
            În ziua de 23 Octombrie 2010 la Biserică Creştină 
Baptistă Nr 1 Reşiţa a avut loc întâlnirea celor care sunt im-
plicaţi  în lucrarea cu tinerii din Bisericile din Comunitate. Au 
participat fraţi păstori, lideri de tineret din mai multe Biserici.  
 A fost o întâlnire cât se poate de utilă având în vedere faptul 
că după un timp de rugăciune şi părtăşie în Cuvânt, slujitorii 
cu tinerii au împărtăşit celorlalţi modul în care se desfăşoară în 
Bisericile locale această slujire.  
 Menţionăm câteva aspecte menţionate în ordinea în care au 
fost prezentate:  
 Biserică Betel Reşiţa, nevoia de a-L cunoaşte pe Domnul Isus, 
importanţa delegării de autoritate  
 Biserică Baptistă Goleț, importanţa cântării în închinare  
 Biserică Emanuel Bocşa, încurajarea tinerilor ptr misiune şi 
rugăciune  
 Biserică Speranţa Reşiţa, studiul biblic generează slujire  
 Biserică Ghetsimani Caransebeș, lucrul în echipă, ieşiri în 
natură, tabere, misiune,  
 Biserică Baptista Bănia, ucenicie, conducere biblică  
 Biserică Sfântă Treime Caransebeș, studiul biblic, întâlniri 
zonale de tineret  
 Biserică Baptista Oraviţa, pregătire ptr slujire (rugăciune, 
predică, studiul biblic), tabere  
 Biserică Baptista Grădinari, studiul pe grupe (copii, adoles-
cenţi)  
 Biserică Maranata Moldova Nouă, memorarea Scripturii, stu-
diul thematic,  
 Biserică Harul Moldova Nouă, vizite la spital, misiune  
 Biserică Baptistă Nr 1 Reşiţa, studiul tematic, Tabăra Gosen, 
educaţie creştină  
        A fost un timp deosebit de părtăşie în care ne-am cunos-
cut mai bine şi ne-am rugat unii ptr alţii.  
        Se preconizează o întâlnire de echipare cu toţi liderii de 
tineret din Comunitate şi de asemenea o întâlnire a tinerilor 
din Comunitate.  
 Dumnezeu să fie slăvit ptr toate.  
       Daniel Bărnuţ  

Spiritual Copii - Tineret Evenimente 

O VIAȚĂ SFÂNTĂO VIAȚĂ SFÂNTĂO VIAȚĂ SFÂNTĂ   
1 Petru 1:151 Petru 1:151 Petru 1:15---161616   

 
         În mijlocul unei lumi cufundată în păcat, copiii lui Dumnezeu trebuie 
să trăiască o viaţă sfântă şi curată. La acest fel de trăire invită Cuvântul 
lui Dumnezeu prin apostolul Petru. Cei credincioşi sunt lăsaţi în lume, 
dar ei nu mai trăiesc ca lumea; noi suntem în lume dar noi nu mai 
aparţinem lumii ci lui Dumnezeu. De ce trebuie să avem o viaţă sfântă?  

I.Pentru că Cel care ne-a creat  este sfânt 
      Creatorul nostru este Dumnezeu. El nu ne-a creat oricum, ci după 
chipul şi asemănarea Sa şi a suflat in noi duh de viaţă. El ne-a chemat la 
El pentru că suntem copiii Săi şi dacă El este sfânt , atunci trebuie să fim 
şi noi sfinţi. 
v.15: Ci după cum Celce v-a chemat este sfânt fiţi şi voi sfinţi în toată 
purtarea voastră – Ce îndemn minunat şi frumos! Ce har măreţ să avem 
un Creator sfânt care ne cheamă la o viaţă sfântă. Nu poţi avea o relaţie 
normală cu un Dumnezeu sfânt , trăind o viaţă întinată ; nu poţi fi în 
glorie cu Cel Sfânt, dacă nu trăieşti o viaţă sfântă.  
Doamne Creatorule Sfânt, ajută-ne să trăim o viaţă sfântă! 

II.Pentru că aşa ne invaţă Scriptura  v.16: Fiţi sfinţi că Eu sunt 
sfânt . 

        Este important să cunoaştem Cuvântul lui Dumnezeu, dar noi 
trebuie să îl şi împlinim strângându-l în inima şi viaţa noastră. 
(Ps.119:11 - Strâng Cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc 
împotriva Ta ). Strângând Cuvântul, cunoscând Cuvântul putem deosebi 
voia lui Dumnezeu şi astfel ne putem împotrivi păcatului. Domnul Isus s-
a rugat pentru ucenicii Săi, spunând: Sfinţeşte-i prin adevărul Tău, 
Cuvântul Tău este adevărul (Ioan.17:17).  
        Duhul Sfânt prin Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a ne curăţi 
şi sfinţi. Scriptura ne îndeamnă şi ne învaţă la o trăire sfântă, dar ne şi 
avertizează că Dumnezeu, chiar dacă este Tatăl şi Creatorul nostru  nu 
ne permite să trăim o viaţă murdară, El este dragoste  dar şi un foc 
mistuitor.  
Dumnezeu să ne ajute să ascultăm de Scriptură! 

