
 
 

 
** În data de 09.12.2012, în Biserica Creștină Baptistă BETEL 
din Reșița a avut loc serviciul special de ordinare ca păstor-
misionar al fratelui Mezin-Iacobici Daniel. 
           Serviciul divin a fost condus de pastorul bisericii – fr.Olariu 
Gigel, iar ceremonia de ordinare a fost oficiată de fr.Mihuț Mihai 

(pastor Biserica Creștină Baptistă 
SPERANȚA Reșița, președinte al 
Comunității Bisericilor Creștine 
Baptiste Caraș-Severin), care a fost 
și președintele Comisiei de 
Ordinare. Din comisie au mai făcut 
parte fr.Daniel Bărnuț (pastor 
Biserica Creștină Baptistă Nr.1 
Reșița) și fr.Bancsov Zoltan 
respectiv fr.Cătălin Constantin 
(pastori ai Bisericii gazdă). De 
asemenea, la sărbătoarea bisericii a 

fost prezent fr. Ciprian Stancu, prezbiter și viitor pastor al Bisericii 
Creștine Baptiste din Slatina Timiș. Mesajele speciale aduse din 
Scriptură s-au împletit cu cîntările corului Liceului Teologic Baptist 
din Reșița și cu cântări înălțate de un grup din Oțelul Roșu și de 
fr.Daniel Pincu. 
Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru cercetarea pe care a făcut-o 
bisericii, iar pentru fr.Daniel Mezin-Iacobici dorim ca Dumnezeu să-l 
întărească și să-l folosească în puterea Lui în slujirea pentru care l-a 
pus deoparte. 
** Duminică – 23 Decembrie 2012, în Biserica Creştină Baptistă 
din Slatina Timiş va avea loc serviciul de ordinare a fratelui 
Ciprian Stancu, ca păstor al acestei biserici. Ne rugăm ca 
Dumnezeu să reverse mult har peste această lucrare şi peste slujitorul 
Său care va fi ordinat prin rugăciune cu punerea mâinilor de către 
ceata presbiterilor. 

**** 
„Fiindcă I-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm Lui” 

Matei 2:2 
Este cunoscut faptul că evanghelistul Matei a scris Evanghelia care-i poartă numele, 
în mod deosebit pentru evrei cu scopul de a arăta pe baza profeţiilor biblice că 
Pruncul născut în ieslea din Betleem este Mesia cel promis și așteptat. Și totuși când 
relatează evenimentul nașterii Mântuitorului, Matei vorbește despre magii veniţi 
din răsărit la Ierusalim ca să se închine împăratului de curând născut al iudeilor. Mai 
mult acești înţelepţi dintre neamuri sunt conduși în călătoria lor de steaua care a 
apărut pe cer și care era mesagerul lui Dumnezeu prin care le-a descoperit nașterea 
Pruncului Mesia și prin care i-a și călăuzit  până au ajuns la El în Betleem. Este un 
lucru interesant că deși Matei scrie evreilor, când relatează evenimentul nașterii 
Pruncului Mesia el îi dă o dimensiune universală, vrând să spună că Mesia a venit 
de fapt așa cum a fost profeţit, pentru toţi și evrei și neamuri și întâlnirea cu El 
aduce lumina bucuriei, a speranţei și a mântuirii în suĪetele tuturor(Is.60:1-3).  
Dar ce este frumos e că Matei își încheie Evanghelia prezentându-L pe Mesia tot 
din această perspectivă universală , având toată puterea în cer și pe pământ și o 

