
           În anul școlar 2010-2011 Calendarul 
Olimpiadelor Naționale Școlare cuprinde Olimpiada 
de Religie - Alianța Evanghelică, care se va desfășura 
conform Precizărilor MECTS nr. 60.089/20.12.2010 
(http://www.edu.ro/index.php/articles/14861). 
Etapa pe școală/locală se va desfășura în luna 
februarie, etapa județeană în 19 martie 2011 la Liceul 
Teologic Baptist Reșița.  
Olimpiada este organizată pentru elevii claselor VII-
XII. Pot participa și elevii cărora li se eliberează 
adeverință din partea bisericii pentru încheierea 
situație școlare la  disciplina Religie.   

Alexandru SZUCS 

Spiritual Copii - Tineret Evenimente 

CE NU TREBUIE UITATCE NU TREBUIE UITATCE NU TREBUIE UITAT   
            Deutronom 8:1Deutronom 8:1Deutronom 8:1---202020 

          

T recerea timpului este o realitate pe care o putem constata dar 
pe care n-o putem controla. La sfârşitul fiecărui an, ne dăm 

seama ce repede trece timpul! Incercând să facem o retrospectivă a 
anului trecut, constatăm că e greu să ne aducem aminte de toate even-
imentele sau situaţiile prin care am trecut. Multe din cele ce ni s-au 
întâmplat, le-am uitat. Uitarea ţine de trecerea timpului şi de limitările 
noastre omeneşti! De unele lucruri întâmplate în 2010 chiar e bine să nu 
ne mai aducem aminte. Apostolul Pavel scriindu-le filipenilor spune : 
„...uitând ce este în urma mea...”(Fil.3:13). Sunt însă lucruri pe care 
trebuie să le avem mereu în mintea şi în atenţia noastră.  Lucruri pe 
care în anul 2011 nu avem voie să le dăm uitării. Scriptura recomandă 
ceea ce nu trebuie uitat : 
   1. Legământul cu Dumnezeu: „...să nu daţi uitării legământul pe care 
l-a încheiat cu voi Domnul, Dumnezeul vostru...”(Deut.4:23 
 Dumnezeu a iniţiat un legământ cu Avraam şi urmaşii lui. Acestora li se 
recomandă să vegheze cu multă atenţie asupra lor şi să nu dea uitării 
acest legământ important. Şi noi avem cinstea de a fi cuprinşi într-un 
legământ nou, pecetluit cu sângele Mântuitorului : „Si tocmai de aceea 
este El mijlocitorul unui legamant nou, pentru ca, prin moartea Lui 
pentru rascumpararea din abaterile faptuite sub legamantul dintai, cei ce 
au fost chemati, sa capete vesnica mostenire, care le-a fost fa-
gaduita” (Evr.9:15) Suntem sub acest legământ al harului şi nu trebuie 
să uităm niciodată responsabilităţile pe care le avem noi în cinstirea 
acestui legământ.  
   2. Binecuvântările lui Dumnezeu: „...şi nu uita nici una din binefac-
erile Lui!” (Ps.103:2) 
  Sunt atâtea binecuvântări primite din partea lui Dumnezeu în trecerea 
anilor. David şi-a propus să-L binecuvinteze pe Domnul şi să nu uite nici 
una din binefacerile Lui. E o bună recomandare şi pentru noi acum, la 
început de an. In loc de a opera mereu cu lista lucrurilor dorite, să fim 
mai atenţi cu lista binecuvântărilor primite şi vom găsi suficient temei de 
a fi recunoscători şi mulţumitori lui Dumnezeu. 
  3. Programul lui Dumnezeu: “…să nu uitaţi un lucru: că, pentru Dom-
nul, o zi este  ca o mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi.” (2 Pet.3:8)    
   Noi urmărim timpul cu atenţie folosindu-ne de tot felul de programări şi 
evidenţieri a unor lucruri pe care dorim să le realizăm. Să nu uităm însă 
că la Dumnezeu există un program cu totul special şi cu totul diferit de 
al nostru. In cunoştinţă de faptul că Dumnezeu are propriul Său pro-
gram, noi trebuie să fim în măsură să aplicăm recomandarea lui Iacov : 
„Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceţi : „Dacă va vrea Domnul, vom trăi şi 
vom face cutare sau cutare lucru”(Iac.4:15) 
  4. Primirea de oaspeţi: “Să nu daţi uitării primirea de 
oaspeţi…” (Evr.13:2) 
  Adesea uităm că avem şi această responsabilitate în cali- Continuare 