III.Pentru că Răscumpărătorul nostru este sfânt 
        Prin propriile noastre puteri nu am fi putut ieşi din starea noastră de 
păcat , dar  Dumnezeu ne-a  răscumpărat, nu cu lucruri pieritoare, aur 
sau argint, ci cu sângele scump al lui Cristos, Mielul fără cusur  şi fără 
prihană (1Petru.1:18-19). Faptul acesta ne vorbeşte despre trei mari 
adevăruri: 

1.Dumnezeu ne iubeşte cu o dragoste necondiţionată.  
Romani.5:5- Dumnezeu îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe 
când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.                                   

2.Avem preţ şi valoare în ochii lui Dumnezeu; El ne-a creat dar ne-a 
şi răscumpărat dând pe Fiul Său la moarte pentru noi. 

3.Acum aparţinem lui Dumnezeu, El ne-a răscumpărat ca să fim ai 
Lui pentru totdeauna. 

Toate aceste adevăruri ne motivează la o trăire sfântă în cinstea 
aceluia care ne-a răscumpărat. A Lui să fie toată cinstea, slava şi gloria! 

… trecute 
**În data de 23 octombrie  2010 a avut loc la 
Biserica Sfânta Treime Caransebeș o întâlnire 
de tineret cu tema “MULȚUMESC 3D”. Au 
participat tineri de la bisericile din zonă. 
 
**Sâmbătă 09.11.2010, a avut loc la Biserica Eftimie Murgu 
a treia întâlnire zonală de instructaj, cu casierii şi diaconii din 
Bisericile din Valea Almăjului, pentru o cât mai bună 
administrare şi contabilizare a resurselor financiare ale biseri-
cilor. Ca şi în celelalte întâlniri, fr. Claudius Hergane, contabi-
lul Comunităţii, a ţinut instructajul, asistat aici de fr. Mihai 
Mihuţ, preşedintele Comunităţii. 
 
** In perioada 28.11.2010 - 03.12.2010 Biserica Creștină 
Baptistă Maranata din Fârliug organizează seri de evangheli-
zare, unde vor predica Cuvântul lui Dumnezeu mai mulți păs-
tori din Comunitate. Vă rugăm să ne susțineți în rugăciune în 
această lucrare!   

Lazăr Arnăut, pastor 

 … Anunţ…  
Au fost tipărite cărțile cu întrebări pentru Olimpia-
da Biblică. Pentru comenzi luați legătura cu fratele 
Gelu Dumitrașcu la telefon 0748-119442. 

 … viitoare 
**Sâmbătă 11.12.2010 va avea loc la Biserica Speranța din 
Reșița o întâlnire zonală de tineret. Invitat să predice Cuvântul 
Vieții este fratele Emanuel Tundrea, pastor de tineret al biseri-
cii Emanuel Timișoara. 
 
**Sâmbătă, 11.12.2010 de la ora 9.30-13.00 va avea loc UL-
TIMUL curs de instruire a casierilor bisericilor din Comunita-
tea CS. Întâlnirea va avea loc la Biserica Creștină Baptistă din 
Coronini şi pot participa toţi fraţii care nu au participat la cur-
suri până acum. 

 
**Ultima întâlnire din acest an a păstorilor din 
Comunitatea Caraş-Severin, va avea loc Marţi, 
21.12.2010, ora 10, la Biserica Creştină Baptistă 
Speranţa, din Reşiţa. 
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INFORMARE DE LA ÎNTÂLNIREA PĂSTORILOR INFORMARE DE LA ÎNTÂLNIREA PĂSTORILOR INFORMARE DE LA ÎNTÂLNIREA PĂSTORILOR    
Din 26 Octombrie 2010, de la ReșițaDin 26 Octombrie 2010, de la ReșițaDin 26 Octombrie 2010, de la Reșița   

