
 
 

 
   Sâmbătă, 2 martie 2013, ora 10.00, la Liceul Teologic Baptist din 
Reşiţa se va desfăşura etapa judeţeană a olimpiadei de religie – Alianţa 
Evanghelică. 
    Pentru buna organizare şi desfăşurare a etapei judeţene a olimpiadei de 
religie – Alianţa Evanghelică, adresăm rugămintea pastorilor  care au 
elevi participanţi la această olimpiadă (în situaţia Bisericilor care 
eliberează adeverinţă pentru notele la religie) să transmită datele elevilor 
participanţi conform următorului tabel: 
        Datele vor fi transmise pe adresa de email saalexro@yahoo.com şi 
fax-ul Liceului Teologic Baptist Reşiţa 0255/213254. 
       25 februarie 2013, ora 14.00 este termenul limită de transmitere 
a tabelelor cu numele participanţilor.  Elevii care nu se regăsesc înscrişi 
pe aceste liste nu pot participa la concurs. 
      Precizările cu privire la  tematica şi modul de organizare a olimpiadei 
pentru anul şcolar 2012-2013 se găsesc la adresa: 
http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16510 

Director, 
Prof. Szucs Alexandru  

**** 
 

Un gând despre iertare 
 
-Iertarea e cel mai puternic remediu vindecător care există. 
-Iertarea înseamnă să renunţi la toate 
neîmplinirile trecute şi la dorinţa de 
a fi avut un trecut mai bun.  
-Iertarea este calea cea mai scurtă 
care te duce la Dumnezeu. 
-Decizia de a nu ierta pe cineva e 
decizia de a suferi. 
-Nu este niciodată prea devreme sau 
prea târziu pentru a ierta. 
-Iertarea poate aduce bucuria acolo unde domneşte du-
rerea, pacea unde domneşte conflictul şi fericirea unde 
domneşte mânia. Mai mult, ne ajută să ne regăsim pe noi 
înşine. 
-Iertarea este un proces continuu, nu o activitate pe care o 
practicăm odată, de două ori. 
-Iertarea ne eliberează de trecutul dureros. 
Iertarea celor din jur este primul pas spre iertarea de sine. 
Iertarea ne uşurează povara cu care ne încarcă viaţa. 
-Iertarea înseamnă să vezi lumina Lui Dumnezeu în toţi 
oamenii, indiferent de comportamentul lor. 

Gerald Jampollsky 

Puterea de a reuși 
Iosua 1:1-9                                     

         Fiecare om are dorința personală de a reuși în viață, o 

dorință normală, reală, adevărată. Această dorință se regăsește și 
în viața noastră ca și slujitori a  lui Dumnezeu. Aceasta se vede în 
urările pe care ni le adresăm cu ocazia diferitelor evenimente în-
tre frați de sânge, rudenii, prieteni și frați de credință. E dorința 
părinților pentru copii și dorința lui Dumnezeu Tatăl pentru noi, 
copii Lui.                                            
         Dumnezeu are un plan pentru Iosua (de a cuceri Canaanul, 
de a da în stăpânire țara Canaanului, poporului Israel) și îi pre-
zintă cum va reuși, cum va izbuti în împlinirea planului. 
Vers.6 “..tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara…”                                                                                                                                   
Vers.7 “..ca să izbutești (reușești) în tot ce vei face…”   
Vers.8 “..atunci vei izbândi (reuși) în toate..”  
         Când Dumnezeu ne cheamă, El ne prezintă ce avem de făcut 
(planul) și cum avem de făcut (procedura) pentru împlinirea lui.                                                                                                                                        
Pentru a reuși avem nevoie de putere și pentru a avea putere e 
nevoie de sursă de alimentare a ei. Dumnezeu îi prezintă  lui Io-
sua sursele care vor alimenta puterea necesară pentru a reuși, a 
izbuti planul lui Dumnezeu cu privire la el. Orice cale pentru  
reușită aleasă de om deși oricât ar părea de bună și atractivă, 
înaintea lui Dumnezeu,  este una nepotrivită și  incorectă. Unica 
cale este cea oferită de Dumnezeu.                                                                                       
Aceste surse rămân și sunt valabile și pentru noi astăzi, pentru o 
reușită garantată. Iată-le: 
 I.  Credincioșia pentru Domnul.-  este un izvor de 
putere    
Vers.7 ‘…lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o 
robul meu Moise..’                                         
2 acțiuni care configurează credincioșia pentru Domnul: 
   —Respectarea strictă a învățăturilor primite 
Criterii: O respectare concretă ‘…dupa legea pe care ți-a dat-o robul 
meu Moise.’vers.7 
   —O respectare completă ‘..  după toată legea pe care ți-a dat-o….’ 
Respingerea serioasă a învățăturilor false vers.7 ‘’nu te abate de la 
ea nici la dreapta, nici la stânga… 
Orice schimbare (abatere) înseamnă stricare din punct de vedere 
a lui Dumnezeu.( Exod 32:7-8) 
Credincioșia trebuie să meargă pe linie, nici la dreapta, nici la 
stânga 
 II.   Conformarea la  cartea Legii- este izvor de putere   
Vers 8: ‘Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de……’                                                                     
A ne conforma voii lui Dumnezeu exprimată în cartea Legii este 
garanția reușitei, izbutirii, succesului 
Sunt trei domenii în care viața noastră trebuie să se conformeze: 

