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 Max Chappell-Învățător de Școala Duminicală. 
 Michael T. Dailey-păstor și scriitor, misionar cu o bogată experiență în lucrarea din Cehia, 
Albania, Moldova, Grecia, Germania, Kenya și Uganda. 
 George Edward Noble-păstor cu o bogată experiență, capelan. 

Dr. Deman B. Martin-păs-
tor și  conferențiar, implicat 
în lucrarea misionară din 
America, India, Jamaica, 
Israel  și Franța. 

Christopher M. Gilliam-
păstor, fondator al Asociației 
FishForMen. 

John Gray-director asociat al 
organizației Union Mission 
Ministries, licențiat în teologie 
și finanțe. 

James Mcpherson-învățător de 
Școala Duminicală, compozi-
tor și interpret, ultimul album 
editat se numește: ”It is well 
with my soul”. 

Dr.Mike Windsor-păstor, profesor la Seminarul Teologic Baptist Central din 
Virginia Beach și scriitor (cea mai importantă carte scrisă poartă titlul: ”Rolul lui 
Balthasar Hubmaier în anii timpurii ai Reformei”). 

Grupul de americani va fi însoțit de Linda Vaughan, director executiv al 
organizației Union Mission Ministries. Sora Linda va organiza o conferință cu 
femeile din Lugoj în aceeași perioadă de timp. 

Legalismul sau harul
 

Comunitatea Bisericilor Creștine Baptiste Timișoara, în colaborare cu Union Mission Ministries 
organizează, în perioada 27 februarie - 2 martie 2012, conferința pentru lideri cu tema 

“Legalismul sau harul?”. 
Vor conferenția următorii: 

Conferința va avea loc la Biserica Creștină “Harul”  din Lugoj, 
str. Plopilor nr. 10, telefon 0256-352.849. Organizatorii asigură 

cazarea și masa pentru toți participanții. 

Pentru informații și înscrieri sunați la 0722-708172, 
e-mail: harul_tutac@yahoo.com. 
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Este criză. De la prea multa repetare a acestor 
două cuvinte am ajuns să ne întrebăm când n-a fost 
românul în criză!? Ştiind prea bine ca trebuie să 
ne întindem cât ni-e plapuma, ne chircim sub ea, 
săraca, mica şi subţirea noastră acoperitoare. Ehei, 
unde este duna din puf sub care, copii fiind, nu mai 
puteam sta de cald? Şi unde sunt vremurile când 
nu ştiam ce sunt acelea facturi, cât de des trebuie 
plătite şi cum trebuie drămuit fiecare bănuţ?

Lăsând deoparte nostalgiile după vremuri mai 
bune, am găsit în Sfintele Scripturi că, înainte 
vreme, oameni au mai trecut prin crize şi totuşi au 
găsit modalităţi de supravieţuire foarte interesante. 
Iată câteva dintre ele:

I. ÎN VREME DE CRIZĂ, ÎNCREDE-TE MAI 
TARE ÎN DUMNEZEU

În lipsa banilor necesari pentru plata impozitului 
şi la presiunea oficialităţilor, Domnul Isus l-a 
trimis pe Petru să pescuiască primul şi singurul 
peşte-poştaş, sluga lui Dumnezeu care aducea banii 
necesari. Miraculoasă rezolvare!

Era criza în Israel în vremea când cerul zăcea 
închis şi nu lăcrima nici un strop de ploaie. 
Proorocul Ilie, încrezător în Dumnezeu, a avut însă 
pâine şi carne aduse prin singurii corbi voiajori din 

serviciul de coletărie al cerului. 
În loc să ne punem încrederea în politicienii 

vremii sau în stabilitatea locurilor noastre de 
muncă, am fi nespus mai câştigaţi dacă ne-am pune 
încrederea în Dumnezeu. Oare n-a promis El că 
“neprihăniţilor Lui El le dă pâinea ca în somn”? 
Dumnezeu nu s.a schimbat şi El nu este în criză.

II. ÎN VREME DE CRIZĂ, 
MAI CAUTĂ CEVA DE LUCRU PE LÂNGĂ 
SERVICIU

Banii aşteptaţi întârziau să apară. Echipa 
misionară a apostolului Pavel începea să ducă lipsă. 
Ce era de făcut? Să abandoneze misiunea nici nu 
se gândeau. Să ceară plată de la biserici, nici atât. 
Văzând mărimea nevoii şi bazându-se pe meseria 
învăţată în tinereţe, apostolul Pavel s-a pus să 
lucreze cu mâinile sale la facerea corturilor, dar 
nelăsând deoparte nici  predicarea Cuvântului.

