
Sâmbătă 16.10.2010 a avut loc la biserica baptistă Spe-
ranţa din Reşiţa întâlnirea semestrială a departamentului 
de copii din cadrul Comunităţii noastre. 
La întâlnire a participat un număr de aproximativ 30 de învăţă-
tori din bisericile din Caransebeş, Moldova Nouă, Reşiţa, Ora-
viţa, Bocşa, Coronini, Grădinari, Cuptoare, Goleţ. 
Deşi numărul de participanţi a fost sub aşteptări părtăşia a fost 
una foarte plăcută. Ne-am 
închinat Domnului prin 
cântare şi rugăciune şi am 
fost încurajaţi prin mesajele 
fraţilor care au slujit în ca-
drul întîlnirii. 
Fratele Mihai Mihuţ în cali-
tate, de gazdă şi de preşedin-
te a Comunităţii, a avut un cuvânt de salut pentru învăţători 
apoi fratele Viorel Tîrziu , directorul executiv al departamentu-
lui din cadrul Uniunii a adus un îndemn pentru rugăciune vor-
bind despre a da la o parte orice ne împiedică să avem o slujire 
eficientă. Mesajul spiritual a fost adus de fratele pastor Corneliu 
Medrea ce a vorbit despre dorinţa lui Dumnezeu de “a fii” îna-
inte de “a face”. În ultima parte a întâlnirii  fratele Ovidiu Blaj, 
preşedinte al asociaţiei “Copilul şi lumea”, a prezentat un stu-
diu despre folosirea mijloacelor vizuale în prezentarea lecţiei, 
învăţarea versetelor într-un mod creativ şi organizarea timpului 
unei lecţii pentru copii. 
În cadrul întâlnirii au fost prezentate materiale produse de aso-
ciaţia “Copilul şi lumea” din Arad şi s-au discutat probleme 
organizatorice ce privesc departamentul de copii al comunităţii. 
S-a stabilit, urmare a invitaţiei făcute de fratele pastor Dănuţ 
Vrăncilă, ca următoarea întâlnire a învăţătorilor să aibe loc în 
primul trimestru al anului viitor la biserica Ghetimani din Ca-
ransebeş.   
Au fost anunţate cele patru cărţi pentru olimpiada biblică 2011. 
Acestea sunt: Daniel, Filimon, Tit şi cartea a patra a psalmilor 
(90 – 150), mai puţin Ps.119 care va fi studiat anul următor. A 
fost constituită şi comisia de elaborare a testelor pentru faza pe 
comunitate, care va avea loc la începutul lunii iunie 2011. 
S-a discutat de asemenea despre oportunitatea organizării unei 
conferinţe nationale a învăţătorilor în prima parte a anului vii-
tor. 
Mulţumim Domnului pentru bucuria de care ne-a făcut parte 
cu ocazia acestei întâlniri. 
                                                                  Gelu DUMITRAŞCU 

Spiritual Copii - Tineret Evenimente 

BARNABABARNABABARNABA---UN OM PLIN DE DUHUL SFÂNTUN OM PLIN DE DUHUL SFÂNTUN OM PLIN DE DUHUL SFÂNT   
Fapte ap. 11:19Fapte ap. 11:19Fapte ap. 11:19---262626   

Barnaba este un ucenic din prima biserică, un bun exemplu 
de maturitate spirituală.  

Secretul vieţii spirituale a lui Barnaba era în faptul că era plin de 
Duhul sfânt şi de credinţă. Este mare nevoie şi azi în biserici de oameni 
spirituali şi maturi în credinţă ca Barnaba. Să observăm profilul acestui 
om simplu şi modest, dar plin de Duhul lui Dumnezeu: 

1.SE REMARCA PRIN GENEROZITATEA LUI-Fp.ap.4:36-37 
Mulţi şi-au vândut ogoarele şi casele şi aduceau banii la picioarele apos-
tolilor, dar jertfa lui Barnaba este remarcată şi pusă în contrast cu jertfa 
compromisă a lui Anania şi Safira. 

