
Spiritual Copii - Tineret Evenimente 

Urmăriţi sfinţirea                                                                                                                                                     

Î n Evrei 12:14, scriitorul epistolei lansează un imperativ în două 
direcţii, anume acela de a urmări pacea şi sfinţirea, condiţii 

obligatorii pentru a-L vedea pe Dumnezeu.  
     1.TREPTE ALE SFINŢENIEI 
    Când vorbim de sfinţenie avem în vedere următoarele trepte:  
  a)SFINŢENIA POZIŢIONALĂ  
 Această este lucrarea care s-a produs la hotărârea noastră de a fi   

copii ai lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că la un moment dat am ieşit 
dintre rânduri şi am spus noi suntem ai Domnului. Pentru ilustrare privim 
în Exod 32:25-26. După ce Moise coboară de pe munte şi gaseşte pe 
Israel închinându-se înaintea viţelului de aur şi Dumnezeu ameninţă 
poporul cu nimicire, Moise face următoarea provocare:"Cine este pentru 
Domnul să vină la mine." Şi toţi copiii lui Levi s-au strâns la Moise. Ei au 
ieşit dintre rânduri, s-au separat de restul taberei şi au trecut de partea 
lui Moise. Ceva similar s-a petrecut în momentul mântuirii noastre: noi 
am ieşit dintre rânduri şi am spus, noi aparţinem Domnului.  

  b)SFINŢIREA PROGRESIVĂ  
 Acesta este un proces care va dura toată viaţa noastră. După ce 

poziţional am fost sfinţiţi, noi ne sfinţim în fiecare zi. Sfinţirea progresivă 
e curăţirea şi purificarea noastră zilnică. Acasta înseamnă că un 
adevărat credincios astăzi este mai sfânt decât ieri, şi mâine va fi mai 
sfânt decât astăzi. Nu se termină totul la sfinţirea noastră poziţională, ci 
abia atunci am intrat în etapă a două sau în procesul sfinţirii.  

  c)SFINŢIREA FINALĂ 
 Sfinţirea finală este cunoscută şi sub numele de desăvârşire. În 

Matei 5:48, Domnul Isus spunea:"Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi 
Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit." Această nu se va produce atât 
timp cât suntem în trupurile acestea de carne. Cu toate acestea, Domnul 
lansează un imperativ fiţi desăvârşiţi şi prezintă şi etalonul:aşa cum este 
Tatăl vostru cel ceresc.  

    2.MOTIVAŢIA SFINŢIRII  
 Sfinţirea apare că un imperativ, ca o poruncă, din partea lui 

Dumnezeu. De ce să fim sfinţi?  
  a)PENTRU CA DUMNEZEU ESTE SFÂNT  
 Dumnezeu nu ne cere nimic din ceea ce El nu face, sau nu 

este."Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru,voi să va sfinţiţi şi să fiţi 
sfinţi, căci Eu sunt sfânt...."(Levitic11:44). 

  b)PENTRU CA DUMNEZEU NE VREA SFINŢI  
 În 1 Tesaloniceni 4:3, apostolul Pavel scrie:"Voia lui Dumnezeu 

este sfinţirea voastră...".  
  c)PENTRU CA FĂRĂ SFINŢIRE NU-L PUTEM VEDEA PE 

DUMNEZEU.  Dorinţă fiecărui om este să-L vadă pe Dumnezeu, iar aici 
în Evrei12:14, sfinţirea este condiţia care dacă nu este îndeplinită nu ne 
da dreptul să-Lvedem. În final vom privi şi la:  

   3.MIJLOACELE SFINŢIRII.  Cum putem fi sfinţi?  
  a)PRIN SÂNGELE DOMNULUI ISUS HRISTOS  
  1Corinteni6:11, Evrei13:12   
  b)PRIN CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU  
 În rugăciunea de Mare Preot, Domnul Isus se ruga:"Tată, 

sfinţeşte-i prin adevărul Tău. Cuvântul Tău este adevărul."  
  c)PRIN DEDICAREA NOASTRĂ TOTALĂ LUI DUMNNEZEU  
 În Romani 6:19 Pavel scrie:"... acum trebuie să faceţi mădularele 

voastre roabe ale neprihănirii, că să ajungeţi la sfinţirea voastră. 
Dumnezeu ne-a chemat să fim sfinţi, de aceea să urmărim cu toţii 

pacea şi sfinţirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu.    
Jurca Titus, pastor 

… trecute 
 11.07.2010 - a avut loc în cadru festiv, graduarea 

studenţilor Institutului Teologic Baptist din Bucureşti 
la Biserica Baptistă Betel Reşiţa.  

 01.08.2010 Biserica Creştină Baptistă din Potoc a 
sărbătorit 100 de ani de existenţă prin harul lui 
Dumnezeu. Domnul fie lăudat!  