   
1. Fr. Mihai Mihuţ, preşedintele Comunităţii a informat 
păstorii despre şedinţa Consiliului Uniunii, care a avut 
loc pe 19.Oct.2010 la Bucureşti. O problemă 
importantă discutată la Consiliu a fost cea legată de 
Regulamentele de funcţionare a departamentelor 
de copii, tineret şi femei din cadrul Uniunii Baptiste. 
Întrucât aceste regulamente nu au putut fi aprobate 
în forma în care au fost prezentate, s-a decis ca până 
la data de 08. Dec 2010, când va avea loc un nou 
Consiliu al Uniunii, Comunităţile să facă 
amendamente la regulamentele în discuţie ca să 
poată fi aprobate. 
2. La întâlnirea păstorilor din Comunitatea Caraş-
Severin, păstorii au hotărât ca să fie mandatat 
Comitetul Comunităţii pentru a face 
amendamentele ce se impun cu privire la 
regulamentele departamentelor mai sus amintite, 
fapt care s-a şi realizat în cursul lunii Noiembrie. 
Astfel din partea Comunităţii Caraş-Severin, s-a 
propus spre dezbaterea Consiliului Uniunii, un 
Regulament cadru, general valabil, pentru toate cele 
trei departamente, copii, tineret şi femei. 
3. De asemenea s-au făcut informări despre câteva 
evenimente de pe raza Comunităţii, din cursul lunii 
Octombrie, cum sunt: inaugurarea Casei de 
rugăciune din Ţerova, dedicarea Casei de rugăciune 
reconstruită din temelii, din Gherteniş, inaugurarea 
casei de rugăciune de la Macovişte. 
4. S-a făcut o informare şi cu privire la calendarul de 
studiu biblic pentru biserici propus de Uniunea 
baptistă, cu tema „Împărăţia lui Dumnezeu” şi s-a 
lăsat la latitudinea fiecărei biserici, să opteze, fie 
pentru această variantă, sau altele. 

AA G E N DAG E N DA     
BB A P T I S T ĂA P T I S T Ă   
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Informaţii 

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

Romania 
Telefon: 0255-216673 

E-mail: ComunitateaCaras@gmail.com 

PROFIL BIOGRAFIC 
DAMIAN ION 
-pastor Biserica Creştină  
Baptistă “Harul” Moldova Veche  
 
Născut: 07.04.1963, Moldova Nouă 
Studii: 1996 – am absolvit Facultatea de 
 Teologie Baptistă din Oradea, Pastorală. 
Botez: în 29 iunie 1986. 
Ocupație: pastor la Bisericile Baptiste din Moldova Veche și Știnăpari. 
Familie: căsătorit în 10 August 1986, soția Carmen, 3 copii: Daniel
(căsătorit, o fetiță), Damaris, Denisa. 
Câteva cuvinte despre dvs: 
Activitate profesională: Asistent medical principal, șef la secția 
Interne a Spitalului Orășenesc Moldova Nouă. 
Implicare în activitatea spirituală: În anul 1998 am fost ales pastor al 
Bisericii Baptiste Harul din Moldova Veche. În aceea perioadă localul 
Bisericii era în construcție. Dumnezeu a fost binevoitor cu noi și în anul 
2001 am finalizat lucrările la Casa Domnului. În același an în 
14.10.2001, am fost ordinat, iar în 28.10.2001, a avut loc serviciul 
special de dedicare în slujba Domnului a Casei de rugăciune. Din anul 
2007, slujesc ca pastor și în Biserica Baptistă din Știnăpari. De la 
înfințarea Comunității de Caraș, am fost ales membru în comitet. 
Motive de satisfacție: În ambele Biserici și cea din vale, ca și cea de 
la munte (cum imi place mie să le definesc, să le răsfăț), trăiesc și simt 
bucuria care vine din bunele și grelele slujirii. La munte - Știnăpari, o 
Biserică compactă, cu majoritatea fraților mai în vârstă, cu o prezență 
bună atât la slujbele din casa Domnului cât și la evenimentele din 
afară. În vale - Moldova Veche, o Biserică încă în procesul maturizării, 
cu o dinamică bună în toate compartimentele. 
Iubesc cântarea de laudă, fără însă a desemna una preferată, totuși 
cea mai recentă cântare care mi-a adus satisfacție conține cuvintele: 
,,...Dumnezeul de la munte, e același și-n vale...” 
De poezie favorită, nu-i cazul, deoarece în anii adolescenței și 
tinereții am fost un mare admirator și cred un bun recitator de poezie 
creștină. În prezent am rămas un mare admirator, mai ales al celor 
care recită din memorie. 
Versetul preferat: Ioan 6:37 ,,...Tot ce-Mi dă Tatăl, va ajunge la Mine ; 
și pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară...” 
Ce v-ați propus pentru anul acesta: 
În plan spiritual – să trăim bucuria întoarcerii reale a oamenilor la 
Dumnezeu. 
În plan administrativ – în ambele Biserici să reușim amenajarea 
spațiilor anexe. 
Un cuvânt pentru frații din Comunitate: 
Pentru colegii păstori: vreau să fim serioși în pregătire, responsabili 
în cârmuire, cu  discernământ în decizii. 

Pentru toate Bisericile: doresc însuflețire în interior și impact în  

exterior. 
Personal, consider anul acesta un an al contrastelor, un an în care 
am fost și sus și jos, și la munte și-n vale....însă prin toate Domnul a 
stat lângă mine și m-a întărit. 
Ca om al credinței am nevoie de înțelepciune și de răbdare ca să 
ajung cu bine la destinație – în Casa Tatălui. 


