
Spiritual Copii - Tineret Evenimente 

Cuvânt introductiv… 
D upă o perioadă de aşteptare şi pregătire, iată că s-a reuşit cu 
ajutorul lui Dumnezeu, să fie elaborat sub forma unui pliant, primul 
număr al Agendei Baptiste Cărăşene (ABC). Acest pliant va fi tipărit 
lunar sub îngrijirea Comitetului Comunităţii şi va cuprinde  un scurt 
mesaj spiritual, anunţuri de interes cultic, motivaţii pentru rugăciune 
şi informaţii despre evenimente, activităţi copii şi tineret, misiune şi 
altele, care privesc lucrarea lui Dumnezeu în şi prin bisericile baptiste 
din Comunitatea Caraş-Severin.  
Unul din motivele care au stat la baza constituirii Comunităţii 
Bisericilor Creştine Baptiste Caraş-Severin, a fost şi acela de a intări 
unitatea şi părtăşia între bisericile baptiste din această zonă, precum 
şi între slujitorii acestor biserici. Considerăm că şi această mică şi 
modestă publicaţie  va contribui la realizarea acestui deziderat, 
precum şi la o cunoaştere mai bună între noi, pentru a ne putea suţine 
şi ajuta mai eficient unii pe alţii în lucrarea lui Dumnezeu. 
Vă invităm aşadar stimaţi fraţi din Comunitatea C-S(atât slujitori, 
cât şi membri), să vă aduceţi aportul la îmbogăţirea şi eficientizarea 
acestei publicaţii, atât prin rugăciunile d-voastră, cât şi prin 
trimiterea unor materiale şi informaţii despre evenimente importante 
din bisericile dumneavoastră.  
Informaţiile pot fi transmise la adresa de email : 
ComunitateaCaras@gmail.com  sau la Tel. 0770-055944, sau Tel. 
0722-733257. Mulţumim fratelui Claudius Hergane, care lucrează 
tehnoredactarea acestui pliant. 
Agenda Baptistă Cărăşană, va fi distribuită lunar şi gratuit 
păstorilor, bisericilor şi membrilor interesaţi din Comunitatea Caraş-
Severin(şi nu numai). 

Preşedinte Mihai Mihuţ 
   

DE LA FALIMENT LA SUCCES  Ioan 21:1-14 
Prin această experienţă de la Marea Tiberiadei, Domnul Isus le descoperă 
ucenicilor secretul succesului în lucrare, sau cum poţi ajunge de la 
faliment la succes. Această lecţie ei au mai primit-o odată tot pe Marea 
Galileii ( Luca 5 :1-11). Acum lecşia este repetată pentru a fi însuşită, atât 
de ucenici cât şi de noi astăzi. 
1.SUCCESUL IMPLICĂ O ATITUDINE ONESTĂ – v.1-5 

Şase dintre ucenici, în frunte cu Simon Petru,  se hotărăsc să 
mearga la pescuit într-o noapte, aşa cum aveau obiceiul, întrucât erau 
pescari de meserie. A fost însă o noapte a falimentului, deşi erau buni 
pescari. 

Vestea bună este că “Dimineaţa Isus stătea pe ţărm”. El este 
aproape de ei şi este preocupat de starea şi falimentul lor( v.4). Apoi 
Domnul îi provoacă cu o intrebare să-şi recunoască falimentul (v.5/a). 

Răspunsul lor este unul sincer şi onest şi acest lucru este 
important in ochii lui Dumnezeu, v.5/b. 
Ucenicii nu au căutat sa deformeze realitatea şi să 

… trecute 
 08.04.2010-11.04.2010 -

Olimpiada Naţională de Religie 
Baptistă, s-a desfăşurat la Liceul 
Creştin Baptist Reşiţa 

 
 18.04.2010 -serviciu de dedicare 

a clădirii Bisericii Baptiste 
Mehadica, fr. Tinco Ilie a partici-
pat din partea Comunităţii  

 
 24.04.2010 -întâlnire cu învăţătorii de şcoală biblică pentru 

copii din Comunitatea Caraş, la Biserica Baptistă Speranţa 
Reşiţa 

 
 30.04.2010 –întâlnirea lunară la Bocşa a fraţilor păstori din 

Comunitatea noastră . 

