
Spiritual Copii - Tineret Evenimente 

VEZI ŞI TU TOATE BINECUVÂNTĂRILE  
PE CARE ŢI LE-A DAT DUMNEZEU ŢIE?  

“Aşa este binecuvântat omul care  
se teme de Domnul” Ps 128.4 

S untem de regulă tentaţi să ne plângem si să fim nemulţumiţi. Acesta 
este contextul existenţei noastre în această lume. În ziua când scriu 

aceste rânduri se împlinesc 25 de ani de căsnicie. Mâine se împlinesc 25 de 
ani de la ordinarea mea ca şi păstor. M-a urmărit mult preocuparea, sunt eu 
binecuvântat? Mă binecuvintează Dumnezeu în ceea ce fac? Sunt binecu-
vântat în familie? Sunt binecuvântat în pastoraţie? Am dorit mai mult ca 
orice binecuvântarea Domnului şi asta mi-a ghidat umblarea. 
Am constat practic că Dumnezeu ne oferă multe binecuvântări dar noi nu le 
vedem şi când se întâmplă că totuşi vedem câteva din acestea, le uităm 
foarte repede. Pe de altă parte, ne-binecuvântările, sau situaţiile când nu 
primim prompt ceeace dorim noi de la Domnul, ne marchează mult mai 
puternic, rămân în memoria noastră, ne influienţează negativ starea spiritua-
lă şi ne împinge în direcţii greşite viitorul. 
Poetul cântării 244 îndeamnă “ia în seamă binecuvântările” şi când eşti 
pierdut, fricos în faţa valurilor puternice; şi atunci când te-apasă crucea şi 
eşti tentat să renunţi la luptă din pricina suferinţelor; în orice situaţie oricât 
de grea nu uita marele adevăr: că prin har “Domnul zi de zi te-a binecuvân-
tat”.  Acest lucru ne dă speranţă şi ne schimbă complet direcţia vieţii. 
Când privesc în urmă la cei 25 de ani constat cu uimire cât de mult m-a 
binecuvântat Domnul şi eu n-am ştiut! În consecinţă nu i-am mulţumit îndea-
juns!  Şi asta nu mi-a permis să am bucurie deplină. Dar în toată frământa-
rea acestor 25 de ani am constatat că sunt 3 lucruri care au valoare înaintea 
lui Dumnezeu şi mi-au facilitat binecuvântările.  
CREDINŢA!   Am avut nevoie de ea la mântuire, apoi la chemarea la lucra-
re, apoi la căsătorie, apoi la intrarea slujirea de păstor, apoi de fiecare dată 
când a fost nevoie să mă ridic în Numele Domnului şi să predic, în orice 
confruntare cu lumea şi sistemul ei când a trebuit să aleg să stau lângă 
Domnul! De fapt am avut nevoie de ea tot timpul!  “Binecuvântat să fie omul, 
care se încrede în Domnul, şi a cărui nădejde este Domnul!” Ieremia 17:7   
SLUJIREA!  Spiritul Domnului Isus de a fi gata de a face voia Domnului cu 
spirit de slujire. De a avea cu adevărat un comportament de sclav de bină 
voie. De a fi gata în price moment pentru a răspunde nevoilor Lucrării Dom-
nului. Atunci când eşti tratat ca un rob atunci dovedeşti dacă eşti robul lui 
Cristos sau nu!  “În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. 
Slujiţi Domnului.” Romani 12:11.  
RUGĂCIUNEA!  E harul pe care-l avem şi prin care avem onoarea de a 
ajunge, cu rugile noastre chiar în sala tronului lui Dumnezeu. Prin rugăciune 
îi comunicăm necazurile, nevoile, îngrijorările, bucuriile noastre. Prin rugile 
nespuse completate cu suspinele negrăite ale Duhului Sfânt, Dumnezeu 
face mai mult decât cerem sau gândim noi, pentru noi şi slujirea noastră.  
Constat cu umilinţă că sunt şi eu un binecuvântat al Domnului. El m-a bine-
cuvântat nespus în familie. El m-a binecuvântat nespus în slujire. Aş vrea să 
fiu şi mai binecuvântat împreună cu familia mea şi cu poporul lui Dumnezeu 
pe care-l slujesc. “Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru 
Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovni-
ceşti, în locurile cereşti, în Hristos.” Efes. 1:3.  “Fiţi binecuvântaţi de Domnul, 
care a făcut cerurile şi pământul!” Ps. 115:15.  

