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S unt oameni pe acest pământ care se laudă că Îl cunosc pe 
Dumnezeu. Unii chiar se intitulează ”oameni ai lui Dumnezeu” sau ”robi 
ai lui Dumnezeu”. Sigur că dintotdeauna lucrurile au stat aşa, unii se 
numeau ”ai lui Dumnezeu”, alții erau ai lui Dumnezeu. E o diferența aşa 
de mare între Balaam care s-a intitulat ”...cel ce cunoaşte planurile Celui 
Prea Înalt...” (Numeri 24:16) și Avraam, despre care Dumnezeu zice: 
” ...căci Eu îl cunosc...” (Geneza 18:19). De fapt ar trebui ca fiecare din 
noi să fim conştienți că în ziua aceea, nu va conta ce am zis noi, despre 
noi, nici ce au zis alții, despre noi (fie prieteni, fie duşmani) ci va conta ce 
va zice Dumnezeu despre noi! Sunt câteva personaje Biblice cărora 
Dumnezeu le-a făcut harul să îi numească în aşa fel încât să ne putem 
da seama de gradul de relație între ei şi Dumnezeu. Pe Avraam, Dumne-
zeu îl numeşte ”prietenul ” Lui, pe David ”om după inima” Lui, Daniel ”om 
preiubit şi scump”, și alții. Despre Moise, Dumnezeu spune: ” ...el este 
credincios în toată casa Mea. Eu îi vorbesc gură către gură, Mă 
descoper lui nu prin lucruri grele de înțeles, ci el vede chipul Domnu-
lui...” (Numeri 12:7,8). Cum a trăit un astfel de om, cunoscându-l astfel 
pe Dumnezeu?  

1.Moise – omul pe care Dumnezeu îl păzeşte 
În Ps. 139:16 David conștientizează faptul că zilele noastre sunt 

cunoscute foarte clar de Dumnezeu. Pe Moise, Domnul l-a ocrotit de 
mic, ferindu-l de moartea poruncită de Faraon, și mai târziu această 
ocrotire a lui Dumnezeu a fost vizibilă în viața lui. Dumnezeu l-a păzit 
salvându-i viața (Exod 2:1-10) Apoi tot Dumnezeu l-a păzit pregătindu-l 
pentru lucrare, timp de 40 de ani de ”școală” în Madian. 

2.Moise – omul  căruia Dumnezeu i se descoperă 
În capitolele 3 și 4 ale cărții Exod, Moise Îl descoperă pe Dumne-

zeu. De fapt Dumnezeu îl atrage și i se descoperă, coștientizându-l de 
sființenia Lui ( Cap 3:5) descperindu-i planul Lui, (cap 3:7-10) și 
aratându-i unicitatea Lui ( ”Eu sunt Cel ce sunt”, 3:14)  

3.Moise – omul căruia Dumnezeu îi arată slava  
În vremea în care poporul a uitat repede ce a făcut Dumnezeu 

pentru ei şi rapid au înlocuit pe Dumnezeu, cu vițelul de aur, unii fiind 
interesați de petrecere, de distracții, după ce Dumnezeu e gata chiar să 
nimicească poporul, Moise vrea să vadă slava lui Dumnezeu. Exod 
33:17 Moise realizează că Dumnezeu îl cunoaşte în întregime, (”Tu ai 
zis: Eu te cunosc pe nume şi ai căpătat trecere înaintea Mea” Exod 
33:12)  Interesant este că deşi Moise Îl cunoştea pe Dumnezeu, mai este 
interesat de adâncirea acestei cunoaşteri, v. 13 (” ... arată-mi căile Tale; 
atunci Te voi cunoaşte...) Moise mai realizează că fără Dumnezeu nu 
poate face nici un pas de aceea cere însoțirea lui Dumnezeu, (”dacă nu 
mergi Tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici”)  în acest context, 
Moise cere acceptul lui Dumnezeu pentru a-I vedea slava. Nu numai că 
cere, dar are şi harul să vadă slava lui Dumnezeu, aşa cum nu mulți 
muritori l-au avut; Dumnezeu îl aşează pe Moise lângă El pe stâncă şi îl 
acoperă cu mâna Lui pentru a-i proteja viața. 