O sursă suplimentară de venituri este mai mult 
decât bine-venită în ceas de criză. Câteva cingători 
făcute spre vânzare, câteva ore de supraveghere a 
vreunui copil, spălarea geamurilor la vreo casă mai 
înstărită, săpatul grădinii cuiva în schimbul unei 
plaţi au ajutat pe mulţi să mai adauge o brumă de 
venituri la bugetul şi-aşa strâns al familiei.

METODE DE SUPRAVIEŢUIRE ÎN 

VREME DE CRIZĂ

de Teofil Ciortuz
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III. ÎN VREME DE CRIZĂ, 
MAI REDU DIN CHELTUIELILE 
NENECESARE

Era criză în casa văduvei Naomi. Era în vremea 
secerişului orzurilor şi nora Rut trebuia să meargă 
la lucru pe ogorul altora să adune câteva spice. 
Lucra de dimineaţa până seara şi nu se odihnea 
decât puţină vreme în casă. Poate că n-ar fi fost 
rău un pacheţel cu mâncare ceva mai consistentă, 
dar tânăra femeie mânca pâine cu oţet şi grăunţe 
prăjite. Mâncare de criză.

Gospodinele grijulii vor spune că o pâine 
coaptă în casă este nu numai mai bună, dar şi puţin 
mai ieftină decât cea de la brutărie. Verdeţurile 
proaspete sunt mai bune şi mai ieftine decât 
cărnurile procesate. O pizza se cumpără pe banii pe 
care părinţii ar putea asigura hrana în familie pentru 
o zi întreagă.

Dacă am face o listă a acelor articole de care 
ne putem dispensa, am fi surprinşi să vedem câte 
economii am putea face. 

IV. ÎN VREME DE CRIZĂ,
MAI VIZITEAZĂ MAGAZINELE SECOND-
HAND

Nu este ruşine 
să apelăm la 
magazinele second-
hand, dacă motivaţia 
este economisirea 
banilor, iar nu 
zgârcenia. În 
aceste magazine 
putem găsi haine şi 
încălţăminte de bună 
calitate la preţuri 
accesibile. De ce 
nu am beneficia de 
aceste facilităţi? 

Desigur, cineva 
va spune că “suntem 
prea săraci ca să 
cumpărăm lucruri 

ieftine.” Nu ar trebui să pierdem din vedere un 
concept drăguţ precum “raportul preţ-calitate.” 
Cine l-a inventat n-a fost un nima-n drum.

Un aparat electrocasnic de mâna a doua adus din 
Germania face o treabă la fel de bună, ba chiar mai 
bună decât confratele său fabricat în orient. De ce 
să plătesc de trei ori mai mult pe un produs nou şi 
prost decât pe unui puţin uzat dar excelent?

V. ÎN VREME DE CRIZĂ,
AJUTĂ PE CEI MAI NEVOIAŞI DECÂT TINE

Într-un mod tainic, Dumnezeu vede, apreciază 
şi răsplăteşte pe cei care, tot tainic, ajută pe un 
sărman. Fie că ajuţi financiar cu ceva bani, sau 
material, printr-un blid de mâncare, o haină, sau 
o pereche de ghete, sau chiar cu munca braţelor, 
Dumnezeu nu va lăsa nerăsplătită bunătatea celui 
ce simte cu necăjiţii.

Oricât de mare era nevoia financiară cu care se 
confruntau, atât grupul de ucenici ai Domnului Isus 
cât şi echipa misionară a apostolului Pavel au avut 
întotdeauna grijă de săraci. El ne-au păsat o pildă 
de urmat.

Conceptul “daţi şi vi se va da” a rămas valabil 
peste veacuri şi nu are de gând să iasă din garanţie 
în criza în care se zbate lumea. Principiul pâinii 

împărţite în şapte 
sau în opt s-a 
dovedit neclintit 
în trecerea 
timpului. Probaţi-
le valabilitatea!

Mai sunt 
şi alte căi de 
supravieţuire 
în criză? Fără 
îndoială! 
Dumnezeu să 
dea fiecăruia 
înţelepciunea să 
găsească calea cea 
bună. 

Succes!
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Păstorii de astăzi sunt în criză. Sunt intr-o 
criză de identitate. Prea mulți păstori 
astăzi sunt „creați” după chipul omului, 
în loc să fie după chipul lui Dumnezeu. 
Păstorul după inima lui Dumnezeu este 
modelat conform principiilor revelate în 
Cuvânt.

Textul din 1 Timotei 4:6-16 reprezintă 
portretul clar al păstorului condus de 
Biblie. Aspectele prezentate in acest 
pasaj includ elementele de bază pentru 
toți păstorii ce vor să-L slujească pe Isus 
Cristos, Marele Pastor.

