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 LA DREAPTA TATĂLUI… 
                                       Fapte Ap. 7:55-56 

                                   

         Cu câteva zile în urmă am comemorat Înălţarea Domnului. A 
venit umil pe pământul suferinţei şi S-a înălţat glorios în cerul slavei. 
Dacă pe pământ Fiul Omului n-avea unde-şi odihni capul (Mt.8:20), în 
cer, Domnul Isus are locul de cinste, “la dreapta lui Dumne-
zeu”(F.A.7:55) Pe pământ, lucrarea  Fiului lui Dumnezeu s-a concreti-
zat în oferta mântuirii pentru cei păcătoşi. In cer, lucrarea Lui îi are în 
vedere pe cei mântuiţi. 
        Aşadar, Fiul, “la dreapta lui Dumnezeu” : 
  

1. PREGĂTEŞTE UN LOC PENTRU CEI PE CARE I-A MÂN-
TUIT PRIN JERTFA SA 

  
    Ucenicii au auzit acestă promisiune (Io.14:2) :”Eu mă duc să vă 
pregătesc un loc”. Cel care a murit pentru mântuire, pregăteşte acum 
un loc pentru mântuiţi. Aici stăm puţin. Acolo vom sta o veşnicie. Aici 
locurile noastre sunt nesigure. Sunt făcute de mână omenească. In 
cer, sunt sigure, pentru că sunt veşnice (2 Cor.5:1) 
  

2. MIJLOCEŞTE PENTRU CEI MÂNTUIŢI 
  
     Pe pământ, a murit pentru păcatele noastre. In cer, mijloceşte pen-
tru cei mântuiţi : “…dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, 
pe Isus Hristos, Cel Neprihănit” (1 Io.2:1) Autorul Epistolei către Evrei 
surprinde acest adevăr în termeni juridici, prezentând pe Fiul lui Dum-
nezeu care se prezintă înaintea lui Dumnezeu pentru noi : “…ci a intrat 
chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumne-
zeu” (Evr.9:24) 
  

3. STĂPÂNEŞTE PESTE ÎNTREGUL UNIVERS AVÂND CON-
TROLUL DEPLIN ASUPRA MORŢII 

  
    In primul capitol al Epistolei către Coloseni, avem descrierea faptului 
că “El este mai înainte de toate lucrurile şi toate se ţin prin El”(1:17) In 
Apocalipsa, Domnul Isus se prezintă astfel : “ …Eu ţin cheile morţii şi 
ale Locuinţei morţilor.” (1:18) iar in Epistola către Evrei ni se spune că 
El “…ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curăţirea păca-
telor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte…” (1:3)  
  
  Mulţumim Domnului pentru că a venit la noi să ne fie MÂNTUITOR, 
iar odată ce S-a înălţat la cer promite să fie CONSTRUCTOR de locuri 
veşnice. Până vom intra aici, El ne asigură că va fi AVOCAT al cauzei 
noastre înaintea Tatălui. Iar cârma Universului rămâne în mâinile Lui 
pentru că El este STĂPÂN în toate şi peste toate! Slavă Lui! 

Ilie Milutin, pastor 

… trecute 
 21.05.2010 conferinţă păstori la Bise-

rica baptista nr.1 Reşiţa, cu  participa-
rea fr. Conrad Mbewe,  leader proemi-
nent în Zambia şi alte câteva ţări din 
sudul continentului african. În ultime-
le decenii Conrad a devenit un vorbi-
tor de talie internaţională participând 
ca vorbitor în conferinţe din Europa şi 
Statele Unite. Este pastorul Bisericii 
Baptiste din Lusaka, Zambia. Este cunoscut sub numele de 
"Spurgeon al Africii".  

  23-24.05.2010 - turneul corului Liceului Baptist Reşiţa în 
Coronini, Moldova Veche, Pojejena şi Oraviţa  

 23 05.2010, a avut la la Maciova-Colonie, serviciul special 
de dedicare a noii case de rugăciune din localitate. Din 
partea Comunităţii a participat fr. Tinco Ilie-
vicepreşedinte. Dumnezeu să dea mult har fr. Marius 
Apopi, păstorul acestei biserici şi această clădire nouă 
să fie plină de oameni mântuiţi.  