Ce cunoaştere profundă a lui Dumnezeu a avut Moise, ar fi bine 
dacă  ne-ar interesa şi pe noi ceea ce l-a interesat pe Pavel, să-L cu-
noască pe El (Isus). Dorința de a-l cunoaşte pe El se vede din viața de 
părtăşie, din rugăciune, din relație. E cunoscut istorioara când la o uni-
versitate din America au fost invitați un actor şi un creştin deosebit, să 
recite Psalmul 23. Când a terminat actorul toți aplaudau, când a terminat 
creştinul toți plângeau, iar directorul a concluzionat ”primul cunoaşte 
Psalmul, cel de-al doilea îl cunoaşte pe Păstor!”    

    Vali Sfercoci, pastor 

… trecute 
19.09.2010 - Prin 

Harul Domnului 
în Biserica Creşti-
nă Baptistă Oravi-
ţa a avut loc un 
botez în care 11 
suflete au încheiat 
legământul cu 
Dumnezeu. Au 
vestit Cuvântul 
Domnului fraţii 
păstori, Daniel Bărnuţ şi Adi Negru. 

 
29.08.2010- DUBLĂ SĂRBĂTOARE LA ANINA: 

Biserica Creştină nr.1 "BETEL" şi-a sărbătorit 
"CENTENARUL", mulţumind lui Dumnezeu pentru cei 100 
de ani de har, iar în cadrul serviciului de după-amiază a fost 

oficiat şi un botez Nou 
Testamentar. Au fost 
părtaşi la această sărbă-
toare minunată, alături 
de păstorul local şi fraţii 
păstori:Dănuţ Vrăncilă, 
Vali Sfercoci, Nelu 
Popescu, Marcel 
Ţepeneu, Vrancuţa 
Ianăş, Jan Sisoev. Au 
fost foarte mulţi fii ai 

Bisericii veniţi din ţară şi din străinătate. Corul Bisericii lo-
cale şi fanfara din Caransebeş au cântat spre slava măreţului 
nostru Domn. 

… viitoare 
 09.10.2010 cursul de instruire a casierilor bisericilor care va 

avea loc la Biserica Baptistă Ghetsimani Caransebeş de la 
ora 9.30-13.00. 

 Săptămâna 26.09-03.10 2010, Biserica Creştină Baptistă 
Speranţa Reşiţa, începe o săptămână de evanghelizare. Che-
măm pe această cale să ne purtaţi în rugăciune ca Dumnezeu 
să mântuiască cât mai mulţi oameni pentru slava Lui.  

 În perioada 3-10 Octombrie 2010, Biserica Creştină Baptistă 
Nr.1 Reşiţa va avea o săptămână de evanghelizare iar seara 
de sâmbătă, 09 Octombrie va fi o seară în mod deosebit pen-
tru Tineret. Vă rugăm să fiţi împreună cu noi în rugăciune.  

—Întâlnire cu liderii de tineret din Comunitatea de 
Caraş. 
Data 23 Octombrie, Ora 10.00 
Loc desfăsurare Biserica Creştină Baptistă Nr 1 
Reşiţa 
Scop Organizare lucrare cu tinerii în Comunitate. 
Programare evenimente/conferinţe zonale. 
Pentru o mai bună organizare vă rugăm să confirmaţi 
participarea la 0743 022 409 
sau daniel@resitabaptista.ro Daniel Bărnuţ 
 
—Departamentul de Copii-Tineret a discutat propune-
rea de a se organiza o întâlnire de lucru şi pregătire cu 
învăţătorii de copii din bisericile din Comunitate, în 
cursul lunii Octombrie. Detalii legat de data organizării 
acestei întâlniri şi locaţie se vor primi la întâlnirea păs-
torilor de la Goleţ şi prin email către învăţători. 

 
Deoarece a început şcoala dorim tuturor elevilor, 

liceenilor şi studenţilor:   
SUCCES în noul an şi DUMNEZEU SĂ-I 

BINECUVINTEZE ! 