… viitoare 
 09.05.2010 - Biserica Harul Bocşa -botez nou testamental 
 16.05.2010 - Biserica Emanuel Bocşa -botez nou 

testamental 
 23.05.2010 - RUSALIILE - sărbătoarea coborârii Duhului 

Sfânt  
 01.06.2010 - întâlnirea lunară a fraţilor păstori din Comu-

nitate. 
 05.06.2010 - Olimpiada biblică pentru copii pe Comunitate  

       La puţin timp de la înfiinţarea Comunităţii de 

Caraş-Severin a luat fiinţă şi departamentul de copii 
din cadrul comunităţii.  

A ce s t  d e p a r t a m e n t  e s t e 
coordonat de un grup de 
învăţători în frunte cu fr. Gelu 
Dumitraşcu şi este parte din 
departamentul de educaţie 
condus de fr. vicepreşedinte Ilie 
Milutin. Numărul de învăţători 
de copii ce slujesc în comunitatea 
noastră este de aproximativ 60. 
 Scopul departamentului este 

eficientizarea lucrării cu copiii în bisericile creştine 
baptiste de pe raza comunităţii. Pentru atingerea 
acestui scop sunt organizate întâlniri periodice între 
învăţători pentru motivare, încurajare, 
învăţare, părtăşie, schimb de experienţă, prezentare 
de materiale. 
O întâlnire de acest fel a avut loc sâmbătă 24 aprilie 
la biserica Speranţa din Reşiţa. Au participat 30 de 
învăţători din bisericile creştine baptiste din Reşiţa, 
Caransebeş, Bocşa, Anina, Moldova Nouă, Oţelu-
Roşu, Lapuşnic, Sadova Nouă, Ţerova. 
În urmă cu 10 ani am început să organizăm 
OLIMPIADA BIBLICĂ 
pentru copii.  
Ajunsă la a X-a ediţie, anul 
acesta faza pe Comunitate 
va avea loc sâmbătă 5 
iunie 2010 la ora 10 în 
incinta Liceului Teologic 
Baptist din Reşiţa.  
Pentru mai multe 
informaţii puteţi trimite 
un email la: geludumi73@yahoo.com sau sunaţi la: 
telefon 0748-119.442 

Gelu Dumitraşcu 

ANUNŢURI 
 Ne rugăm în continuare pentru vindecarea completă a  

lui David Nedved  şi muţumim Domnului că procesul 
de recuperare a mers bine. 

 Fratele Ştefănuţ Iosif  este internat într-un spital din 
Brăila diagnosticat cu cancer osos. Să îl purtăm în 
rugăciune şi Dumnezeu să grijească de el după voia 
Sa.  

 De asemenea, să ne rugăm pentru extinderea misiunii 
în Comunitatea noastră spre localităţile cu biserici 
mici sau unde nu există deloc biserici baptiste.  

Continuare 



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

Romania 
Telefon: 0255-216673 

E-mail: ComunitateaCaras@gmail.com 

CCComunitatea omunitatea omunitatea BBBisericilor isericilor isericilor CCCreştine reştine reştine 

BBBaptiste aptiste aptiste CCCaraşaraşaraş---SSSeverineverineverin   
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Comunitatea Bisericilor Creştine Baptiste 
Caraş-Severin 

 
 

 
 

 Comunitatea Creştină Baptistă Caraş Severin 
este formată dintr-un număr de 10409 membrii, în 120 
de Biserici şi 55 de filiale un total de 175 de biserici şi 
filiale, care sunt slujite de 52 de păstori ordinaţi şi 5 
neordinaţi încă.  
  