Tinco Ilie, pastor 

… trecute 
06.06.2010 a avut loc un botez nou Testamentar (3 candi-

daţi) la Biserica Baptistă Topeţ. 
20.06.2010 la Oraviţa, la Casa de Cultură a avut loc o seară 

de Evanghelizare la care au participat peste 
300 de credincioşi şi prieteni. Cuvântul 
Domnului a fost vestit de fratele Mihai 
Sarbu şi au cântat spre slava lui Dumnezeu 
fam. Ciucuriţa şi fanfara Bisericii din Ora-
viţa. Fratele Mihai a avut un weekend în 
zonă fiind vineri la Răcăşdia, sâmbătă la 
Ticvaniul Mare, duminică la Lăpuşnicul 
Mare şi Oraviţa. Ne rugăm ca Domnul să 
lucreze mai departe la cei ce au auzit Evan-

ghelia. 
20.06.2010 misiune la Slaşoma-Mehedinţi, cu grupul de 

tineri al bisericii din Şopotul Vechi  
20.06.2010 la Biserica Baptistă Filadelfia Petnic, a avut loc 

ordinarea ca pastor, a fratelui Ardelean Vasile. Serviciul 
divin a fost condus de pastorul Tărăbuga Ilie iar Mihuţ Mi-
hai a avut predica de bază din 1 Timotei 4. 
Corul Bisericii Speranţa din Reşiţa a înălţat Numele Dom-
nului prin cântare iar fraţii păstori: Rusu Otniel, Ciobanu 
Daniel, Franţ Samuel, Curelaru Iosif, Dumitrescu Siminic, 
Găina Petru,Tamaş Ovidiu,Vrăjitor Moise, Lazăr Arnăut au 
vestit Cuvântul Domnului.   

… viitoare 
 04.07.2010, în Biserica Creştină Baptistă Speranţa Reşiţa 

va avea loc un botez nou-testamental, cu un număr de 11 
suflete. Invitat pentru a vesti Cuvântul lui Dumnezeu este 
fr. Paul Negruţ.  Dumnezeu să-şi arate slava Sa şi cu 
această ocazie. 

 6-8 iulie, Conferinţă cu familiile din Valea Almăjului la 
Bozovici condusă de pastorul Lee Wisdom din Los 
Angeles, Texas 

 6-7 iulie, lucrarea cu copii în localitatea Şopotul Vechi 
prin organizaţia "Xtreme Missions" 

 9-11 iulie, Conferinţa tinerilor din Valea Almăjului la 
Bozovici cu pastorul Lee Wisdom din Los Angeles, Te-
xas 

 11 iulie, botez nou-testamental în biserica din Bozovici 
 11.07.2010 - va avea loc Jubileul de 100 ani de la înfiin-

ţarea Bisericii Baptiste Betel din Glimboca. 
 18.07.2010, în cadrul serviciului de dimineaţa, Biserica 

Creştină Baptistă Speranţa Reşiţa va fi vizitată de corul 
„Continental” din Cluj, care va avea un program spre 
slava lui Dumnezeu. 