Spiritual Evenimente 

Nașterea Lui Isus Hristos  
 Matei 1:18-25 

   Simplitatea relatarii nasterii lui Isus Hristos nu va 
inceta niciodata sa-i fascineze pe cititorii Sfintei Scripturi. In Evan-
ghelia sa, Matei, ne arata potrivirea descrierii profetice cu adevaratul 
Isus. Nici un alt scriitor al Noului Testament nu utilizeaza atat de 
mult profetiile Vechiului Testament. Portretul prezentat de Matei 
referitor la Mesia este usor de recunoscut. Analizand elementele in-
cluse in aceasta descriere a lui Isus, ne dam seama ca profetii care l-au 
prezentat pe Mantuitor, din perspective diferite, au avut o viziune 
extrem de clara si precisa a subiectului profetit. Evanghelisul Matei 
citeaza profetii referitoare la stramosii lui Mesia, nasterea din fecioara, 
numele, misiunea, satul natal, omorarea pruncilor din acea zona, fuga 
in Egipt, copilaria Sa in Nazaret. 

   Aceste descrieri includ elemente care necesita detalii precise 
privitoare la epoca, geografie, genealogie, politica, fiziologie, convin-
gere religioasa, astronomie, sociologie, psihologie. Oricat ar fi de nu-
meroase aceste amanunte, Domnul Isus Hristos le-a implinit pe toate. 
Daca cineva se indoieste de sursa divina a Cuvantului lui Dumnezeu, 
sa analizeze aceste dovezi de necontestat. 

   Relatarea nasterii Domnului Isus nu este separata de restul 
vietii si lucrarii Sale. Ea este o expunere a unui eveniment divin, pla-
nificat de Dumnezeu, eveniment care a impartit istoria in doua, a adus 
intregii lumi vestea buna a mantuirii si a daramat barierele dintre 
natiuni. Cand aceasta veste a mantuirii este proclamata si acceptata de 
oameni, ea aduce viata celor morti spirituali, nadejde celor disperati si 
pace celor ce au nevoie de ea. Acest plan minunat de mantuire include 
faptul ca Dumnezeu a venit in lume sub forma unui copil care va duce 
mai tarziu la indeplinire cea mai dificila misiune posibila, cu pretul 
vietii Sale. 

   Istorisirea nasterii Domnului Isus Hristos nu-si pierde 
niciodata farmecul, oridecateori este relatata. Chiar si nasterea unui 
copil obisnuit este un fapt uimitor, cu atat mai mult felul in care 
Dumnezeu L-a trimis pe singurul Sau Fiu in lume. Povestirea nasterii 
Mantuitorului nostru cucereste in egala masura inimile barbatilor, ale 
femeilor si ale copiilor. 

   Cateva fapte sunt remarcabile: nasterea acestui prunc a fost 
vestita mai intai lui Adam si Eva (Genesa 3:15), iar apoi in numeroase 
randuri prin profetii inspirati de Duhul lui Dumnezeu. O natiune 
intreaga a fost pregatita pentru aceasta intamplare deosebita, incepand 
cu chemarea care l-a adus pe Avraam din Ur, din Caldeea (Genesa 
12:1-3; Faptele Apostolilor 7:2-3). O fecioara bine aleasa a fost in-
sarcinata de la Duhul Sfant, facand copilul sa fie, in mod unic, atat din 
Dumnezeu, cat si din femeie( Matei1:18). El se tragea din linia urma-
silor regelui David, implind astfel o proorocie facuta cu sute de ani 
inainte (2 Samuel 7:12-16). Locul, imprejurarile, cat si multe alte 

amanunte au fost prevazute cu atata precizie in profetii, incat nu 
poate fi vorba de vreo coincidenta sau intamplare. 

   Cand Dumnezeu planifica ceva, planurile Sale sunt 
frumoase si desavarsite. Nasterea Domnului demonstreaza acest ade-
var, mai bine decat orice alt eveniment petrecut vreodata in istorie. 

    Mantuirea nu a fost castigata niciodata prin mijloace 
omenesti, ci daruita in termenii lui Dumnezeu, doar prin Isus 
Hirstos Domnul, care a zis: "Eu sunt calea, adevarul si viata. 
Nimeni nu vine la Tatal decat prin Mine."( Ioan 14:6).  