… trecute 
**Luni 20 decembrie 2010 a avut loc la Biserica Speranţa din 
Reşiţa o acţiune evanghelistică pentru prieteni ai copiilor 
bisericii şi părinţii lor. 
Au participat peste 200 de copii şi adulţi, marea majoritate ce 
nu frecventează biserica. În cadrul programului au fost cântate 
colinde, a fost prezentată o scenetă şi un scurt mesaj 
evanghelistic. Cea mai aşteptată parte a fost distribuirea 
pachetelor cadou primite prin programul OCC.  
Mulţumim Domnului că scopul a fost atins: oamenii să 
înţeleagă adevărata semnificaţie a Crăciunului şi ce aşteaptă 
Dumnezeu de la noi.  

Ilie Milutin, pastor 

 tatea noastră de copii ai lui Dumnezeu. Apostolul Pavel îndeamnă : “Ajutati 
pe sfinti, când sunt in nevoie. Fiti primitori de oaspeti”.(Rom.12:13) Primirea 
de oaspeţi nu trebuie să lipsească din calităţile cerute unui presbiter (Tit 
1:8) Pentru că adesea lângă primirea de oaspeţi vine şi pericolul cârtirii, 
apostolul Petru ne avertizează : „Fiti primitori de oaspeti intre voi, fara car-
tire” (1 Pet.4:9)  
     5. Binefacerea şi dărnicia : “Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărni-
cia…” (Evr.13:16) 
 Dumnezeu nu uită să ne susţină viaţa cu tot ce avem nevoie. Noi adesea 
suntem în pericolul de a uita să ne deschidem pentru El şi să-I dăm cu 
regularitate partea printr-o închinare cu toată recunoştinţa. In privinţa bine-
facerii şi dărniciei, autorul Epistolei către evrei menţionează : “…căci lui 
Dumnezeu jertfe ca acestea Ii plac.”(Evr.13:16) 

 Să ne ajute Dumnezeu ca în noul an 2011 să nu uităm legământul 
cu El, binecuvântările Lui, programul Lui, primirea de oaspeţi în nu-
mele Lui, binefacerea şi dărnicia, ca jertfe placute Lui! . 

doctrina credinţei baptiste, bazată pe 
învăţătura din Sfânta Scriptură şi pe Măr-

turisirea de credinţă a Cultului Creştin Baptist din ţara 
noastră. 
De asemenea s-a decis retragerea ordinării pentru sluji-
re în bisericile baptiste din Uniunea Baptistă  din 
România lui Ţon Iosif, întrucât a aderat şi dânsul în mod 
deliberat la mişcarea Străjerilor. 
Comunicatul oficial al Uniunii baptiste pe această temă 
urmează să ajungă la toate bisericile. 
2. S-a discutat şi s-a supus aprobării păstorilor lista mem-
brilor care vor reprezenta Comunitatea Caraş-Severin la 
Comisia Naţională de propuneri, pentru alegerea 
noului Comitet Executiv al Uniunii. Comunitatea noastră 
are dreptul conform Statutului, la 6 membri şi s-a decis 
ca aceştia să fie: preşedintele, secretarul, cei trei 
vicepreşedinţi şi un membru din comitet. 
Şedinţa CNP pentru noul Executiv, va avea loc pe 25 
Ian.2011, la Deva. 
3. S-a făcut şi un sondaj de opinie privitor la Executivul 
Uniunii, pentru ca cei şase membri desemnaţi pentru 
şedinţa CNP să aibă o orientare comună. Lista cu 
propunerile făcute urmează însă a fi finalizată la şedinţa 
din 24.01.2011. 