OLIMPIADA BIBLICĂ, ediția a IX-a 
 

   Comunitatea Bisericilor Creștine Baptiste Caraș-Severin prin 
Departamentul de copii a organizat Olimpiada biblică, ediția a 
IX-a, faza pe comunitate. Evenimentul a fost găzduit de Liceul 
Teologic Baptist Reșița în 5 iunie 2010.  
Au fost prezenți 49 de copii și adolescenți, cu vârste cuprinse 
între 9 ani și 19 ani, din următoarele Biserici: “Harul“ Bocșa, 
“Emanuel“ Bocșa, “Sfânta Treime“ Caransebeș,  “Ghețimani“ 
Caransebeș, “Biruința“ Cornuțel Banat, nr. 1 Reșița, 
“Speranța“ Reșița și Ticvaniu Mic. Tematica concursului a fost 
reprezentată de patru dintre cărţile Bibliei: Iov, Psalmi, Iacov şi 
Iuda. În urma corectării lucrărilor, primii clasați au fost 
premianți de fr. pastor Mihai Mihuț, președintele Comunității.  
       La grupa mică, s-au distins Ana Gavrilovici (locul I), 
de la Biserica „Sfânta Treime“ din Caransebeş, Iustina 
Augustinov (locul al II-lea), de la Biserica Nr. 1 din Reşiţa, şi 
Maria Grecu (locul al III-lea), de la Biserica „Emanuel“ din 
Bocşa.  
      La grupa mijlocie, premianţii au fost Estera 
Gavrilovici (locul I), de la „Sfânta Treime“ din Caransebeş, 
Ana Maria Moisa (locul al II-lea) şi Debora Negrea (locul al III-
lea), de la „Speranţa“ din Reşiţa.  
      La grupa mare, s-au remarcat Emanuela Gavrilovici 
(locul I), de la „Sfânta Treime“ din Caransebeş, Cristian 
Toma (locul al II-lea), de la „Speranţa“ din Reşiţa, şi Daniel 
Gavrilovici (locul al III-lea), de la „Sfânta Treime“ din Caranse-
beş. 
     La grupa liceu, premiile au fost obţinute de Rahela Ma-
riana Tiuc (locul I), de la „Biruinţa“ din Cornuţel Banat, Şte-
fana Dovlete (locul al II-lea) şi Damaris Enăşoni (locul al III-
lea), de la „Ghetsimani“ din Caransebeş. 
   Ocupanții locurilor I vor reprezenta comunitatea cărășană la 
faza națională ce va desfășura la  sfârșitul lunii august în jud. 
Timiș, la Surduc.  
    Fiind convinși de  importanța cunoașterii Scripturii, sperăm 
ca realizarea acestui concurs să fie de folos în apropierea de 
Dumnezeu a copiilor și tinerilor din bisericile baptiste. 

Alexandru Szucs,  
director liceul Teologic Baptist Reşiţa 
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      În conformitate cu hotărârea Comitetului 
Comunităţii, avizul pentru predarea orelor de religie 
baptistă în şcolile de stat, de pe raza judeţului  
Caraş-Severin, se eliberează de către conducerea 
Comunităţii, prin preşedintele ei, la recomandarea 
păstorului local din localitate.  

      Păstorii care nu au preschimbat autorizaţiile de 
funcţionare vechi ale bisericilor pe care le slujesc 
(inclusiv cele eliberate înainte de aprobarea noului 
Statut de organizare şi funcţionare a Cultului 
Baptist), sunt rugaţi să facă acest lucru, cât mai 
repede, întrucât autorizaţiile vechi nu sunt corelate 
cu noul Statut şi cu noua lege a Cultelor. Pentru 
detalii apelaţi la secretariatul Comunităţii. 

      Fraţii păstori din Comunitatea noastră, sunt rugaţi 
să comunice anumite evenimente din bisericile pe 
care le păstoresc, sau unele informări, sau solicitări 
de ajutor spiritual în rugăciune, (când e cazul), 
pentru ca aceste probleme să fie aduse la 
cunoştinţa frăţietăţii prin includerea lor în Agenda 
Baptistă Cărăşană, pliant care apare lunar şi este 
distribuit păstorilor şi bisericilor. 

 În 27.07.2010, la Biserica Creştină Baptistă Ghetsimani din 
Caransebeş va avea loc următoarea întâlnire a păstorilor din 
Comunitatea Caraş-Severin.  

