
      Sâmbătă 11 decembrie 2010 a avut loc, la Biserica 
Speranța Reșița o întâlnire zonala de tineret. La aceasta 
întalnire au participat tineri de la bisericile: Speranța, Betel și 
Nr. 1 din Reșița, Ghețimani și Sfânta Treime din Caransebeș, 
Oravița, Anina și Grădinari. 
Cei peste 200 de participanți au avut un timp de închinare 
prin cântare și rugăciune, au ascultat Cuvântul lui Dumne-
zeu, au avut un timp de socializare iar în ultima parte a 
întâlnirii fiecare grup de tinerii a avut posibilitatea de a sluji. 
Tema întâlnirii a fost “Discernământ spiritual într-un context 
ostil” iar motto-ul Romani 12:2 “Să nu vă potriviți chipului 
veacului acestuia, ci să vă prefaceți, prin înnoirea minții voas-
tre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, 
plăcută și desăvârșită.” 
Mesajul principal a fost prezentat de fratele Emanuel Tundrea, 
pastor al Bisericii Emanuel din Timișoara, ce a citit un text din 
cartea Daniel. Mesajul a subliniat apecte importante pentru 
tineri: mulțumirea (cu locul în care te-a așezat Dumnezeu), 
competența (în domeniul în care activezi), necompromis(de 
presiunea pe care o pune lumea asupra ta), a fi o binecuvân-
tare (pentru cei din anturajul tău), discernământ (spiritual). 
Mulțumim pentru participare și fraților pastori Mihai Mihuț, 
Daniel Barnuț, Cătălin Constantin, Valentin Sfercoci, Cristi-
an Crăciun și Sabin Văran. 

Gelu DUMITRAȘCU 

Spiritual Copii - Tineret Evenimente 

SCOPUL ÎNTRUPĂRII LUI CHRISTOSSCOPUL ÎNTRUPĂRII LUI CHRISTOSSCOPUL ÎNTRUPĂRII LUI CHRISTOS   
Evrei 1:1Evrei 1:1Evrei 1:1---444 

 

Pentru mulți oameni astăzi, sărbătoarea 
nașterii Mântuitorului a devenit o sărbă-
toare tradițională, lipsită de conținut, 
sau un prilej de a mânca, a bea și a se 
distra, într-o manieră mai deosebită. 
Oamenii L-au înlocuit pe Pruncul Isus, 

Darul cerului oferit omenirii noastre, cu moș Nicolae sau cu moş Crăciun 
personaje fictive și astfel atât cei mari cât și cei mici au pierdut adevăra-
ta semnificație a sărbătorii. 

Iată de ce este important să proclamăm şi noi în aceste zile de 
sărbătoare scopul pentru care Fiul lui Dumnezeu a venit în lume şi a 
acceptat întruparea. Astfel, Cristos Domnul a venit în lume: 

1. PENTRU A COMPLETA ŞI DESĂVÂRŞI REVELAŢIA LUI 
DUMNEZEU 

Biblia ne spune că «Dumnezeu vorbeşte când într-un fel, când în 
altul, dar omul nu ia seama». 

Un mijloc prin care Dumnezeu vorbeşte şi se descoperă oamenilor 
este Cuvântul Lui, Sfânta Scriptură, sau Cuvântul scris. La Evrei cap.1:1-
2, citim însă că după ce Dumnezeu a vorbit oamenilor prin prooroci, în 
mod repetat (în multe rânduri), dar şi variat(în multe chipuri), «la sfârşitul 
acestor zile ne-a vorbit prin Fiul». Deci întruparea Fiului lui Dumnezeu, 
putem spune că reprezintă Cuvântul final al lui Dumnezeu, către oameni, 
sau Cuvântul întrupat. Aceasta înseamnă că tot ce Dumnezeu a intenţio-
nat să ne transmită şi să ne facă de cunoscut s-a realizat prin venirea în 
lume a Fiului Său. El completează şi desăvârşeşte revelaţia. 