Continuare 

… viitoare 
**In perioada 25-26 Februarie 2011 va avea loc conferinţa 
"Unitate şi Creativitate în lucrarea cu copiii. Organizatoare 
este Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din Romania. 
Evenimentul se adresează Învăţătorilor de Şcoală Duminicală 
din Bisericile Baptiste din Romania şi se va ţine la hotel Parc 
din Buziaş. 
Taxa de participare este de 50 lei şi se plăteşte în contul  
RO26 RNCB 0072 0497 1891 0001  cu specificaţia Conferinţa 
Învăţătorilor Şcoală Duminicală 
Data limită de înscriere 15 februarie 2010. 
Informaţii suplimentare: 
Viorel Tarziu   0740182801   viotarziu@yahoo.com   
Gelu Dumitraşcu   0748119442   geludumi@gmail.com    



CCComunitatea omunitatea omunitatea BBBisericilor isericilor isericilor CCCreştine reştine reştine 

BBBaptiste aptiste aptiste CCCaraşaraşaraş---SSSeverineverineverin   

 
INFORMAŢII DE LA ULTIMA ÎNTÂLNIRE A PĂSTORILORINFORMAŢII DE LA ULTIMA ÎNTÂLNIRE A PĂSTORILORINFORMAŢII DE LA ULTIMA ÎNTÂLNIRE A PĂSTORILOR   

21.12.201021.12.201021.12.2010   
   

1. Preşedintele Comunităţii a informat păstorii despre 
câteva probleme discutate la şedinţa Consiliului Uniunii 
din 08.12.2010, de la Arad: 
• S-a aprobat regulamentul cadru pentru departamen-
tele de copii, tineret şi femei, din cadrul Uniunii Baptiste. 
Acest regulament urmează a fi comunicat în forma fi-
nală tuturor bisericilor. 
• S-a discutat din nou problemele celor două biserici 
baptiste din Sebiş (Arad) şi s-a hotărât ca demersurile 
începute de Comisia pastorală din cadrul Uniunii privitor 
la rezolvarea pozitivă şi amiabilă a problemelor de aici, 
să fie finalizate. 
• S-au luat decizii cu caracter disciplinar, în privinţa unor 
persoane (Demeter Ioan, Peia Ioan şi Popa Ilie), care 
promovează în anumite biserici baptiste o aşa zisă 

mişcare de trezire spirituală, intitulată 
„Străjerii”, a cărei învăţătură este străină de AAG E N D AG E N D A     

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

Informaţii 

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

Romania 
Telefon: 0255-216673 

E-mail: ComunitateaCaras@gmail.com 

PROFIL BIOGRAFIC 
NEDVED PETRU 
-pastor Biserica Creştină  
Baptistă “Harul” Bocşa 