În data de 16.04.2010 a avut loc şedinţa comitetului 
Comunităţii Creştine Baptiste Caraş-Severin.  Dintre 
subiectele discutate au fost: 
-Cererea de ordinare a fratelui Fişteag Moise, din 
partea Cercului Bisericilor  Creştine Baptiste din 
Socolari 
-Cererea de ordinare a fratelui Ardeleanu Puiu din 
partea Bisericii Creştine Baptiste din Petnic. 
-O strategie de misiune mai eficientă în cadrul 
Comunităţii prin parteneriate între bisericile mari şi 
bisericile mici, prezentată de fratele Vrâncilă Dănuţ. 
-S-a hotărât tipărirea lunară a unui broşuri informative 
a comunităţii. AA G E N DG E N DAA     

BB A P T I S T ĂA P T I S T Ă   
CC ĂĂ R Ă Ş A N ĂR Ă Ş A N Ă   

C O M I TE T U L  EX E CU T IV  A L  C O MU NI T ĂŢ I I  
 
Mihuţ Mihai - preşedinte  
Telefon:0722-733257  
email: mihut.mihai@gmail.com 
 
Milutin Ilie - vicepreşedinte educaţie 
Telefon:0723-757500  
email: imilutin@yahoo.com 
 
Tinco Ilie - vicepreşedinte pastorală 
Telefon:0722-346425  
email: ilie.tinco@gmail.com 
 
 
Vrâncilă Dănuţ - vicepreşedinte misiune 
Telefon:0722-663823  
 
 
Sfercoci Valentin - secretar 
Telefon:0723-576074 
email: valisfercoci@yahoo.com 
 

 
M E M BRI  C O MI T E T  
A r n ă u t  L az ă r  -  m em br u  
Da m i an  I oa n  -  m em b ru  
L o p ă t i ţ ă  L i c a  -  m em b ru  
N e dv e d  P e t r u  -  m em b ru  
Tă m aş  O v i d i u  -  m em br u  
V râ nc u ţa  I oa n  -  m em b ru  
 
D E P ART AM E NT  CO NT AB I L I T AT E  
He r g a ne  C la u d i us  -  c on t ab i l  
Ţ e pe n e u  M a rc e l  -  c a s i e r  

Informaţii 

acopere un eşec, care nu le făcea cinste. Ei au fost sinceri  
şi această atitudine este primul pas spre a ieşi din criză şi 

faliment şi anume recunoaşterea stării adevărate. 
2.SUCCESUL DEPINDE DE ASCULTAREA NOASTRĂ v.6 
Domnul le testează nu numai sinceritatea, ci şi ascultarea. Ucenicii ascultă 
deşi puteau să refuze: 
 Ei erau pescari pricepuţi. Aceasta era meseria lor şi ei 

cunoşteau toate secretele meseriei 
 Au muncit toată noaptea. Au aruncat mreaja poate şi în 

dreapta şi în stânga, dar degeaba. 
 Timpul nu era tocmai cel mai bun. Era dimineaţa. Timpul optim 

era noaptea. 
Dar în ciuda  acestor argumente, ei nu comentează porunca Celui ce 
stătea pe ţărm şi au ascultat. Această ascultare a fost răsplatită din 
belşug. Mreaja s-a umplut de peşti, de n-o mai puteau trage. 
3.SUCCESUL TREBUIE ATRIBUIT LUI DUMNEZEU-v.7 

Când Ioan a văzut mreaja plină cu peşti, i-a spus lui Petru: “Este 
Domnul”. Ce marturie ! 
Doar Domnul putea face aşa o minune, nu îndemanârea, sau abilităţile lor. 
Mai târziu când au coborât pe mal şi stăteau la focul părtăşiei cu Domnul 
toţi au ajuns la concluzia ca Cel ce le-a umplut mreaja si a incununat cu 
succes munca lor,este Domnul..Ce lectie minunata. 
Aplicaţie finală : Aceasta experienţă este instructivă şi pentru noi, căci ne 
descoperă încă o dată calea de la faliment la succes, care implică 
onestitate, ascultare şi glorificarea lui Dumnezeu.  

Mihai Mihuţ, pastor 
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