… viitoare 
 01.09.2010 va avea loc Turneul orchestrelor din Valea 

Almăjului (Eftimie Murgu, Gârbovăţ, Bănia, Bozovici, 
Lăpuşnicu Mare) în misiune la câteva biserici baptiste din 
MoldovaŞ: Piatra Neamţ, Suceava, Dorohoi. Dumnezeu  să
-i binecuvinteze în lucrare ! 

Info - Tabăra Surduc 2010 
 

   În perioada 16-21 august 2010, la Centrul de studii 
biblice de la Surduc, jud. Timiş, a avut loc ediţia a IX-a 
a taberei de tineret a bisericii Speranţa din Reşiţa. 
Participanţii au fost tineri ai bisericii organizatoare, 
precum şi tineri din bisericile din jurul Reşitei. 
Scopul taberei a fost cunoaşterea voii lui Dumnezeu cu 
privire la aspecte importante ale vieţii lor. 
În cadrul studiului biblic au fost abordate teme de de 
actualitate. S-a discutat despre depresie, despre simptome, 
cauze şi soluţiile găsite în Cuvântul lui Dumnezeu. O altă 
temă abordată a fost capcanele lumii şi în cadrul ei s-au 
prezentat patru din ispitele cu care lumea vrea să ne 
depărteze de Dumnezeu: internetul, pornografia, muzica 
şi conformismul. Într-o altă lecţie am studiat depre 
prăpastia complexelor de inferioritate şi am privit la 
această problemă din perspectiva lui Dumnezeu. Ultimul 
studiu s-a axat pe prezentarea perspectivei biblice asupra 
relaţiilor nepotrivite dintre băieţi şi fete şi au fost 
discutate aspecte precum vârsta sau persoana nepotrivită. 
Au mai avut loc şi alte activităţi specifice taberelor 
creştine: capela, timp devoţional, părtăşie pe grupe. 
Apreciate de tineri au fost şi activităţile sportive 
(campionate de fotbal, volei, baschet şi tenis de masă), 
recreative (jocuri, concursuri, ateliere de lucru) precum şi 
orientarea turistică. 
Mulţumim Domnului pentru binecuvântările primite şi 
pentru protecţia Sa, precum şi pentru slujirea fratelui 
pastor Mihai Mihuţ. 
Tabara pentru copii “Speranta Junior 2010” a avut loc 
la Suduc şi a fost organizată împreună cu biserica Betel 
din Timişoara iar tema taberei a fost “Măreţia lui 
Dumnezeu”. Copii au petrecut un timp binecuvântat în 
prezenţa lui Dumnezeu, au legat prietenii şi s-au bucurat 
de activităţile variate organizate pentru ei de învăţătorii 
celor două biserici. Aducem mulţumiri Domnului Isus 
pentru prezenţa şi ocrotirea Sa. 
 
  A consemnat,  
   Gelu Dumitraşcu 

Dragi fraţi, am fi fost bucuroşi să ne anunţaţi orice even-
iment important din bisericile dvs, despre care să amintim 
în ABC Comunităţii.  
Acestea informaţii se pot trimite pe email: Comunitatea-
Caras@gmail.com sau la telefon 0770-055944. 
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INFORMĂRI DE LA ULTIMA ÎNTÂLNIRE A PĂSTORILOR din 
27 Iulie 2010, la Caransebeş 

1.Informare din partea Departamentului de misiune 
al Uniunii Baptiste, cu privire la o Conferinţă pentru 
misiunea din Oltenia şi Serbia, care va avea loc la 
Biserica baptistă Emanuel din Timişoara, în perioada 
27-28 August 2010.  
Comunitatea noastră va fi reprezentată de fr. 
Vrâncilă Dănuţ – Vicepreşedinte cu misiunea, însoţit 
de 5 fraţi din Biserici din Comunitate, care sunt impli-
cate în misiunea din Oltenia şi Serbia. 
2.Cu privire la ajutoarele pentru sinistraţi în urma in-
undaţiilor, s-a hotărât, ca bisericile care vor  face co-
lecte speciale în acest sens, să trimită banii la Co-
munitate şi de aici se vor repartiza cu prioritate aju-
toare pentru sinistraţii din Caraş Severin, iar eventu-
alele rezerve financiare, să fie trimise la Uniune 
pentru ajutorarea familiilor de  sinistraţi din Moldova. 
Este vorba de ajutoarea credincioşilor din biserici 
baptiste care au fost afectaţi de inundaţii. 
**Întâlnirea din luna Septembrie a păstorilor din Co-
munitatea Caraş-Severin, va avea loc în data de 
28.09.2010, la Biserica Creştină Baptistă Filadelfia, din 
Goleţ. 