Jertfa lui Barnaba izvora dintr-o inimă plină de Duhul Sfânt şi era 
expresia dragostei şi compasiunii faţă de cei în nevoi. Jertfa lui Anania şi 
Safira a izvorât dintr-o inimă pe care a umplut-o Satana(Fp.5:3),cu duhul 
minciunii şi al mândriei. Ei au vrut să arate cât de generoşi sunt şi că nu 
se lasă mai prejos de alţii, dar de fapt ei s-au iubit pe ei înşişi. Generozi-
tatea în schimb este o dovadă a dragostei faţă de cei în nevoie. 

Să învăţăm să iubim şi noi mai mult cu fapta şi cu adevărul, aşa 
cum ne învaţă Scriptura. 

2.ESTE UN OM DE BINE vs.24”Barnaba era un om de bine….”, 
adica un OM BUN., care cultivă relaţii pozitive. 

A) El ştie să mângăie pe cei descurajaţi, întristaţi şi suferinzi 
Fp.Ap.4:36/a, Duhul sfânt este numit “Mângăietorul”.Cei ce se lasă um-
pluţi de El devin fii ai mângăierii. 

B) El ştie să încurajeze, are o gândire pozitivă şi optimistă întot-
deauna. Fp.Ap.9:26-27-Barnaba se ocupă de Saul după convertirea 
acestuia şi-l încurajează. Fp.Ap.15:36-39-Barnaba nu renunţă nici la 
Marcu, când Pavel nu l-a mai luat cu el în misiune. 

C)El ştie să se bucure de harul pe care-l au alţii-Fp.Ap.11:23. 
Aceasta atitudine este o calitate a omului de bine, El nu-i invidiază pe 
alţii când au succes. 

D) El ştie să colaboreze cu alţii în lucrare. Are spirit de echipă. 
Fp.Ap.11:25-26/a- In Antiohia, Barnaba l-a cautat pe Saul si a facut echi-
pa cu el in lucrare. De asemenea  Barnaba este în echipa de învăţători a 
bisericii din Antiohia, iar ulterior, când Pavel se pregătea să plece în a 
doua călătorie misionară a renunţat la Ioan Marcu şi a făcut echipă cu 
Sila. Barnaba însă l-a luat pe Ioan Marcu cu el şi au constituit o altă 
echipă de misiune. Aceste calităţi definesc imaginea unui om de bine. 
Eşti şi tu un astfel de slujitor? 

3.SLUJESTE CU DEVOTAMENT DOMNULUI  
Barnaba fiind plin de Duhul lui Dumnezeu poate sluji fără cârtire acolo 
unde nevoia o cere. 

*În biserica din Ierusalim este un bun exemplu. De aceea a 
câştigat încrederea bisericii şi fraţii l-au trimis la Antiohia pentru a cerceta 
calitatea lucrării de acolo.Fp.11:22 

**În biserica din Antiohia, slujeşte ca învăţător-Fp.11:26/b, 13:1 
Mai întâi împreună cu Saul apoi la numărul lor se adaugă şi alţii. Calita-
tea slujirii cuiva este dată de roadele care se văd. Slujirea lui Barnaba a 
dat roade. Astfel citim în vs.26/c ”Pentru întâia dată ucenicilor li s-a dat 
numele de creştini, în Antiohia”.  

***În campaniile de misiune. E gata să meargă împreună cu 
Saul, apoi cu Ioan Marcu, vărul lui misionând şi plantând biserici. 

Ţi-ai găsit locul în lucrarea Domnului? Eşti gata să slujeşti unde e 
nevoie? Totul depinde de ce fel de duh suntem călăuziţi şi umpluţi. Unde 
domneşte Duhul Sfânt este spirit de jertfă, este bunătate este devota-
ment în slujire şi este roadă. 

