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Printre spini şi crini 
 

C u siguranţă fiecare dintre noi am simţit înţepătura unui spin, o 
înţepătură discretă, dar dureroasă şi cu toate că de-a lungul 

anilor oamenii i-au tot curăţat şi ars, ei tot există, poate tocmai pentru a 
ne aminti de consecinţele neascultării omului de Dumnezeu (Gen. 3:17-
18). 

În contrast cu spinii sunt crinii, care nu înţeapă niciodată ci mai 
degrabă te mângâie cu mirosul lor îmbătător, te fascinează cu forma şi 
culoarea lor. Câte inimi nu au vibrat de bucurie când au oferit sau primit 
un crin? Poate aşa înţelegem mai bine de ce Domnul Isus a fost numit 
„Crin din văi” (Cântarea Cântărilor 2:1). 

În cele ce urmează doresc să prezint o perspectivă spirituală a 
acestor lucruri. 

Când vorbim de spini ne referim la oameni care sunt gata să 
înţepe prin răutatea lor, prin făţărnicia lor, prin invidia lor, prin dispreţul 
lor. Când vorbim însă despre crini ne referim la oameni sinceri, gata să 
ajute, să încurajeze, să aprecieze şi să răspândească în jurul lor 
mireasma plăcută a faptelor bune. 

Călătoria scumpului nostru Domn pe pământ în timpul lucrării 
mesianice nu a fost uşoară. Deşi a venit în grădina Lui, a venit la ai Săi, 
totuşi nu a găsit numai crini. Spini erau la orice pas. Învăţătorii legii cu 
întrebările lor iscoditoare Îl înţepau, iar fariseii în făţărnicia lor de 
asemenea. Şi parcă nu era destul atât, ostaşii împletesc o cunună de 
spini pe care o pun pe capul Domnului Isus.  

… Dar au fost şi crini. Clipele petrecute cu ucenicii pe munte, apoi 
pe mare, sau în Betania au fost clipe de 
părtăşie cerească ce îşi răspândesc parfumul 
peste milenii până la noi. Femeile evlavioase 
care-L ajutau cu ce puteau, ucenicii care 
pregăteau Paştele sau copiii care cântau erau 
„crinii” care au bucurat viaţa Domnului Isus. 
El, Isus Cristos, „Crinul din văi” a fost iubit, a 
fost părăsit, a fost batjocorit, a fost însoţit, a 
fost jignit, a fost primit, mereu printre spini şi 
crini.  

Câţiva ani mai târziu, Apostolul Pavel privind în urmă constată ca 
şi el a avut parte de spini şi crini ca şi Mântuitorul său. Părăsit de Dima, 
despre care spune că a iubit mai mult lumea decât pe Dumnezeu şi 
lucrarea. Iubit de Timotei, care i-a înveselit viaţa ca un copil ascultător. 
Batjocorit de Alexandru Căldăraru, care a spus tot felul de minciuni 
despre el şi care nu pregeta a-i face rău. 

Însoţit de Luca, un om care ţinea la el şi nu l-a părăsit nici în cele 
mai grele situaţii. Aceasta a fost viaţa de slujire a Apostolului Pavel, 
înţepat de unii, sprijinit de alţii, dar mai presus de orice el spune: „Însă 
Domnul a stat lângă mine şi m-a întărit” (2 Timotei 4:17). 

Să fie oare viaţa de slujitor al lui Dumnezeu de astăzi astfel? Nu 
cred. Mântuitorul a spus: „Căci dacă se fac aceste lucruri copacului 
verde, ce se va face celui uscat?” (Luca 23:31). Cred însă că aşa cum 
Pavel avea nevoie de Marcu (2 Timotei 4:11), tot aşa şi slujitorii lui 
Dumnezeu de astăzi au nevoie de oameni „folositori pentru lucrare”. Şi 
mai cred că e bine aşa: şi spini şi crini.  

Căci ce ar fi viaţa noastră numai printre spini? Decât durere, 
descurajare, dispreţ, răni şi iarăşi răni. Dar ce ar fi viaţa numai printre 
crini? Un paradis înainte de vreme, un parfum prea tare pentru oameni 
aşa slabi. Şi cine ar şti să preţuiască crinii dacă ar fi numai crini?  

În concluzie, o întrebare vine de la sine: Ce suntem noi în relaţie 
cu Domnul şi slujitorii Lui? Crini sau spini? 

Vrăncilă Dănuţ, pastor 

… trecute 
 11.07.2010 - a avut loc Jubileul de 90 ani de la înfiin-

ţarea Bisericii Baptiste Maranata din Cărbunari. În 
aceeaşi zi, după masă a avut loc şi un botez nou-
testamentar. Fratele Mihai Sârbu a vestit Cuvântul 
Domnului cu mult har.  