 
Născut: 25 Iunie 1970, în oraşul Orşova, jud.Mehedinţi. 
Botezat: în 25 August 1985, în Biserica Baptistă  
din Orşova de către pastorul Gherman Vasile. 
Familie: sunt căsătorit cu Băşulescu Daniela din Biserica Creştina 
Baptistă Nr.1 Caransebeş, din 12 Mai 1991 şi împreună avem trei 
copii: Simon-David(1992), Petru-Ionatan(1993), Rebeca-Estera(2004). 
Studii: 1999-licenţa în Teologie Pastorală, Institutul Teologic Baptist 
de Grad Universitar Bucuresti; 
2005- diploma de Master of Arts in Biblical Studies, şi de Master of 
Divinity la Central Baptist Theological Seminary, Minneapolis, Minne-
sota,USA; 
2009 -diploma de Master of Ministry, la Covington Theological Semi-
nary, Rossville, Georgia, USA 
 2009 -doctorand la Covington Theological Seminary, Rossville, Geor-
gia, USA; din anul 2009, predau la cursurile de licenţă organizate la 
Lugoj, de Covington Theological Seminary, Rossville, Georgia, USA.  
Câteva cuvinte despre dvs:-la data de 19.09.1999 am fost ordinat în 
slujba de pastor, în Biserica Creştină Baptistă Cărpiniş, jud.Timiş unde 
am slujit până în anul 2003, în cercul de Biserici: (Cărpiniş, Beregsăul 
Mare şi Bobda), jud.Timiş  
Din 2003, am fost ales ca pastor al Bisericii “Harul” din Bocşa, unde 
slujesc împreună cu colegii mei pastori, Ilie Tinco şi Ilie Bledea în Bi-
sericile din Bocşa (“Harul” şi “Emanuel”) şi din zona Bocşa: Vermeş, 
Fizeş, Dognecea (Emanuel), Tirol, Ersig, Izgar, Ezeriş. 
În anul 2009 mi s-a acordat privilegiul de a fi ales ca membru în 
Comitetul de Conducere al Comunităţii Caraş-Severin. 
Versetul preferat din Scriptură:- Isaia 41:10 “nu te teme, căci Eu 
sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu 
te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea 
biruitoare”. 
Cântarea favorită: “Mă încred în El orice s-ar întâmpla.” 
Cele mai grele momente din viata dvs:- Plecarea în veşnicie în anul 
1988, a pastorului meu, fr.Gherman Vasile, şi operaţia pe cord deschis 
a fiului meu, Simon-David(18 ani) în data de 13 aprilie 2010. 
Cea mai mare realizare a dvs: - atât eu cât şi familia mea să-L cuno-
aştem pe Domnul Isus şi să slujim în smerenie la picioarele Lui. 
Ce v-aţi propus pentru anul acesta? Împreună cu familia şi cu fraţii 
din bisericile în care slujesc să stăm mai mult înaintea lui Dumnezeu în 
post şi rugăciune. 
Un cuvânt pentru fraţii din comunitate:  Mai întâi vreau să mulţu-
mesc marii mele familii din Comunitatea Caraş pentru că mi-ati fost 
alături în cele mai grele momente din viaţa de până acum. Doresc din 

toata inima ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie în continuare 

Continuare 

peste familiile dumneavoastră peste Bisericile din care faceţi parte 
şi peste lucrarea pe care o faceţi în Numele Domnului Isus Cristos. 
Tragedia vremurilor prezente constă în faptul că ideea de post 
şi rugăciune nu mai penetrează minţile celor mai mulţi dintre 
creştini.Victoriile noastre sunt tot mai puţine şi mai mici ! Postul 
însoţit de rugăciune poate să ne aducă victoriile dorite. Aş dori să 
fim motivaţi de Duhul Sfânt şi să-i ascultăm îndemnul astfel încât 
să redobândim această disciplină spirituală care în ultimul timp a 
pierdut tot mai mult teren în rândurile noastre. „Cele mai mari 
victorii spirituale sunt câştigate în genunchi şi cu stomacurile 
goale”. Să chemăm întreaga frăţietate la post şi rugăciune să 
reaprindem această flacără în Biserică şi să ne întărim în 
această disciplină spirituală. Este o lucrare pe care o putem 
face cu toţii. Este imperios necesar să reînoim interesul 
pentru post şi rugăciune, să continuăm să-l practicăm şi 
promovăm în vremea în care noi trăim.  
Am o chemare pentru dvs din partea Domnului: „DU-TE, 
STRÂNGE PE TOŢI (…) ŞI POSTIŢI (…) ŞI EU VOI POSTI! 
(ESTERA 4:16).  
Efeseni 6:12 „Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi a sînge-
lui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpîni-
torilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care 
sunt în locurile cereşti”. 
Cu dragoste frăţească vă salut cu: Filipeni 4:19 ; 2 Corinteni 1:11 

Luna IANUARIE 2011 