 

… viitoare 
 05.06.2010 - Olimpiada biblică ediţia X-a pentru copii pe 

Comunitate, gazda Liceul Teologic Baptist Reşiţa. Infor-
maţii la telefon 0748-119442 Gelu Dumitraşcu 

 29.06.2010 - întâlnirea lunară a fraţilor păstori din Comu-
nitate la Biserica Baptistă Speranţa din ORAVIŢA. 

 20 Iunie va avea loc în Biserica Baptistă din 
Petnic,serviciul de ordinare ca păstor a fr.Ardelean Puiu 

 Duminică-27 Iunie, în serviciul divin de dimineaţă, va 
avea loc în Biserica Baptistă din Socolari, ordinarea ca 
păstor a fr. Moise Fişteag. 

 În după masa acelei zile sărbătoarea va continua în Bise-
rica din Socolari, cu Jubileul de 100 de ani de credinţă 
baptistă în această localitate. 

 Duminică 27 Iunie, în Biserica baptistă Sfânta treime din 
Caransebeş, va avea loc un botez nou-testamental. Dom-
nul să reverse mult har. 

L ucrarea cu tineretul se dorește a fi un element 
foarte important pentru dinamizarea lucrării 

din Bisericile baptiste din Comunitatea de Caraș. Aș 
dori să prezint cât se poate de succint Scopul, Viziunea 
și Strategiile lucrării cu tineretul. 
1.Scop (de ce facem ceea ce facem?) 
-Întoarcerea tinerilor spre Domnul Hristos prin Cuvânt, 
Rugăcine și implicarea în Biserică 
2.Viziune (unde vrem să ajungem?) 
-Formarea unei generații de tineri dedicați iubirii de 
Dumnezeu și slujirii semenilor. 
3.Strategii (Care sunt căile de implementare a 
viziunii?) 
-Program de rugăciune 
-Întâlniri zonale periodice cu tematică anunțată prealabil 
-Conferință anuală pentru echiparea slujitorilor cu tineretul 
-Încurajarea tinerilor de a se implica în slujirea Bisericii 
locale 
-Conferință a tinerilor din Comunitatea de Caraș 
Pentru îndeplinirea acestor obiective am nevoie de 
ajutor atât din partea colegilor păstori cât și din partea 
fraților care se ocupă de lucrarea cu tineretul în 
Bisericile locale. Doresc să lucrăm în echipă. Cred că 
orice lucrare trebuie făcută spre slava lui Dumnezeu și 
sub autoritatea și implicarea Bisericilor locale. 
Primii pași 
-Rugăciune pentru această lucrare 
-Formarea unei baze de date a celor implicați în lucrarea cu 
tineretul.  
Vă rog să-mi trimiteți la adresa de email: 
daniel@resitabaptista.ro , numele persoanei care se 
ocupă de tineret și date de contact (nr telefon, adresă de 

email) 
Vă mulțumesc. 
 

În slujba Domnului 
împreună cu 

dumneavoastră, 
Daniel Bărnuț  
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 În data de 12.05.2010, a avut loc la Oraviţa o 
întâlnire cu fraţii din comitetele bisericilor Socolari, 
Potoc şi Iam, la care au participat fr.Vali Sfercoci şi fr. 
Mihai Mihuţ.  
Scopul fiind discutarea unor probleme privind 
ordinarea fratelui Moise Fişteag în cercul Socolari şi 
găsirea unor soluţii privind lucrarea în bisericile din 
zona Iam.  

AA G E N DAG E N DA     
BB A P T I S T ĂA P T I S T Ă   
CC Ă R Ă Ş A N ĂĂ R Ă Ş A N Ă   

Informaţii 

ANUNŢURI 
 David Nedved este acasă şi este bine. Operaţia se vin-

decă. Mulţumiri din partea lui pentru rugile voastre. 
De rugaciuni mai are nevoie şi mai departe. Dumne-
zeu să vă binecuvinteze şi să vă răsplătească cu sănă-
tate şi viaţă veşnică.  

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

 Fratele Ştefănuţ Iosif  a fost chemat la 
Domnul. 