2. PENTRU A-L FACE DE CUNOSCUT PE DUMNEZEU TATĂL 
Prin întruparea Sa Domnul Isus oferă răspunsuri autorizate la două 

întrebări fundamentale care răscolesc mințile oamenilor și anume: «cine 
este Dumnezeu?» si «cum este Dumnezeu?». La Ioan 1:18 citim: 
«Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul lui Fiu care este în 
sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut».De asemenea la Ioan 10:30 şi 
14:9, Domnul Isus afirma: «Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl». 
«El este oglindirea slavei lui Dumnezeu şi întipărirea Fiinţei Lui»(Evr.1:3) 

Prin nașterea Sa în mod miraculos din fecioară, prin viața Sa fără 
păcat, prin învăţătura sa fără egal, prin moartea Sa pentru cei păcătoși 
și mai ales prin învierea sa glorioasă, El a confirmat că este Dumnezeu. 

3. PENTRU A REALIZA MÂNTUIREA NOASTRĂ. 
Păcatul edenic ne-a afectat pe toți și ne-a adus în această condiție 

de moarte spirituală, fiind despărțiți de Dumnezeu și condamnați la 
pierzare veșnică. Biblia spune: «Nu este nici un om neprihănit nici unul 
măcar»; «căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumne-
zeu» (Rom.3:10,23), iar «plata păcatului este moartea»(Rom.6 :23/a). 
Iată de ce cea mai mare nevoie a fiecărui om este mântuirea, adică 
scăparea de păcat și consecintele lui veșnice și la această nevoie a 
venit să răspundă Fiul lui Dumnezeu. El S-a învrednicit 
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… trecute 
**Ziua de 10 octombrie 2010 a fost o zi de mare sărbătoare 
pentru Biserica Baptistă ,,Harul'' din satul Macovişte, jud. 
Caraş Severin și pentru toţi credincioşii veniţi din diferite părţi 
să participe la serviciul de inaugurare al Casei de Rugăciune. 
   La serviciul de inaugurare au luat parte autorităţile locale, 
prin prezenţa primarului Orbulescu Ion.  Cuvântul Domnului a 
fost vestit de către fraţii păstori: Ilie Milutin, vicepreşedinte al 
comunităţii Caraş Severin, pastor Vali Sfercoci, secretarul 
comunităţii Caraş Severin, Nelu Damian, pastorul Bisericii 
baptiste ,,Harul'' din Moldova Veche, Mihai Fișteag, pastor al 
Bisericii din Răcăjdia, Ilie Cimpoca, pastorul Bisericii Baptis-
te din Şuşca, pastorul Bisericii locale 
Ugarcovici Jiva și fr.Toc Daniel. S-au înălţat 
cântări de laudă de către Fanfara Bisericii din 
Moldoviţa, jud. Caraş Severin.   Dorim ca 
Dumnezeu să binecuvinteze această lucrare în 
continuare. 
 
**Sâmbătă 11.12.2010, a avut loc la Biserica Baptistă din 
Coronini ultima întâlnire zonală de instruire cu frații casieri şi 
diaconi din Bisericile din zona Clisura Dunării,  
Ca şi în la întâlnirile precedente, fr. Claudius Hergane, conta-
bilul Comunităţii, a predat cursul, asistat de fr. Ilie Milutin, 
vicepreședinte al Comunităţii și gazda celor prezenți.  

Mihuț Mihai, președinte Comunitate CS 

 … viitoare 
**În 19.12.2010 Biserica Creștină Baptistă Eftimie-Murgu va 
sărbători JUBILEUL ORCHESTREI la 30 DE ANI de la 
înființare(1980-2010). Frații pastori  prezenți la acest eveniment 
Sfercoci Valentin - secretarul Comunității CS, pastor Petruț Pavel si 
pastor Dobren Ion. În perioada aceasta de 30 de ani pe instrumente-
le de orchestră au cântat 4 generaţii de tineri totalizând 128 de per-
soane instruite de fr Laiu Aurel din Bocșa. În cadrul acestei sărbă-
tori vor fi în 
orchestră 
reprezentanţi 
din cele patru 
generaţii. 
Dumnezeu să 
binecuvinteze 
cu mult har 
lucrarea lui și 
mai departe. 
 