   Ne apropiem cu reverenta de ceea ce se crede a fi ziua 
nasterii lui Isus Hristos. Daca Domnul a venit sau nu pe data de 25 
decembrie, este mai putin important. Ceea ce conteaza este faptul ca 
El intr-adevar a venit ca sa ne rascumpere prin sangele Sau. Prin 
Harul lui Dumnezeu, aceasta minunata salvare ne sta la dispozitie 
tuturor. 

   Cu toate ca Noul Testament nu ofera nicio informatie 
exacta cu privire la data nasterii Domnului, sarbatorirea ei in 25 
decembrie dateza cel putin din secolul al IV- lea. Sa avem insa grija 
ca noi, tinerii si copiii nostri sa petrecem sarbatoarea aceasta intr-un 
spirit si un mod cu adevarat crestin. Sa nu trecem prin sarbatoare 
intr-un mod secular, ci sarbatoarea sa treaca prin noi intr-un mod 
divin. Asa a fost atunci. Bucuria si necazul s-au impletit in chip 
tainic in experientele lui Iosif sim ale Mariei dinainte si de la nasterea 
Mantuitorului. Asa a fost atat in Nazaret, cat si in Betleem. Cat de 
trista trebuie sa fi fost Maria cand i se parea ca nici macar Iosif nu o 
intelege! Cat de mare trebuie sa fi fost intristarea lui Iosif! Cat de 
singuri trebuie sa se fi simtit amandoi cand nu au reusit sa gaseasca 
un loc de adapost in Betleem! Ioan ilustreaza in cuvinte nemuritoare: 
"Lumina lumineaza in intuneric, si intunericul n-a biruit-o...El era 
in lume, si lumea a fost facuta prin el, dar lumea nu l-a cunoscut.A 
venit la ai Sai, si ai Sai nu l-au primit."( Ioan1: 5,10,11). 

  Si totusi, a fost o mare bucurie in ceruri si pe pamant. Noi 
putem face ca bucuria sa domneasca in inimile unor suflete ras-
cumparate, daca uitam de dorintele noastre egoiste, de confortul nos-
tru, de practicile noastre seculare si mergem in lume sa-i cautam pe 
cei pierduti.  

  Subiectul cel mai important al acestui text din primul 
capitol al Evangheliei dupa Matei este supunerea absoluta a doua 
suflete nobile fata de voia lui Dumnezeu. Doar o astfel de ascultare 
poate fi numita adevaratul spirit si adevarata practica a sarbatorii 
nasterii Mantuitorului nostru.  

Lica Lopătiță, pastor 

mântuire pentru toate neamurilor(Mat.28:18-19). 
Magii au spus „am venit să ne închinăm Lui”, iar Domnul Isus le spune ucenicilor : 
„Duceţi-vă și faceţi ucenici...” . Aceste două aspecte, cel puţin, ar trebui să conţină 
orice mesaj la această sărbătoare: o invitaţie, „veniţi și vă închinaţi Lui”, ca magii, iar 
apoi o trimitere „duceţi-vă și spuneţi și altora această veste bună”, ca ucenicii.   
Sărbători Fericite tuturor, avându-L în centrul sărbătorii, pe Sărbătorit – 
Pruncul Isus.  

Președinte, Pastor Mihai Mihuţ  
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Informaţii 

FIȘTEAG Ierimia Daniel – 
pastor cercul de Biserici Creştine 
Baptiste: Bozovici, Prigor și Șopotu 
Vechi.  
 
Născut: 16 februarie 1978 în locali-
tatea Globu Craiovei, judeţul Caraş
-Severin. 
 
Botezat: 02 noiembrie 1997 de fratele pastor Ianăș 
Vrâncuța, în localitatea Lăpușnicel.  
 
Familie: căsătorit cu Raluca din 08 august 2004, și 
Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un băiat care are 4 ani, 
cu numele Andrei.  
 