ANUNŢ IMPORTANT PENTRU RUGĂCIUNE 
 
Fratele păstor, Sandi Budimir, solicită ajutor în 
rugăciune,  din partea colegilor păstori  
şi a bisericilor, având în vedere 
problemele de sănătate apărute subit, 
în ultimul timp pentru fratele.  Întrucât 
ştim şi credem că Dumnezeul nostru 
este Dumnezeul minunilor, să ne unim în 
rugăciune şi post pentru vindecarea fratelui nostru şi 
îmbărbătarea familiei în această perioadă mai 
grea.  



Nr. 6Nr. 6 

CCComunitatea omunitatea omunitatea BBBisericilor isericilor isericilor CCCreştine reştine reştine 

BBBaptiste aptiste aptiste CCCaraşaraşaraş---SSSeverineverineverin   

Luna Septembrie 2010 

 
   

INFORMĂRI DE LA ULTIMA ÎNTÂLNIRE A PĂSTORILOR INFORMĂRI DE LA ULTIMA ÎNTÂLNIRE A PĂSTORILOR INFORMĂRI DE LA ULTIMA ÎNTÂLNIRE A PĂSTORILOR    
Din 31 August 2010, de la MocerişDin 31 August 2010, de la MocerişDin 31 August 2010, de la Moceriş   

1.Fr. Constantin Cătălin, absolvent al Institutului Teologic Baptist 
din Bucureşti, a fost prezentat în faţa păstorilor, ca viitor coleg 
de slujire, fratele fiind ales şi angajat ca păstor de către 
Biserica Baptistă Betel, din Reşiţa cu data de 01 August 2010. 
Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să-l însoţească pe 
fratele Cătălin în slujirea la care a fost chemat. 
2.Ajutorul financiar din partea bisericilor din Comunitatea 
noastră, pentru familiile baptiste, afectate de inundaţiile din 
această vară, în zona Goleţ şi Slatina Timiş, a fost distribuit la 05 
Septembrie, 2010, persoanelor în cauză, de către o comisie 
din partea Comunităţii, conform hotărârii Comitetului. 
Mulţumim tuturor şi Domnul să răsplătească celor ce au oferit 
aceste ajutoare financiare. 
3.S-a luat în discuţie de asemenea propunerea  de a avea 
întâlniri zonale cu casierii bisericilor baptiste din Comunitate, 
cu scopul de a fi instruiţi şi a li se oferi  informaţiile necesare 
pentru o administrare corectă şi legală a banilor. Prima 
întâlnire a avut loc la Biserica Baptistă Speranţa Reşiţa în 
18.09.2010, şi considerăm că a fost o reuşită.  
Îi mulţumim fratelui Claudius Hergane, contabilul Comunităţii, 
care s-a implicat în această acţiune, ţinând cursul şi pregătind 
materialele de lucru pentru fraţi. Această acţiune va continua 
şi în alte zone. 
4.S-a luat în discuţie  solicitarea conducerii Institutului Teologic 
Baptist din Bucureşti adresată Comunităţii noastre, cu privire la 
un ajutor în alimente, pentru nevoile Institutului la acest început 
de an şcolar şi s-a hotărât ca bisericile din zonele agricole 
(Valea Almăjului, Caransebeş, etc), să colecteze aceste 
alimente în cursul lunii Septembrie, urmând a fi trimise apoi la 
Bucureşti. 

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 

Teologic Baptist din Reșița cum se înrolează în slujba Mântui-
torului și astăzi lucrează pentru lărgirea împărăției Lui. Nu este 
mai mare bucurie decât aceea de a fi partener alături de Dum-
nezeu în lucrarea Lui și nici satisfacție mai mare decât aceea 
de a te pune la dispoziția Lui, recunoscând că depinzi de El în 
totalitate.  
Un cuvânt pentru fraţii din Comunitate:  
N-aș vrea să spun altceva decât ceea ce spunea mereu uceni-
cul Ioan: „Iubiți-vă unii pe alții!” ca toți să cunoască faptul că 
noi Îl slujim pe Mântuitorul și nu stați în calea Domnului, ci 
lăsați-L pe El să lucreze cu putere în viețile și adunările voas-
tre! Întrebarea pentru Petru a fost: „Simone, fiul lui Iona, Mă 
iubești tu mai mult decât aceștia?” Am vrea să putem cu toții 
răspunde Mântuitorului cu toată inima: „Da Doamne!” Dar îna-
inte de a putea face asta, va trebui să demonstrăm prin viețile 
noastre că acest lucru este o realitate și nu doar „vorbe 
mari”.  