 18.07.2010 la Biserica Creştină Baptistă nr.1 Reşiţa,  
a avut loc un serviciu de rugăciune cu punere a mâi-
nilor pentru dedicare în lucrare a  fraţilor:  

-Buşan Adrian –presbiter Biserica Creştină 
Baptistă Nr 1 Reşiţa;  
-Dinculeasa Daniel -misionar Brebu;  
-Bojinescu Remus -misionar Lupac;  
-Şerengău Ioan -misionar Cuptoare.  

Menţionăm că în localităţile Brebu, Cuptoare, Lupac 
există Biserici filiale înfiinţate de Biserica Creştina Bap-
tista Nr 1 Reşiţa. Domnul să-i binecuvinteze în lucrarea 
Sa! 

Repere despre tabăra Gosen 2010 
 

   Dorim să vă aducem la cunoştinţă câteva repere despre 
tabara Gosen 2010 de anul acesta, la care invităm cu drag pe 
toţi tinerii şi tinerele din bisericile Comunităţii noastre, dor-
nici să petreacă timp de părtăşie în prezenţa lui Dumnezeu şi 
unii cu alţii. 
  
Tabăra Gosen de anul acesta, ediţia 16 va avea ca temă: Îna-
poi la rădăcini. 
Încercăm să facem un demers în vederea întoarcerii la adevă-
rurile fundamentale din Creştinism, adevăruri uitate, negli-
jate. 
Printre subiectele abordate în mod biblic şi relevant menţio-
năm: rugăciunea, postul, simplitatea, închinarea, adminis-
trarea banilor. 
Perioada: 23-31 Iulie 2010 
Locaţie: Tabara Gosen, Munţii Semenic, Văliug, în amonte 
de Vila Klaus şi Păstrăvărie. 
Motto: “Dar voi n-aţi învăţat aşa pe Hristos” Efesen 
4:20 
Anul acesta va fi împreună cu noi un grup de tineri din 
America. Va exista şi un timp zilnic în care vom descoperi 
noţiuni, abilităţi în domeniul foto, creaţie, tehnici de supravi-
eţuire, desen, percuţie, chitară. 
Gosen, un loc, un timp în care ne apropiem mai mult de 
Dumnezeu, îl desoperim sau redescoperim pe Domnul Hris-
tos cu ajutorul Duhului Sfânt. 
Ptr detalii, informaţii suplimentare 
Daniel Barnuţ  email: daniel@resitabaptista.ro 
Emii Sfercoci  email: contact@tabaragosen.ro 
www.tabaragosen.ro;    www.resitabaptista.ro 
  
 
Daniel Bărnuţ, 
pastor 

APEL DIN PARTEA UNIUNII BAPTISTE DIN 
ROMANIA 

Având în vedere situaţia dramatică a zonelor şi 
satelor inundate din Moldova, Uniunea Baptistă a 
lansat un apel către biserici, pentru o colectă 
specială în cursul lunilor Iulie şi August, pentru a 
veni în ajutorul familiilor de credincioşi baptişti, 
care au avut de suferit în urma inundaţiilor. 
Ajutorul poate fi trimis în contul Uniunii Baptiste, sau 
în cel de misiune, cu specificaţia „ajutor sinistraţi”, 
iar distribuirea acestui ajutor financiar, se va face 
de conducerea Uniunii, în baza unei evaluări 
corecte a fiecărei situaţii în parte. 
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INFORMĂRI DE LA ULTIMA ÎNTÂLNIRE A PĂSTORILOR din 
29.Iunie 2010, la Oraviţa 

1. La această întâlnire, au fost prezentaţi cei doi fraţi păstori 
ordinaţi în luna Iunie: - fr. Ardelean Vasile, ordinat la 20 Iunie, 
2010, ca păstor în biserica din Petnic; - fr. Fişteag Moise, 
ordinat la 27 Iunie, 2010, ca păstor în biserica din Socolari; 
Dumnezeu să le dea la amândoi, mult har în lucrarea de 
slujire. 
2. Fr.Vali Sfercoci a făcut apoi o scurtă informare despre 
Jubileul de 100 de ani al bisericii din Socolari, care a avut loc 
tot pe 27 Iunie, în serviciul de după masă. 
3. Fr. Bârsoianu Laurenţiu a fost prezentat Comitetului 
Comunităţii şi apoi păstorilor, în vederea ordinării ca păstor în 
cercul de biserici Băile Herculane, la solicitarea bisericilor din 
acest cerc. 
4. S-a hotărât de către păstorii prezenţi, ca Agenda Baptistă 
Cărăşană, să fie tipărită în cel puţin 700 de exemplare şi să fie 
distribuită gratuit păstorilor şi bisericilor. 
Pentru aceasta însă, bisericile au datoria să trimită colecta 
din duminica a 5-a pentru Comunitate, aşa cum s-a hotărât 
şi la adunarea generală a Comunităţii . 
**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 