Studii: 2000-2004- Institutul Teologic Baptist din București 
           2004-2005- Master of Arts la Seminarul Teologic 
”Central” din Minneapolis, Minnesota , extensia Arad. 
           2005-2007- Master divinity la Seminarul Teologic 
”Central” din Minneapolis, Minnesota, extensia Arad  
 
Câteva cuvinte despre dvs: Am avut harul de-a mă naște 
într-o familie de credincioși baptiști autentici. De mic 
copil părinții au cultivat în mine iubirea Casei de rugăci-
une și implicarea activă în biserică potrivită cu vârsta la 
corul copiilor, orchestră, corul mixt. Tânăr fiind, am 
conștientizat  că sunt un păcatos și  Domnul Isus a murit 
pentru mine,  am decis să cred în El și să-L primesc în 
viața mea. Mai apoi, am urmat pregătirea pentru slujire. 
In toamna anului 2004 am început slujirea în biserca din 
localitatea Șagu, județul Arad, iar pe data de 08 mai 
2005 am fost ordinat ca pastor al acestei bisericii. Din va-
ra anului 2008 slujesc bisericile din localitățile Bozovici și 
Șopotu Vechi.  În primăvara anului 2011, Dumnezeu a 
hotărât ca să slujesc și biserica din localitatea Prigor. Ca 
slujitor mă silesc să nu fiu un om al vorbelor goale, ci al 
faptelor.  
 
Versetul preferat: Fapte 24: 16 ”De aceea mă silesc să am 
totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și 
înaintea oamenilor”.  
 
Cântarea preferată: Iubesc cântările dinamice, cu 
conținut și mesaj transmis către suflet. Una dintre ele este: 

Isuse dintre toți te-aleg mereu.  

 
Câteva realizări: Întotdeauna încerc să am ochii 
deschiși pentru a vedea și crea noi oportunități de slujire 
pentru cei din bisericile pe care le slujesc. Suntem im-
plicații în lucrarea de misiune, chiar daca bisericile nu 
sunt mari ca număr de membri. Una dintre misiuni este în 
localitatea Ravensca la aproximativ 25 km de noi, ceal-
altă misiune este în Oltenia, la Slașoma, MH, circa 160 
km. Duminica a III-a și a IV-a din lună sunt rezervate 
pentru aceste misiuni. Iubesc tinerii și mereu am dorit să 
fiu alături de ei, să-i înțeleg, să-i provoc pentru a-L slujii 
pe Domnul, legat de acestă categorie din biserică în 
Valea Almăjului am încercat să fac câte ceva.  
 
Un cuvânt pentru fraţii din Comunitate: Mă rezum la câ-
teva provocări care le am și pentru viața mea. 1) Ac-
centuarea relației cu Dumnezeu. Fiecare cunoaștem 
metodele. Trist este că cei mai mulți credincioșii sunt 
foarte deficitarii la acest capitol. Aici cred că în dreptul 
fiecăruia mai este loc de îmbunătățire. 
2) Achitarea responsabilitătilor față de Dumnezeu. Mă 
refer la câteva domenii ale vieții: personal, familial, 
eclesiastic și social. 3) Așteptarea revenirii Domnului Isus. 
Fie că vom avea parte de escatologia personală –
moartea sau escatologia universală –a doua Sa venire. 
Această așteptate de care mulți credincioși uită ar 
trebui să fie activă prin: pregătire, veghere și râvnă 
în a-L sluji mai mult.  

Decembrie 2012 

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

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

Continuare 

Prima întâlnire a păstorilor din Comunitatea Caraş Severin 
în anul 2013, va fi pe data de 29 Ianuarie (marţi) şi va 

avea loc la sediul Comunităţii începând cu ora 9.00  
 

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  

Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni 

S-a dat, şi domnia va fi pe umărul 

Lui; Îl vor numi: "Minunat, Sfetnic, 

Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, 

Domn al păcii." . 

Isaia 9:6   


