptist din București a fost ordinat 

ca pastor al Bisericii Baptiste din loc. 
Cu ocazia acestui eveniment au 
participat ații păstori: Mihai Mihuț, 
Găină Petru, Dănilă Mihăiță și Giu-
roniu Marius. Închinarea prin cân-
tare cu ocazia acestui prilej de 
sărbătoare a fost susținută de corul 
bisericii locale iar mesajul principal i
-a revenit atelui Mihai Mihuț, 
președinte al Comunității Caraș-
Severin. Din partea oficialităților, au 
fost prezenți domnul primar al local-
ității Obreja împreună cu doi consil-
ieri cât și domnul primar din locali-

tatea Marga. Serviciul de ordinare al atelui Nica Ionel s-a încheiat la demisolul Biser-
icii unde toți participanții s-au bucurat de o umoasă părtășie ățească. Fie ca și 
această ordinare să fie spre slava Domnului, zidirea Bisericii și folosul tuturor partici-
panților la slujbele de închinare ale adunării Domnului din loc. 



Comunitatea Bisericilor Creştine 

Baptiste Caraş-Severin 
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Informaţii 

 Hânda Cristian Laurențiu – 
pastor al bisericilor “Noul Legământ” 
Bănia și “Poarta Cerului” Borlovenii– 
Noi. 
Născut: 12 octombrie 1975 în locali-
tatea Bozovici. 
Botezat: 23 mai 1993 de fr. Belciu 
Busuioc, la Caransebeș. 
Familie: căsătorit cu Simona din 03.07.2004, doi copii: 
Emanuel – 7 ani, Cristina – 3 ani. 
Studii: 1995 - Școala Normală Caransebeș, secția 
învățători. 
2001 - Universitatea Emanuel Oradea, teologie pastorală 
f.f. 
Câteva cuvinte despre dvs: M-am născut într-o familie 
ortodoxă și am crescut cu mama și bunicii din partea 
mamei în loc. Bănia, tata părăsindu-ne când aveam 
doar 2 ani. Bunicul, fiind cantor în biserica ortodoxă, avea 
dorința de a mă face preot și mă lua cu el de mic la bi-
serică. Evanghelia am primit-o printr-o familie apropiată 
care s-a întors la Domnul când avem 11 ani. La botezul 
lor, am fost foarte cercetat de Duhul lui Dumnezeu și am 
hotărât în sinea mea că mă pocăiesc, dar undeva după 
40 de ani. Gândeam lucrul acesta pentru că eram 
împătimit de muzică populară și de joc și îmi doream să 
mă distrez până după ce mi-aș fi căsătorit și copiii. 
Dumnezeu a hotărât însă altceva. În clasa a opta am 
început să citesc Noul Testament cu creionul în mână, 
subliniind tot ceea ce mi se părea important cu privire la 
mântuire și tot ce era diferit de ceea ce eu știam din Bi-
serica Ortodoxă. Așa a început transformarea minții mele 
prin Cuvânt. Având parte de multă împotrivire din partea 
familiei când le-am împărtășit intenția de a mă întoarce 
la Dumnezeu, botezul l-am făcut la Caransebeș, în clasa 
a 11-a de liceu, fără ca cei din familie să știe. Din 1995 
până în prezent, sunt învățător la școala din Bănia. În feb-
ruarie 2007 am fost ordinat ca păstor al adunării din 
Bănia.  
Versetul preferat: Psalmul 115:1 - “Nu, nouă, Doamne, nu 
nouă, ci Numelui Tău dă slavă.” 
Cântarea preferată: Cântarea m-a atras în primă fază la 
pocăiți. Nu am o cântare preferată, am sute de cântări 
preferate. Totuși, în frunte sunt cântările noastre 
românești, cele ale fr. Traian Dorz și Niculiță Moldoveanu. 
Câteva realizări: : Atunci când te consideri un rob netreb-

nic care a făcut ce era dator să facă (și nici măcar 

atât), nu poți vorbi de realizări, ci de felul în care ți-ai 
înțeles chemarea și felul în care ai răspuns acestei 
chemări. Ceea ce am înțeles de la începutul vieții de 
credință a fost chemarea noastră la a face ucenici, nu 
doar convertiți. Prin urmare, pe lângă slujirea prin predi-
care am căutat să investesc direct în oameni, mai ales 
în tineri prin diverse forme de ucenicizare. De ase-
menea, biserica a cunoscut o revitalizare a vieții de 
rugăciune. Am început să nu ne mai rugăm la voia 
întâmplării, ci să urmărim subiecte precise (primul mo-
ment laudă și mulțumire, al 2-lea pocăință și cerere per-
sonală, al 3-lea pentru câte o țară persecutată, al 4-lea 
rugăciune pentru misiunea de la Borlovenii Noi, și al 5-
lea rugăciune pentru biserica locală). Sigur asta a dus 
implicit și la schimbarea formei de rugăciune, intro-
ducând pe lângă obișnuita rugăciune pe rând și 
rugăciunea pe grupuri și rugăciunea în comun și la pre-
lungirea timpului de rugăciune, atât duminica diminea-
ța, cât și miercurea. Un alt obiectiv atins a fost faptul că 
am început să înțelegem unitatea în diversitate și nu am 
mai avut conflicte în adunarea din Bănia. La aceasta a 
contribuit și începerea misiunii la Borlovenii Noi în urmă 
cu aproape doi ani și construirea Casei de rugăciune 
de aici, pe care am inaugurat-o pe 4 noiembrie, anul 
acesta. Pentru toate acestea Soli Deo Gloria. 
Un cuvânt pentru fraţii din Comunitate: Noi, ca păstori, 
să trăim în așa fel încât să putem spune fraților: “călcați 
pe urmele mele întrucât și eu calc pe urmele lui Hris-
tos”. 

noiembrie 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 decembrie va fi pe data de 
18 decembrie 2012 la sediul Comunității CS de la ora 9.30

-13.00 
 
 
 

**Când te aşezi pe genunchi sufletul ţi se urcă la cer şi tot 
cerul îţi coboară în suflet. 
**În viaţă nu e important cât de lungi sunt brazdele pe 
care le-ai tras, ci cât de adânci sunt! 
**E mai uşor să mori ca Hristos decât să trăieşti ca El! 
**Sufletul nu ar avea curcubeu dacă ochii nu ar avea 
lacrimi! 
**Oamenii te iartă dacă faci crime, dar nu te vor ieta dacă 
eşti fericit!  
**Dispreţul nu scoate sabia, dar taie mai tare ca ea!  

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  

Aş vrea să fiu ce azi nu am fost 

În ziua mea pierdută; 

Înţelegând al vieţii rost 

Aş vrea să fiu străjer în post, 

Şi chiar plătind al jertfei cost, 

Eu să rămân în luptă. 

P. Dugulescu  