      a.Domeniul comunicării  - vers.8 ‘Cartea Legii să nu se depăr-
teze de gura ta.’ 
  Ce înseamnă? Să nu existe deosebire între ceea ce spunem noi 
și ceea ce spune ea. 
      b.Domeniul chibzuinței –vers.8 ‘cugeta asupra ei zi și noapte..’ 
Puterea de a reuși vine dintr-o conformare a gândirii noastre la 
aceasta carte. 
      c.Domeniul comportării –vers.8 ‘căutând să faci tot ce este scris 
în ea..’ 
Întrebări: -Cine știe tot ce este scris în ea?  
                   Avem o problema  
          -Cât de multe lucruri ar trebui să le facem și nici nu le cu-
noaștem? 
             N-ai cum să aplici ceva dacă nu cunoști. 
Dacă vrem să avem putere de izbândă, de isprăvire, de reușită e 
fundamental să ne conformăm la aceasta carte: Legea lui 
Dumnezeu 
 III. Certitudinea – este un izvor de putere                                                                                                                                
Daca n-ai siguranță, n-ai nimic                                                                                                                                
Există două realități care confirmă certitudinea, siguranța: 
    —Cunoașterea Celui ce promite- vers. 5b  ‘..nu te voi lăsa, nu te 
voi părăsi.’ 
În promisiunea aceasta a lui Dumnezeu ai siguranță pentru că El 
este credincios: ”Ce promite, El se ține” 
    —Conștientizarea Celui Ce poruncește Ver. 9 ”Nu ți-am dat Eu 
porunca aceasta?” 
Ce rol are? Are rolul de a accentua cine are dreptul de a ne po-
runci. 
Când asculți de vocile numeroase confuzia este mare. 
Când asculți doar de vocea Lui claritatea este măreață, minunată 
Doar în vocea Lui este certitudine, siguranță care generează 
putere pentru reușită. 
 IV. Compania Domnului –este izvor de putere                                                                           
vers. 9 ”căci D-l este cu tine in tot ce vei face..”  
vers.5 ”..Eu voi fi cu tine…”                                                                                          
-să fim nu numai pentru El, sub El, în El  dar și cu El                                                                                        
-este evident  ideea unei relații intime cu El, profundă, caldă, 
reală, crescândă pe care o simțim și o trăim.                           
Tot ceea ce înseamnă putere se reduce aici: eu și El, El și eu.                                                                    
Pentru că sursa reală de putere este Domnul (Ps 62:11)            
                                                                                                                                                        
Încheiere: Doresc ca Dumnezeu să ne dea tuturor slujitorilor Săi 
această putere de a reuși , de a izbuti, de a izbândi privind plan-
ul Lui cu privire la noi în astfel de vremuri.                                                                               
Această putere vine prin aceste surse: credincioșie, conformare, 
certitudine și compania Domnului.            
Cuvintele binecuvântate ale apostolului Pavel să fie cuvinte rea-
le, adevărate pentru fiecare: ”Pot totul in Hristos care ma intareste 
(imi ofera putere)” (Filipeni 4:13). 
    Pastor Nicu Șandru 
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Dumitrescu Siminic - pastor 
la  Biserica Baptistă “Betel” Glimboca, 
Biserica Baptistă “Maranata” Topleț și 
Biserica Baptistă “Golgota” Bîrza  
 