tare de biserici şi zidirea de case de rugăciune. 
Ce v-aţi propus pentru anul acesta?  
Găsirea de metode de funcţionale pentru vremea noastră în 
slujirea bisericii pentru trezire spirituală în biserică şi în lume. 
Un cuvânt pentru fraţii din Comunitate:  
Legătura frăţească e necesară şi trebuie să stăruim în ea. Dra-
gostea de fraţi trebuie să ne facă mărturie pentru Domnul Isus. 
Cel înţelept câştigă suflete! Biserica e a Domnului şi trebuie să 
ne purtăm corespunzător. Slujitorii trebuie să fie folositori 
lucrării Domnului Isus şi trebuie ajutaţi. Cei nechemaţi de 
Domnul n-au ce căuta în Lucrare. Vai de ceice stau fără grijă! 
Putem şi trebuie să facem lucruri împreună, lucruri pe care nu 
le putem face singuri. Avem nevoie unii de alţii. Lucrarea Dom-
nului are nevoie de slujirea noastră în unitate. Să nu păcătuim 
împotriva unităţii şi slujirii. Să trăim pentru a obţine calificati-
vul Domnului: Bine rob bun şi credincios! Peste asta nu e 
nimic de adăugat.      Tinco Ilie, pastor 

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

Romania 
Telefon: 0255-216673 

E-mail: ComunitateaCaras@gmail.com 

PROFIL BIOGRAFIC 
Tinco Ilie - pastor Bisericile 
 Creştine Baptiste Bocşa  
 
Născut:  09.09.1955 în Giuleşti, 
jud. Maramureş.  
Studii:  1978-1982 –absolvit şi  
licenţiat Institutul Teologic Baptist de  
grad Universitar Bucureşti 
-graduat Master of Arts in Biblical Studies şi Master of Divinity la 
Central Baptist Theological Seminary Minneapolis, SUA.  
Botez: 25 noiembrie 1973 în Biserica Baptistă din Sighetu 
Marmaţiei, Maramureş, de pastorul Moise Reştea  
Ocupaţie:  pastor Bisericile Baptiste din Bocşa, vicepreşedinte 
pastorală Comunitatea Caraş-Severin.   
Familie:  căsătorit în 22 iunie 1985 cu sora Lucia, binecuvântaţi de 
Dumnezeu în 02.10.1991 cu un fiu, Emanuel Cornelius. 
Câteva cuvinte despre dvs: 
Am fost ales ca păstor în Biserica Baptistă din Bocşa, dar angajat 
ca păstor pe cercul Lăpuşnicu Mare la 1 sept. 1982. Am slujit în 
ambele cercuri de biserici până la 1 feb. 1983 când a fost transfe-
rat cu slujire completă la Bocşa şi ordinat ca păstor în Biserica 
Baptistă „Harul” din Bocşa la 23 iunie 1985. Păstoresc şi în pre-
zent, împreună cu colegii pastori Petru Nedved şi Ilie Bledea, Bi-
sericile Baptiste „Emanuel” şi „Harul” din Bocşa şi din zona Boc-
şa bisericile: Vermeş, Fizeş, Dognecea „Emanuel”, Tirol, Ersig, 
Izgar, Ezeriş.  
Slujesc Comunitatea Baptistă Caraş-Severin ca vicepreşedinte cu 
pastorala şi Uniunea Baptistă din România ca vicepreşedinte tot 
cu pastorala. Am slujit ca vicepreşedinte şi ca preşedinte al Co-
munităţii Baptiste Timişoara. Sunt membru în Consiliul de condu-
cere al Uniunii tot timpul de la Revoluţie până în prezent. Implicat 
de peste 20 de ani în formarea de lucrători, dintre care mulţi au 
ajuns păstori, prin Institutul Biblic Baptist din Timişoara unde 
predau Doctrine Biblice, Predicarea expozitivă, Consiliere biblică, 
Teologie Pastorală. 
Versetul preferat din Scriptură:  1 Cronici 19:13 “Fii tare, şi să 
ne îmbărbătăm pentru poporul nostru şi pentru cetăţile 
Dumnezeului nostru, şi Domnul să facă ce va crede!``   
Poezia favorită: “Străinul” Autor: Valentin Popovici 
Cântarea preferată:  „Toate voi părăsi Doamne, Numai Ţie-Ţi voi 
urma”.    
Cea mai mare realizare a dvs. : 
Că sunt folositor lucrării Domnului şi fraţilor. Exemple? Spiritual, 
într-un singur an Domnul mi-a făcut bucuria de a avea patru bote-

zuri cu de 96 de suflete mântuite. Administrativ, lăcaşul de 
rugăciune a Bisericii Baptiste Emanuel Bocşa. Misiune, plan-Continuare 