 

“… astăzi în cetatea lui David, vi s-a  
născut un Mântuitor, care este Hristos, 

Domnul”        Luca 2:11 
 
Dragi frați și surori, cu prilejul nașterii 
Domnului nostru Isus Hristos, vă urăm 
multă sănătate, pace și bucurie. Fie ca 

această Sărbătoare să aprindă viețile noastre pentru Pruncul Isus 
și să se nască în inima fiecăruia iar dragostea și bunătatea lui 
Dumnezeu să fie revărsate din belșug peste noi. 
 
Sărbători Fericite și un An Nou Binecuvântat !Sărbători Fericite și un An Nou Binecuvântat !Sărbători Fericite și un An Nou Binecuvântat !   

 

 



CCComunitatea omunitatea omunitatea BBBisericilor isericilor isericilor CCCreştine reştine reştine 

BBBaptiste aptiste aptiste CCCaraşaraşaraş---SSSeverineverineverin   

 
   

   
Mulțumim tuturor bisericilor și fraților casieri care au 
participat la cele 4 întâlniri de lucru în ultimele 4 luni 
avute la Reșița, Caransebeș, Eftimie Murgu și 
Coronini. Scopul acestora a fost instruirea fraților 
casieri  în activitatea contabilă care o desfășoară în 
cadrul bisericilor din care fac parte. Dumnezeu să 
binecuvinteze și această lucrare care să fie de folos 
și spre slava Lui. 
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Informaţii 

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

Romania 
Telefon: 0255-216673 

E-mail: ComunitateaCaras@gmail.com 

PROFIL BIOGRAFIC 
VRÂNCUȚA IOAN 
-pastor Biserica Creştină  
Baptistă Nr. 1 “Betel” Anina  

 
Născut: 16.05.1952, sat Globu-Craiovei, 
 jud.Caraș-Severin  
Studii: 1976 - 1980 absolvit și licențiat Institutul Teologic Baptist de 
grad Universitar București.  
Botez: 01.09.1974 L-am mărturisit pe Domnul în apa botezului.  
Ocupație:  pastor al Bisericilor Baptiste din Anina,Ciudanovița și Jitin,  
președinte al Asociației Baptiste Caritabile "Casa Dorca"(Orfelinatul) 
din Prilipeț. 
Familie: Căsătorit în 29.07.1975 cu sora Maria și binecuvantați de 
Domnul cu 3 fete: Mariana, Adina, Ionela.  
Câteva cuvinte despre dvs: 
Am început lucrarea de slujire ca pastor în anul 1980 în Bisericile 
Baptiste din Clisura Dunării: Coronini, Moldova-Veche, Moldovița și 
Sichevița, slujind aceste biserici timp de aproape zece ani. În toamna 
anului 1986 sunt chemat și apoi ales ca pastor al Bisericii Baptiste din 
Anina. Până în 1990 am slujit în ambele cercuri de biserici. Perioade 
de timp am slujit și Bisericile din Bozovici, Prilipeț, Lapușnicu-Mare și 
Oravița. Am slujit ca membru al Comitetului Comunitații Baptiste din 
Timișoara, în Consiliul Uniunii Baptiste și acum în comitetul 
Comunității Caraș.  
Versetul preferat din Scriptură: Psalm.37:4-5 
Poezia favorită: "Biblia" de Petru Dugulescu 
Cântarea preferată: Iubesc foarte mult cântarea și mie greu să 
definesc una,dar dacă trebuie atunci "Cuvântul cu voi sunt..."  
Câteva din realizarile dvs: 
  Prin harul Domnului și împreună cu frații din Moldovița,care 
așteptaseră peste 20 de ani să primească autorizație de construcție și 
mereu au fost mințiți și amânați de autoritățile comuniste, doar cu o 
autorizație de reparații capitale primită de la Uniune am construit o 
frumoasă casă de rugăciune. Apoi în 1992 am construit Casa de 
Rugăciune a Bisericii din Jitin, iar în 1996 am deschis o Biserică filială 
în Ciudanovița-șantier. După revoluție am redobândit fosta clădire a 
Orfelinatului din Prilipeț și împreună cu  păstorii și reprezentanții 
bisericilor din Valea Almăjului am hotărât redeschiderea acestui 
Orfelinat. Am amenajat fosta clădire și apoi am construit o nouă și 
frumoasă clădire oferind copiilor orfani condiții de viață deosebite și o 
educație în frică de Domnul. Cea mai mare investiție și realizare a 
fost și rămâne salvarea sufletelor pierdute. Mulțumesc lui 
Dumnezeu că s-a folosit și de mine un nevrednic. Prin toate, în cei 30 
de ani de slujire m-am străduit să nu-L dezamăgesc și pot spune ca 
ap. Pavel "sunt ceea ce sunt prin harul Lui..." 
 Un cuvânt pentru frații din Comunitate: Trăim vremurile din urmă 