    Mihai Mihuţ, pastor 

**Duminică,10 Oct.2010,  a avut loc serviciul divin de inau-
gurare a Bisericii-Filială baptistă Ţerova, care este afiliată 
Bisericii baptiste Speranţa Reşiţa. Îl slăvim pe Dumnezeu, că 
după aproximativ un an şi jumătate de muncă,  această lucrare 
a fost finalizată. La realizarea acestui proiect al Bisericii Spe-
ranţa, şi-a 
adus un aport 
financiar pe 
finalul lucră-
rilor şi biseri-
ca ERBC din 
Greenvile, 
SC. La festi-
vitatea de 
inaugurare au 
participat fr. 
Ovidiu Copăceanu-păstor , fr. Mihai Mihuţ -preşedinte al 
Comunitaţii CS, fr. Ilie Tinco -vicepreşedinte al Uniunii Bap-
tiste, iar din partea autorităţilor locale - dl. primar al Reşiţei, 
Mihai Stepanescu. Programul a fost împodobit în serviciul de 
dimineaţă de corul bărbătesc al bisericii Speranţa, iar după 
masă de la ora 15, de orchestra Bisericii baptiste din Feneş, 
care a fost însoţită de fr. păstor Păun Belciu. 
 
**Duminică, 17 Oct.2010, a avut loc serviciul divin de inau-
gurare a noii case de rugăciune a Bisericii Creştine Baptiste 
din Gherteniş. Această lucrare a început în primăvara acestui 
an, prin credinţă şi a fost finalizată cu ajutorul lui Dumnezeu 
într-un timp foarte scurt. La festivitate au participat în prima 
parte-dimineaţa-fr Dobren Johnny , păstorul bisericii, 
fr.Dobren Ion-păstor al Bis. Baptiste din Eftimie Murgu şi fr.- 
păstori de la Biserica Baptistă maghiară, Szocs Beni şi Szocs 
Samy, precum şi grupul „Trezirea” de la Bocşa. În partea a 
doua -după masă, la serviciul divin a participat şi fr. Tinco 
Ilie-vice preşedinte al Uniunii Baptiste, iar programul a fost 
susţinut de fanfara Bisericii Harul din Lugoj.  
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INFORMARE DE LA ULTIMA ÎNTÂLNIRE A PĂSTORILOR INFORMARE DE LA ULTIMA ÎNTÂLNIRE A PĂSTORILOR INFORMARE DE LA ULTIMA ÎNTÂLNIRE A PĂSTORILOR    
Din 28 Septembrie 2010, de la GoleţDin 28 Septembrie 2010, de la GoleţDin 28 Septembrie 2010, de la Goleţ   

   
1. Preşedintele Comunităţii, a informat adunarea 
păstorilor despre faptul că ajutorul în alimente 
din partea Comunităţii noastre pentru Institutul 
Teologic Baptist din Bucureşti, a fost rezolvat prin 
donaţiile bisericilor din Valea Almajului şi a fost 
transportat la Bucureşti de către fr. Gigi Negrea.  
Mulţumim tuturor care au dăruit şi s-au implicat 
în această lucrare. 
2. Adunarea păstorilor a fost informată despre 
starea de boală a fr. Budimir Sandi şi s-a dat curs 
dorinţei fratelui de a fi purtat în rugăciune el şi 

familia sa de către bisericile din 
Comunitatea Caraş-Severin, ca 
Dumnezeu să-şi arate slava şi să-i 
dăruiască vindecare. 
Starea de boală a fratelui Sandi 
este ameliorată la ora aceasta, 
dar noi vom continua să-l purtăm 
în rugăciune ca Dumnezeu să-i 

dăruiască vindecarea deplină spre gloria Sa. 
3. S-a anunţat de asemenea faptul că pe 9 
Oct.2010, la Biserica Ghetsimani din Caransebeş 
va avea loc o întâlnire de instruire cu casierii din 
bisericile din zona Caransebeşului. 
Această întâlnire a avut loc conform planificării 
făcute şi a fost oportună şi utilă. 
4. La întâlnirea de la Goleţ a participat şi fr. 
Remus Runcan, care a făcut o informare cu 
privire la  proiectele care sunt necesare, pentru 
primirea pachetelor de Crăciun, de la 
organizaţia IML. 
5. Întâlnirea păstorilor din luna Octombrie, va fi 
pe 26 Oct.2010, la Biserica Speranţa Reşiţa. 

