
 
 

 
** În data de 23.12.2012, la  Biserica Creștină Baptistă “Harul” 
Slatina-Timiș a avut loc serviciul special de ordinare ca pastor al 
fratelui STANCU CIPRIAN ADRIAN. 
Serviciul divin a fost condus de pastorul bisericii fr. Lazăr Petru, 
iar ceremonia de ordinare a fost oficiată de fr. Mihuț Mihai, 
președinte al Comunității Bisericilor Creștine Baptiste Caraș-
Severin, care  a fost și președintele Comisiei de Ordinare. 
Din comisie au mai facut parte fr.Arnăut Lazar (vicepresedinte al 
Comunității CS), fr. Lazăr Petru (pastor al Bisericii Baptiste 
Goleț) , fr. Dragu Petru (pastor al Bisericii Baptiste Vălișoara), 
fr.Dragu Beniamin (pastor al Bisericii Baptiste Bolvașnița) , fr. 
Cărăbaș Antonie (pastor al Bisericii Baptiste Peștere). 
Mesajele  speciale aduse  din Scriptură s-au împletit cu 
cântările corului de slujitori ai Domnului din Banatul montan. 

De asemenea, la 
sărbătoarea Bisericii 
au mai fost 
prezenți:  primarul loc. 
Slatina –Timiș 
împreună cu câțiva 
consilieri  precum și 
câțiva aviatori, foști 
colegi de servicu ai 
fratelui Stancu 
Ciprian. 
Mulțumiri fie aduse lui 
Dumnezeu pentru 
cercetarea care a făcut-
o Bisericii, iar pentru 

fr. Ciprian Stancu dorim ca Dumnezeu să-L întărească, să-I dea 
ungere în slujire și  să-L foloseasca  pentru mântuirea oamenilor, 
spre slava lui Dumnezeu. 

 
**** 

 
IN DAT DE 06.01.2013 BISERICA CRESTINA BAPTISTA 
“BETEL” RESITA A IMBRACAT HAINE DE SARBATOARE, 
PATRU SUFLETE l-AU MARTURISIT  PUBLIC IN APA BO-
TEZULUI CREDINTA IN DOMNUL ISUS CRISTOS. CU-
VANTUL SCRIPTURII A FOST VESTIT DE FRATELE PAS-
TOR GIGEL  OLARIU PASTORUL SENIOR AL BISERICII “ 
BETEL” RESITA, IAR BOTEZUL A FOST OFICIAT DE 
FRATELA PASTOR BANSCOV ZOLATAN SI DE FRATELE 
PASTOR CONSTANTIN CATALIN. 
 
 
 

Înţelegerea Voii Lui Dumnezeu 
Faptele Apostolilor 1:15-26 

 
 Una dintre provocările cele mai mari,  pentru fiecare 
copil al Lui Dumnezeu este să trăiască în Voia Lui Dumnezeu. 
Dar cum să trăieşti în ceva ce nu cunoşti? Este adevărat faptul 
că aceasta, este descoperită în Scriptură. Când spun lucrul 
acesta mă refer la principiile călăuzitoare pe care D-zeu le-a 
lăsat scrise. Dar lucrurile se complică atunci când nu găseşti în 
Biblie un răspuns exact, specific cu privire la frământările 
zilnice şi la deciziile pe care trebuie să le iei de multe ori. Spre 
exemplu, în Scriptură nu ne este scris la ce şcoala să mergem, 
ce carieră să urmăm în viaţă, cine va fi partenerul nostru de 
viaţa sau după cât timp este bine să ne schimbăm locul de 
muncă. Aşadar când astfel de provocări ne vor frământa 
mintea cum v-om putea afla noi care este Voia Lui 
Dumnezeu? Vom face bileţele cu “da” şi “nu”, vom deschide 
Biblia l-a întâmplare, vom asculta de sfatul înaintaşilor, vom 
alerga la “prooroc” etc.? 
Vă propun să privim la ceea ce-a făcut Petru, imediat după 
Înălţarea la cer a Domnului Isus atunci când în grupul uceni-
cilor trebuia ales un înlocuitor pentru Iuda. Astfel putem ob-
serva câteva etape:  
 

1.Afirmarea problemei (v.15-16) 
Primul lucru pe care acest apostol îl face este să se ridice în 

mijlocul fraţilor adunaţi pentru a le face de cunoscut 
problema cu care se confrunta grupul de apostoli. El 
afirmă clar şi tare nevoia de-a găsi un înlocuitor  pentru 
Iuda. 