când toate lucrurile se strică și ap. Petru ne întreabă "ce fel de 

oameni ar trebui să fiți voi?". Frați scumpi, - "să avem o purtare sfantă 
și evlavioasă", - "să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii 
noastre" - să slujim cu credincioșie și dăruire, -"așteptând și 
grăbind venirea zilei lui Dumnezeu", ziua răsplătirii.  

 … Anunţ…  
Sărbătorind nașterea "Pruncului" ISUS, Consiliul de 
Administrație al Orfelinatului din Prilipeț are rugămintea  că-
tre toate Bisericile din Comunitate să facă o colectă specială 
oferită copiilor noștri de la orfelinat.Vă mulțumim în Numele 
Domnului și Sărbători Fericite!                          fr. Vrăncuța  
 
EratăErată  La ABC nr.7, la notele biografice a fr. pastor Dănuț La ABC nr.7, la notele biografice a fr. pastor Dănuț 
Vrăncilă sVrăncilă s--a strecurat o eroare la studii, a apărut absolvent al a strecurat o eroare la studii, a apărut absolvent al 
I.T.B. București, când de fapt este vorba de Institutul Biblic Luther I.T.B. București, când de fapt este vorba de Institutul Biblic Luther 
Rice. Ne cerem scuze.Rice. Ne cerem scuze.  

Luna DECEMBRIE 2010 

prin jertfa Sa, să ia cartea istoriei mântuirii şi să-i rupă pe-
ceţile pentru a duce această istorie la îndeplinire, potrivit 

planului lui Dumnezeu (Filip.2 :7-8 ; Apoc.5:1-10). De asemenea la Evrei 
9:26 citim despre Domnul Isus că: «acum la sfârșitul veacurilor s-a arătat o 
singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa Sa».(Vezi şi Mc 10 :45; 
Io.1:29; Evr.1 :3/b). Putem spune și noi ca ap.Pavel: «O adevărat și cu totul 
vrednic de primit este cuvântul care zice: Cristos Isus a venit în lume ca să 
mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu» (1Tim.1 :15) 

4. PENTRU A NE OFERI UN MODEL DE VIAȚĂ 
Fiul lui Dumnezeu este Cuvântul întrupat care «a locuit printre noi plin 

de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă ca slava singurului 
născut din Tatăl» (Ioan.1 :14). Astfel El ne oferă un model desăvârșit de 
viață și ne cheamă să învăţăm de la El și să călcăm pe urmele Lui.
(Mat.11:29). De aceea Biblia spune: «Să ne uităm țintă la Căpetenia și 
Desăvârșirea credinței noastre, adica la Isus» (Evr.12 :2/a), iar Petru: «şi 
Cristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă, ca să călcați pe urmele Lui» 
1Pet.2 :21.  

Fie ca la sărbătoarea nașterii Domnului Isus din acest an să procla-
măm scopul multiplu pentru care El a lăsat gloria cerului, luând un trup ca al 
nostru şi El să fie în centrul închinării, a laudelor şi a mărturiei noastre. 

Continuare 