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 

… Anunţ…  
 Sâmbătă, 13.11.2010 de la ora 9.30-13.00 va avea loc cur-

sul de instruire a casierilor bisericilor din Valea Almăjului. 
Întâlnirea va avea loc la Biserica Baptistă Eftimie-Murgu şi 
pot participa toţi fraţii care nu au fost la cursul de la  Reşiţa 
sau Caransebeş.  

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

Romania 
Telefon: 0255-216673 

E-mail: ComunitateaCaras@gmail.com 

PROFIL BIOGRAFIC 
VRĂNCILĂ DĂNUȚ 
-pastor Biserica Creştină  
Baptistă Ghetsimani Caransebeş  
 
Născut:  26.09.1955, Recaş, judeţul 
Timiş  
Studii: 1994 -licenţiat Institutul  
Teologic Baptist de Grad Universitar Bucureşti  
Botez: septembrie 1973  
Ocupaţie:  pastor la Biserica Creştină Baptistă Ghetsimani din 
Caransebeş, vicepreşedinte al Comunităţii Bisericilor Creştine 
Baptiste Caraş, membru în Comitetul Uniunii Creştine Baptis-
te. 
Familie:  căsătorit, binecuvântat cu o fiică care are doi copii.  
Câteva cuvinte despre dvs: 
  Am fost ordinat ca pastor în iunie 1990, fiind ales să slujesc 
în şapte biserici: Petroşani, Aninoasa, Unciuc, Cârneşti, Oha-
ba Sibişel, Sânpetru, Cugir. 
După şapte ani de slujire, pe acest cerc de biserici, au intrat 
în slujire trei pastori tineri, iar eu am fost chemat să slujesc la 
Caransebeş, în biserica Ghetsimani. Am slujit şi slujesc în 
cadrul Uniunii şi Comunităţii cu puterea ce o am de la Dom-
nul. 
Mulţumesc lui DUMNEZEU pentru că m-a chemat la această 
grea şi frumoasă lucrare. 
  Odată cu înfiinţarea noii Comunităţi a Bisericilor Creştine 
Baptiste din Caraş-Severin în 2009, slujesc în cadrul comuni-
tăţii ca vicepreşedinte cu misiunea. 
Printre pasiunile mele sunt predicarea(evanghelizarea) şi 
muntele. 
De asemenea, prin harul Domnului am scris, un volum de poe-
zii creştine intitulat “Printre spini şi crini” şi o carte pentru 
slujitori “Spinii florii de colţ?”  apărute în anul 2006.  
Versetul preferat din Scriptură:  Apocalipsa 22:7 “Şi iată, Eu 
vin curând! - Ferice de cel ce păzeşte cuvintele prorociei din 
cartea aceasta!" 
Poezia favorită: “Printre spini şi crini” 
Cântarea preferată:  “Vei veni Isuse, ştiu că vei veni / Şi, pe 
nori cu slavă, Tu vei răsări; ”  Autor: Nicolae Moldoveanu  
Ce v-aţi propus pentru anul acesta?  
Am dorit să ating noi zone de evanghelizare. 
Cea mai mare realizare:  
Sunt mulţumit că am reuşit să scriu şi să vadă tiparul trei 
cărţi, trei seminarii pentru familie: 1-”Familii puternice pentru 
mileniul III” (2005), 2-”Familia şi problemele ei” (2009) şi  
3-”Boală, vindecare, sănătate” (2010). 
Un cuvânt pentru fraţii din Comunitate:  
Dorinţa mea cea mai mare este să sfârşesc bine alergarea. 
Mulţumesc tuturor acelor care în aceşti ani m-au sprijinit. 
Fiti binecuvântaţi, 
 