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

Romania 
Telefon: 0255-216673 

E-mail: ComunitateaCaras@gmail.com 

PROFIL BIOGRAFIC 
Ţepeneu Marcel - pastor Biserica 
 Creştină Baptistă Fârliug  
 
Născut:  26.06.1967 în Oravița  
Studii: 1981-1986 Liceul de Matematică- 
Fizică Reșița  
1994 -licențiat Institutul Teologic Baptist  
de Grad Universitar București  
1996 -Master of Arts in Biblical Study la  
Central Baptist Theological Seminary of Minneapolis, SUA. 
1999 -Master of Divinity la Central Baptist Theological Seminary of 
Minneapolis, SUA. 
-în prezent Drd. la Central Theological Seminary, GA, SUA  
Botez: 13 mai 1984 în Biserica Creștină Baptistă Nr.1 Reșița  
Ocupaţie:  pastor în Bisericile Creștine Baptiste din Fârliug, 
Remetea-Pogonici, Dezești și Zorlențu-Mare, casier al 
Comunității Bisericilor Creștine Baptiste CS.   
Familie:  căsătorit în 11 iulie 1993 cu sora Flory, binecuvântați  cu 
doi copii – Laurențiu-Florin (1994) și Claudiu-Sebastian (1999)  
Câteva cuvinte despre dvs: 
  Odată cu absolvirea Institutului Teologic din București am fost 
ales ca pastor în Cercul de Biserici Creștine Baptiste din Fârliug, 
fiind ordinat la data 18.09.1994 și unde slujesc și în prezent. De 
asemenea în perioada 1995-2007 am slujit ca profesor la Liceul 
Teologic Baptist din Reșița unde am predat mai multe materii 
teologice, iar începând din anul 1997 predau la Institutul Biblic 
Baptist din Timișoara Vechiul Testament, Noul Testament și Me-
tode de Studiu Biblic. De asemenea, începând cu anul 2009 pre-
dau și la cursurile de licență organizate la Lugoj, de Covington 
Theological Seminary GA, SUA.   Odată cu înființarea noii 
Comunități a Bisericilor Creștine Baptiste din Caraș-Severin în 
2009, am fost onorat să slujesc în cadrul comunității ca trezorier. 
Versetul preferat din Scriptură:  Ioan 6:27 ”Lucraţi nu pentru mân-
carea pieritoare, ci pentru mâncarea, care rămâne pentru viaţa 
veşnică, şi pe care v-o va da Fiul omului;... " 
Poezia favorită: „Voi purtători ai steagurilor sfinte” de Traian Dorz  
Cântarea preferată:  „De dorul Tău Isus iubit” și ”Sunt străin și 
călător” – ambele vorbesc de prezența cu Isus din veșnicii.    
Ce v-aţi propus pentru anul acesta?  
Să mă apropii mai mult de Domnul, să-L las pe El să lucreze și să 
mijlocesc ca El să lucreze atât pentru mântuirea oamenilor cât și 
pentru finalizarea noii Case de Rugăciuni din Fârliug care se va 
putea finaliza doar prin puterea Lui.  
Cea mai mare realizare:  
   Bucuria de a sta alături de Domnul și de a mă minuna de modul 
în care El realizează lucruri mari pentru noi. Astfel am putut expe-
rimenta bucuria finalizării în anul 2001 a unui nou locaș de închi-
nare în localitatea Dezești și acum construirea unui alt locaș de 
închinare în Comuna Fârliug. De asemenea, am avut satisfacția de 

a privi generații de studenți la care am predat la Institutul 
Biblic Baptist din Timișoara și chiar de elevi de la Liceul Continuare 