Aceasta nevoie,  a fost pertinentă din punct de vedere biblic şi 
moral. Vs 16 şi 20 spun astfel: “… trebuia să se împlinească 
Scriptura… locuinţa lui să rămână pustie şi nimeni să nu locu-
iască în ea. Şi slujba lui să o ia altul.” 

Aplicaţia acestui fapt, pentru noi va fi optimistă. Când în 
viaţa noastră vor veni astfel de momente, primul pas pe 
care trebuie să-l facem va fi acela de-a afirma problema, 
frământarea noastră înaintea Lui Dumnezeu. 
 
2.Afişarea criteriilor biblice (v.21-23) 

A doua etapă în acest proces de găsire a înlocuitorului  pentru 
ucenicul Iuda, a constat într-o cernere a posibililor can-
didaţi. Petru a prezentat în auzul celor 120 de fraţi cali-
tăţile necesare funcţiei de apostol: 

   -Să fie bărbat 

   -Să fi fost părtaş grupului de la începutul lucrării Dom-
nului Isus şi până la sfârşitul ei 

   -Să fie un bun martor al învierii 
Dintre toţi cei prezenţi Biblia ne arată că doar 2 bărbaţii au 

fost găsiţi înstare să ocupe locul lui Iuda. (v.23 Iust şi 
Matia). 

Acest lucru ne spune nouă astăzi că o bună cercetare a Bibliei 
în scopul de-a extrage criteriile scripturale referitor ceea 
ce dorim să facem, ne va ajuta foarte mult. Posibilităţile 
noastre se vor răstrânge foarte mult.  
 
3.Aflarea răspunsului (v.24-26) 

În această ultimă etapă, după ce lucrurile au devenit destul 
de clare, Petru împreună cu ceilalţi fraţi vor aştepta să 
afle răspunsul lui Dumnezeu dupăce au realizat 
următoarele: 

  -Apelul în rugăciune către Dumnezeu. 
  -Primirea răspunsului – armonizarea dintre Duhul Sfânt şi 

duhul nostru. 
Pasajul ne vorbeşte despre aruncarea sorţului ce a căzut pe 

Matia fapt pentru care acesta a devenit  apostol.  Sorţul a 
fost o practică folosită pentru a afla Voia Lui Dumnezeu 
până la Rusalii de oamenii credincioşi, dar după Po-
gorârea Duhului Sfânt nu se mai întâlneşte niciunde în 
tot Noul Testament această practică. De ce? Pentru că 
orice credincios de vreme ce are Duhul Sfânt în el poate 
afla Voia Lui Dumnezeu fară bileţele, sorţ etc.   

Cel credincios trebuie să fie atent doar la înfăptuirea armo-
nizării dintre Duhul Sfânt şi duhul lui. 

Fapt explicat în decizia luată in Conciliul de la Ierusalim din 
Fp15:28 “… s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă să nu 
mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie.” 

Textul 1Corinteni6:12 ne poate ajuta iarăşi foarte mult în ve-
derea realizării acestei armonizări. Armonizare ce ne va 
oferii defapt răspunsul Lui Dumnezeu la frământarea 
noastră şi trăirea vieţii de zi cu zi în Voia Lui Dumnezeu. 

Rusu Otniel, pastor 

 
IN DATA DE 09.02.2013 , ORA. 10.00, VA AVEA LOC LA  
BISERICA CRESTINA BAPTISTA  “ BETEL ” RESITA IN-
TALNIREA LIDERILOR DE TINERET DIN COMUNITATEA 
BISERICILOR BAPTISTE CARAS – SEVERIN. SCOPUL IN-
TALNIRII ESTE DISCUTAREA STRATEGIEI LUCRARII CU 
TINERII. 
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CONSTANTIN   CATALIN – ILIE  - pas-
tor  asistent la Biserica Creștina Bap-
tista  “ Betel ” Resita   
 
Născut: 11 iulie 1981 în localitatea 
Reșița, judeţul Caraş-Severin. 
 