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 

perfecţionism, evidenţiind şi sancţionând greşeli. 
  Puncte tari: claritate, viziune, punctualitate, discernământ şi 
responsabilitate. Iert cu uşurinţă şi dispus pentru reconciliere. 
Cred cu tărie în Suveranitatea lui Dumnezeu iar ce nu-mi place 
este vorbăria multă fără a spune nimic. 
    Iniţiative speciale: „Vino şi lucrează!” (Să plătim un an 
întreg la 18 studenţi din biserică două drumuri, în fiecare lună, 
pentru a fi cu familia şi pentru a activa în biserica locală.) 
Ce v-aţi propus pentru anul acesta?  
Îmi propun ca alături de fraţii mei din bisericile pe care le 
slujesc, să continuăm lucrarea de salvare a oamenilor de la 
pierzare veşnică.  
Un cuvânt pentru fraţii din Comunitate:  
Colegilor păstori le doresc har în lucrare şi inspiraţie în 
predicare. Mi-aş dori să avem biserici consolidate spiritual şi 
organizatoric. Atunci vom avea şi o Comunitate puternică. 
Am pornit în viaţă spre ceva, întâlnindu-mă cu Cineva, am fost 
chemat  să fac altceva. Sper să pot sluji cu credincioşie până 
la sfârşit. După terminarea şcolii m-am întors în locul de unde 
am plecat cu dorinţa de a face ceva care să-l glorifice pe 
Dumnezeu. După ultima mea plecare, aş vrea să se spună 

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

Romania 
Telefon: 0255-216673 

E-mail: ComunitateaCaras@gmail.com 

PROFIL BIOGRAFIC 
Milutin Ilie - pastor Biserica 
 Creştină Baptistă Coronini  
 
Născut:  01 august 1958, Coronini  
Studii:  1978-1982 absolvit Facultatea 
de Ştiinţe Economice din Timişoara  
1996 –absolvit Facultatea de Teologie 
Baptistă Pastorală din Oradea.  
Botez: 12 august 1979  
Ocupaţie:  pastor Bisericile Baptiste 
din Coronini, Berzasca şi Cozla, vicepreşedinte educaţie 
Comunitatea Caraş-Severin.   
Familie:  căsătorit în 12 mai 1985 cu soţia Lucia, avem 2 fete: 
Maria (casătorită, o fetiţă) şi Lidia.  
Câteva cuvinte despre dvs: 
  Activitate profesională: Economist, apoi contabil şef Uzină şi Şef 
serviciu resurse umane la Inteprinderea Minieră din Moldova 
Nouă. 
  Implicare în lucrarea spirituală: In 1986 am fost ales diacon în 
Biserica Baptistă din Coronini, în 1991 am fost ordinat prezbiter, 
iar în 13 mai 1997 am fost ordinat pastor. Am acceptat să slujesc 
ca şi pastor în urma chemării lui Dumnezeu şi după multe 
frământări interioare, considerând acestă slujire mai importantă 
decât orice altceva. Viaţa mea este legată de Biserica din 
Coronini, unde m-am născut, am fost botezat, căsătorit şi ordinat. 
Pe lângă Coronini, pentru anumite perioade de timp, am fost 
păstor şi la: Gornea, Liubcova şi Şuşca. Acum păstoresc şi 
bisericile din Berzasca şi Cozla. 
  Implicare în slujirea cultică: Membru in Comitetul Comunităţii de 
Timişoara din 1999 si în Consiliul Uniunii din 2003. Vicepreşedinte 
al Comunitătii Baptiste Timişoara din 2007 iar din 2009 
vicepreşedinte al Comunitătii Baptiste din Caraş Severin. Membru 
în Comitetul de conducere al Casei de Pensii si Ajutoare a 
Cultului Baptist din 2008. 
  Motive de satisfacţie: Biserica a crescut numeric (peste 200 
membri) iar clădirea e frumoasă şi funcţională. Relaţii foarte bune 
cu membrii precum şi cu slujitorii bisericii. E pregătită o generaţie 
care să preia ştafeta. Multe familii sunt credincioase în 
integralitate. Implicare cu biserica în formarea de biserici în 
Berzasca şi Cozla. Ce-mi produce bucurie este când văd Casa 
Domnului plină de oameni iar un obicei în slujire e să vin la 
biserică cu una sau două ore înainte de începerea fiecărui 
serviciu. 
  Cele mai importante evanghelizări pentru mine sunt serviciile de 
înmormântare.   
 La celelalte întrebări, adevărul este că nu am preferinţe. Iubesc 
Scriptura, cântarea comună şi poezia creştină.   

Puncte slabe: Sunt emotiv şi prea sensibil deseori. 
Câteodată mă stăpânesc greu. Am şi defectul de a tinde spre Continuare 