Reşiţa, la un interval de 10 ani ! Şi una pe plan familial, să-mi 
văd copiii credincioşi şi slujindu-L pe Domnul.  
Ce v-aţi propus pentru anul acesta?  
Finalizarea construcţiei casei de rugăciune la Bis.Filială 
Ţerova şi o eficienţă mai mare în ce priveşte misiunea şi evan-
ghelizarea, pentru mântuirea mai multor suflete.  
 
Un cuvânt pentru fraţii din Comunitate:  
Sfat pentru colegii păstori: Să slujim  în smerenie sub autorita-
tea lui Dumnezeu, să fim credincioşi în lucrarea încredinţată 
de Domnul şi să predicăm Cuvântul,singurul care poate 
schimba vieţile oamenilor.  
Am satisfacţia şi mulţumirea în sufletul meu că L-am slujit pe 
Domnul şi Biserica Sa, cu toată curăţia şi cu tot devotamentul 
şi în urma slujirii mele rămâne o lucrare frumoasă, care-L ono-
rează pe Dumnezeu. 
Sper din tot sufletul că Acela care a început în mine şi cu mine 
această bună lucrare, mă va învrednici şi mă va ajuta să o 
duc până la sfârşit. 

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

Romania 
Telefon: 0255-216673 

E-mail: ComunitateaCaras@gmail.com 

PROFIL BIOGRAFIC 
Mihuţ Mihai - pastor Biserica 
Baptistă Speranţa Reşiţa  
 
Născut:  12.12.1949, sat Vintere, 
judeţul Bihor.  
Studii:  1963-1969 Liceul şi Şcoala 
Tehnică de Geologie din Ştei 
1978- absolire Seminarul  Teologic Baptist Bucureşti. 
1995-licenţiat Institutul Teologic Baptist de grad Universitare Bu-
cureşti 
Botez: 18.08.1968, l-am mărturisit pe Domnul în apa botezului  
Ocupaţie:  pastor Biserica Baptistă Speranţa Reşiţa,  
preşedinte Comunitate Caraş.   
Familie:  Căsătorit în 1973, soţia Irina, 4 copii: Cristian, Mihaela, 
Ligia, Naomi.  
Câteva cuvinte despre dvs: 
Lucrarea de slujire ca păstor am început-o în Biserica Creştină 
Baptistă din Talpoş, jud.Bihor, unde am şi fost ordinat la 
12.11.1978.  În vara anului 1980, sub călăuzirea lui Dumnezeu, am 
acceptat invitaţia de a veni păstor la Biserica Baptistă nr.1 Reşiţa. 
Una din problemele majore ale Bisericii Baptiste nr.1, era proble-
ma localului, care era foarte mic. Dumnezeu însă a lucrat şi în 
anul 1986 am primit aprobarea să cumpărăm o casă şi să o trans-
formăm în casă de rugăciune.  Acesta lucrare s-a finalizat în 
17.12.1989 când a avut loc şi serviciul de inaugurare pe str. Victo-
riei 13. 
Din anul 1993, am slujit împreună cu fratele Bărnuţ Daniel, până în 
ianuarie 2002, când Dumnezeu ne-a dat harul de a planta o nouă 
Biserică şi a construi o nouă casă de rugăciune în cartierul Lunca 
Bârzavei şi astfel s-a născut Biserica Baptistă Speranţa, Reşiţa, 
unde mi-am continuat lucrarea pastorală, până în prezent.  
Versetul preferat din Biblie  
Versetul favorit(de fapt sunt mai multe), Ps.68.5/a şi 6/a, Pe 
aceastea le-am trăit: "El este Tatăl orfanilor şi apărătorul văduve-
lor"; "Dumnezeu dă o familie celor părăsiţi", iar următorul ţine de 
caracter: Prov.22:1 "Un nume bun este mai de dorit decât o bogă-
ţie mare şi a fi iubit, preţuieşte mai mult decât aurul şi argintul". 
 
Poezia favorită: "Aş vrea să fiu..." de Petrică Dugulescu.  
Cântarea preferată:  "Când umblăm cu Domnul..."(varianta veche) 
 
Cea mai mare realizare a dvs. : 
Aş putea spune cea mai mare realizare a lui Dumnezeu prin mine 
este că am putut sluji cu credincioşie, 30 de ani în aceeaşi biseri-

că(Speranţa s-a desprins din Bis.nr.1) şi am reuşit să con-
struim împreună cu fraţii desigur, două case de rugăciune în Continuare 