Botezat: 01.01.2001 de fratele Gigel 
Olariu in Biserica Crestina Baptista  “ 
Betel ” Resita   
 
Familie: casatorit cu Iunia din 15.07.2006 si Domnul ne-a 
binecuvantat in anul 2009 cu o fetita: Amedeea.  
 
Studii: 2006-2009- Institutul Teologic Baptist din București 
            
Câteva cuvinte despre dvs: am inceput slujirea in Biserica 
Crestina Baptista  “ Betel ” Resita ca invatator de studiu 
biblic, am predicat ocazional si m-am ocupat de misi-
unea interna a bisericii - Alega Viata, Ghedeon si in mod 
special de lucrarea de la Azilul de Batrani Resita. Inainte 
sa plec la Seminar am fost ales membru in comitetul bi-
sericii.   
 
Versetul preferat: 2 CORINTENI 12: 15. Şi eu, voi cheltui 
prea bucuros din ale mele, şi mă voi cheltui în totul şi pe 
mine însumi pentru sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai 
mult, sînt iubit cu atît mai puţin? .  
 
Cântarea preferată: Sunt strain si calator .  
 
Un cuvânt pentru fraţii din Comunitate: MATEI 24: 45-46 
 Care este deci robul credincios şi înţelept, pe care l -a 
pus stăpînul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea 
hrana la vremea hotărîtă?  
      Ferice de robul acela, pe care stăpînul său, la venirea 
lui, îl va găsi făcînd aşa! 
 
FRATILOR, CA UNII CARE STIM CA STAPANUL ESTE GATA SA 
REVINA, SA NU UITAM  CA SUNTEM ROBI AI LUI CRISTOS  
CARE  DAU HRANA POTRIVITTA LA VREMEA PORIVITA.  
 

Pastor Constantin Catalin 

Ianuarie 2013 

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

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

Pe data de 16 Ianuarie 2013, a avut loc prima şedinţă din 
acest an a Comitetului Comunităţii la care s-au discutat 

mai multe probleme de interes pentru bunul mers al Comuni-
tăţii, printre care: 
- Stabilirea unor principii de lucru constructive în cadrul 
Comitetului pentru evitarea unor dispute inutile. 
- Situaţia financiară a Comunităţii şi a fondului de salarii 
pentru păstori şi modalităţi pentru eficientizarea contribuţiilor 
din partea bisericilor  pentru aceste nevoi. 
- Posibilităţi de ajutorare a unor păstori din Comunitate care 
au deficit la fondul de salarii, din motive obiective. 
- Informări cu privire la anumite proiecte pentru 2013 din par-
tea conducătorilor din departamentele de tineret şi copii din 
cadrul Comunităţii. 
 
Următoarea întâlnire lunară a păstorilor din Comunitatea Bap-
tistă CS, va fi pe data de 26 Februarie, 2013, la sediul Co-
munităţii. 
Să ne rugăm în aceste zile pentru Adunările generale care au 
loc în Bisericile din Comunitate, ca Dumnezeu să lase un cli-
mat duhovnicesc de pace şi armonie între fraţi şi toate lu-
crările să se desfăşoare sub călăuzirea Duhului Sfânt şi spre 
Gloria lui Dumnezeu. 

PENTRU INFORMAŢII ŞI EVENIMENTE  VIZITAȚI   
WWW.COMUNITATEACARAS.WORDPRESS.COM      

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  

Îmi ridic ochii spre munţi... De unde-mi va 

veni ajutorul?  

Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut 

cerurile şi pământul.  

Da, El nu va îngădui să ţi se clatine piciorul; 

Cel ce te păzeşte, nu va dormita.  

Psalmul 121:1-3   

Afirmații celebre despre viziune 
"Trebuie să avem o viziune pe termen lung pentru a 
nu fi frustrați de eșecurile pe termen scurt". Charles 
Noble 
"Doamne, îngădui-mi să-mi pot dori mereu mai 
mult decât pot realiza". Michelangelo 
" Liderii nu trebuie să fie ei înșiși cei mai mari 
vizionari, viziunea poate veni de la oricine". Ezra 
Earl Jones 