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 

trăim vremi în care Cuvântul nu mai este primit cu bucurie de 
prieteni și uneori nici de frați, de aceea cred că este foarte 
importantă sfințirea și curăția personală. Apoi în plan material 
suntem în faza de pregătire a documentației necesare remode-
lării localului de închinare de la Oravița.   
Un cuvânt pentru fraţii din Comunitate:  
Pentru frații mei care slujesc: Nu îmi permit să dau sfaturi, mai 
ales că sunt destui în Comunitatea noastră cu o experiență 
mai bogată decât a mea, dar mă gândesc că ar trebui să slujim 
în așa fel încât privind în urmă să nu aibă de ce să ne fie 
rușine. Și apoi să ne gândim că noi nu suntem decât 
ispravnici, iar mai devreme sau mai târziu vom sta înaintea Lui 
și vom da socoteală.  Vremurile pe care le trăim nu sunt deloc 
ușoare, pe lângă intensificarea atacurilor celui rău, mai avem 
de a face și cu o lumificare tot mai pronunțată a Bisericii și cu 
importarea de tot felul de metode ”de succes”  care să fie 
aplicate în Biserică. Uităm de multe ori că Domnul e interesat 
de calitate și mai puțin de cantitate. Să ne dea Domnul 
înțelepciune pentru a fi ispravnici credincioși.  

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

Romania 
Telefon: 0255-216673 

E-mail: ComunitateaCaras@gmail.com 

PROFIL BIOGRAFIC 
Sfercoci Valentin - pastor Biserica 
 Baptistă Speranţa Oraviţa  
 
Născut:  16.08.1974, Lugoj, judeţul Timiş.  
Studii:  1993-1997 –absolvit şi licenţiat  
Institutul Teologic Baptist de grad  
Universitar Bucureşti 
Botez: 22.06.1990, mărturisit pe Domnul  
în apa botezului la Lugoj  
Ocupaţie:  pastor Biserica Baptistă Speranţa Oraviţa şi a cercului 
Oraviţa (Ciclova Română, Agadici, Răchitova și Brădișorul de 
Jos), secretar Comunitatea Caraş-Severin.   
Familie:  căsătorit în 31.08.1997 cu soţia Lenuța avem împreună 
doi copii: Naomi și Iosua  
Câteva cuvinte despre dvs: 
Privind în urmă la anii de slujire care nu sunt deloc mulți față de 
ai altor frați, am fost călăuzit de Domnul, și mai ales însoțit de El. 
Când eram în anul IV la Institut am participat la ședința păstorilor 
din Comunitate care s-a ținut la Timișoara Biserica nr. II și la acea 
ședință frații au decis să vin în practică la Oravița, deși eu mi-am 
încheiat practica de iarnă la Dej. Când am plecat în ianuarie 1997 
din Oravița am mulțumit lui Dumnezeu că a fost cu mine și mă 
gândeam să nu mai vin niciodată în Oravița. Și iată că sunt aici de 
13 ani.  Când eram spre sfârșitul anului IV și deja era luată decizia 
de a sluji la Oravița, fr. Talpoș mi-a spus: “vezi că acolo nu e o 
lucrare ușoară, să fi serios să te încrezi în Domnul și să restau-
rezi imaginea păstorului”.  
În istoria de peste 90 de ani ai Bisericii din Oravița ca și longevita-
te sunt al doilea după fratele Constantin care a stat ca păstor aici 
17 ani, iar după mine este fratele Liubimirescu care a stat 7 ani 
fiind mutat la Domnul. Cred că cea mai importantă cauză care a 
dus la o reclamă mai puțin plăcută a Bisericii din Oravița a fost 
tocmai asta că ”păstorii vin și pleacă de aici”. Nu îi judec pe frații 
mei care au slujit înainte de mine, cred că au fost și ei călăuziți de 
Dumnezeu în luarea deciziilor, eu îi mulțumesc Domnului că a fost 
cu mine în acești ani. Pot spune ca și Israel altădată că nu știu ce 
ar fi fost  ”...De n-ar fi fost Domnul de partea noastră”.  
Versetul preferat din Scriptură: ”Încredințează-ți soarta în mâna 
Domnului încrede-te în El și El va lucra” Ps. 37:5, este versetul 
care m-a însoțit permanent din liceu și până acum. 
Poezia favorită: "Există Dumnezeu” de COSTACHE IOANID. 
Cântarea preferată:  "Vreau s-am pe Isus cu mine.." 
Cea mai mare realizare a dvs. : 
Consider că slujirea în Biserica Baptistă din Oraviţa de 13 ani.  

Ce v-aţi propus pentru anul acesta?  
Ca și Biserică aș vrea să ne sfințim tot mai mult pentru că Continuare 