Născut: 22.04.1960 în localitatea Lunca 
Cerni, sat Negoi, județul Hunedoara 
 
Botezat:  28.05.1978 în Biserica din satul Negoi de fr. pastor 
Borteș Augustin  
 
Familie: Căsătorit cu Talia din 13.05.1979.  
Domnul ne-a binecuvântat cu 2 copii Simona și Cristi, cu 
un ginere Mihai și o nepoțică Sara 
 
Studii: 1994-1998 Institutul Biblic Lugoj 
1999-2004 Institutul Teologic Baptist București 
            
Câteva cuvinte despre dvs: Am început să slujesc în Biseri-
ca din Negoi la orele de rugăciune apoi după ce m-am 
căsătorit și am venit la Glimboca deasemenea la început 
am slujit la orele de rugăciune, la studiu biblic și mai apoi 
la serviciile divine.  
Am slujit în comitetul bisericii ca membru iar mai apoi ca 
diacon al bisericii din Glimboca.  
 
Versetul preferat: Filipeni 4.13 "Pot totul în Hristos care mă 
întărește"  
 
Ce v-ați propus pentru viitor: o colaborare mai strânsă 
între bisericile din comunitate și mai ales între bisericile 
mari și între bisericile mici și între păstori.   
 
Un cuvânt pentru frații din Comunitate: Filipeni 2:12-17 
12 Astfel dar, prea iubiţilor, după cum totdeauna aţi fost 
ascultători, duceţi pînă la capăt mîntuirea voastră, cu 
frică şi cutremur, nu numai cînd sînt eu de faţă, ci cu mult 
mai mult acum, în lipsa mea. 
13 Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă 
dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea. 
14 Faceţi toate lucrurile fără cîrtiri şi fără şovăieli, 
15 ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, 
fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care 
străluciţi ca nişte lumini în lume, 
16 ţinînd sus Cuvîntul vieţii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă 

pot lăuda că n'am alergat, nici nu m'am ostenit în 

zădar. 
17 Şi chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de bău-
tură peste jertfa şi slujba credinţei voastre, eu mă 
bucur şi mă bucur cu voi toţi. 

februarie 2013 

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

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

Continuare 

Adunarea Generală anuală a Comunităţii Bisericilor 
Creştine Baptiste Caraş Severin va avea loc loc 

Sâmbătă – 23 martie, 2013, de la ora 9,00, la Biserica 
Creştină baptistă “Speranţa” Reşiţa. 
Ne cerem scuze pentru unele erori din prima adresă de con-
vocare trimisă bisericilor, fapt care a fost corectat printr-o 
nouă adresă cu datele corespunzătoare actualizate. 
Cu ocazia Adunării Generale se vor da şi salariile păstorilor.  

 
De asemenea vom avea un musafir 
păstor din Zambia, Conrad Mbewe, 
care va avea şi mesajul spiritual pentru 

păstori. 
 
Conferinţa naţională a Uniunii Baptiste 
va avea loc la Biserica Baptistă 
„Ghetsimani” din Caransebeş în zilele de Joi, 28.03.2013

(serviciul divin de deschidere - ora 18) şi Vineri, 29.03.2013, 
începând cu ora 9,00. 
 
Dumnezeu să binecuvinteze toată lucrarea Lui și mai departe 
prin călăuzirea Duhului Sfânt. 

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  

Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu 

seamănă, nici nu seceră şi nici nu strâng 

nimic în grânare; şi totuşi Tatăl vostru cel 

ceresc le hrăneşte.  

Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ 

decât ele?  

Matei  6:26   
Afirmații celebre despre responsabilitate 

 Cred că orice drept presupune o responsabilitate; 
orice oportunitate, o obligație; orice posesiune, o 
datorie. John Rockefeller Jr. 

 
 Obligația liderului este să pună prioritățile în 

ordine. zicală veche 
 
 Relația are prioritate asupra regulilor; înainte de a-i 

învăța pe alții despre adevăr, tu însuți trebuie să 
trăiești în adevăr. Repetiția este cel mai bun prieten al 
învățătorului. Reggie Joiner 