Biserica are nevoie de păstori chemați de 
Dumnezeu, cu o direcție clară și o orientare 
biblică profundă atât pentru viețile lor, cât 
și pentru congregația lor. De aceea modelul 
păstorului nu are voie să fie împrumutat 
de la o asociație, o organizație, o companie 
sau un club. Biserica pe care a fondat-o 
Cristos Domnul, nu este o organizație 
pământească, ci un organism divino-
uman (trupul este Biserica – oamenii, 
nu cladirea, iar capul este Isus Cristos) 

ce are nevoie de un tipar divin pentru 
liderii chemați să o conducă. Conducătorii 
Bisericii au nevoie de un model a cărui 
sursă nu poate fi alta decât Biblia. Cuvântul 
lui Dumnezeu este locul în care păstorii ar 
trebui să-și analizeze profilul.

Pavel îi prezintă lui Timotei douăsprezece 
calități esențiale ale unui slujitor biblic și 
eficient. Pasajul acesta este abundent în 
sfaturi practice, valabile nu doar pentru 
Timotei, ci pentru orice slujitor al Bisericii, 
care este responsabil cu predicarea 
Cuvântului si conducerea poporului. 
Fraza cheie în acest pasaj este „vei fi un 
bun slujitor al lui Cristos Isus” (1 Timotei 
4:6b) Diacanas callas este un bun serv, un 
slujitor excelent al lui Isus Cristos.

Timotei era sub autoritatea spirituală a lui 
Pavel, care-l instruia cum să slujească și să 
lucreze cât mai eficient și în același timp să 
fie cât mai biblic posibil. El era un delegat 
apostolic, responsabil cu conducerea 
bisericii, cu hrănirea ei, protejarea și 
vegherea asupra ei. Era responsabil cu 

Există multe criterii astăzi după care este 
analizat un păstor, însă profilul obiectiv al 
unui păstor nu poate fi realizat decât prin 
niște mijloace obiective de care dispunem 
doar în Scripturi. Modelul de pastor trebuie 
sa fie unul biblic. Când cultura se suprapune 
Bibliei, modelul pastoral este pervertit, iar 
ceea ce se așteaptă de la un păstor este de 
multe ori în neconcordanță cu Biblia.

Pastorul model
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dăruirea totală față de Biserică, cu o trăire 
dovedită prin creșterea personală vizibilă.

Pavel se numește pe sine doulas, un 
rob netrebnic al lui Isus Cristos, gata 
să-I slujească Biserica, indiferent unde 
este trimis. Astăzi, mai mult ca oricând, 
Biserica are nevoie de slujitori nobili, 
sclavi buni ai lui Cristos, oameni după 
Cuvântul (inima) lui Dumnezeu. Mai este 
posibil azi ca Biserica să aibă slujitori 
biblici, excelenți? Da, în mod evident, dacă 
aceștia au caracterul, chemarea și slujirea 
fundamentate in textul din 1 Timotei 4:6-
16. Caracteristicile prezentate aici nu sunt 
sugestii sau opțiuni pentru Timotei sau 
orice alt păstor, ci porunci dumnezeiești. In 
articolul de față aș vrea să prezint primele 
două caracteristici ale păstorului biblic 
din cele douăsprezece regăsite în textul 
Scripturi:

Păstorul model avertizează și 
instruiește în Cuvânt

Păstorul are două responsabilități 
majore: să hrănească turma și să o 
apere de pericole. Pastorul instruiește 
cu Adevărul. Fundamentul predicării 
stă în instruirea oamenilor în cuvintele 
vieții. Oamenilor trebuie să li se explice 
Cuvântul. Există mult analfabetism Biblic 
în rândul creștinilor ce sunt membrii în 
bisericile generației de azi. Vina o poartă 
în primul rând păstorul care trebuie să 
stârnească interesul pentru învățătură, 
apetitul pentru teologie. Dacă în amvon nu 
Cuvintele vieții sunt materialul predicării, 
atunci altceva le va lua locul în mod 
subtil, iar oamenii vor rămâne piperniciți, 
subnutriți, flămânzi din punct de vedere 
spiritual. Păstorul trebuie să dea direcție 
Bisericii prin adevărul pe care îl expune 
congregației locale. Direcția bisericilor 
trebuie sa fie în baza doctrinei scripturale 
(fiecare mesaj trebuie să conțină și să 
se graviteze în jurul a cel puțin unui 
adevăr teologic), nu în baza metodelor de 
marketing, strategiilor preluate din mediul 
afacerilor si a altor abordări ușoare lipsite 
de conținut teologic. Artificiile uneori chiar 
homiletice sunt atractive, iau privirile, 
ilustrațiile, istorisirile si experiențele de 
tot felul iau privirile, dar nu țin de foame. 
Dacă Biserica flămânzește, este o problemă 
de predicare. E nevoie de hrană serioasă în 
mesajele păstorilor de azi.

Păstorul avertizează cu Adevărul. În 
demersul său de a evita eroarea/erezia 
din viața sa si a credincioșilor, pastorul 
este chemat să gândească biblic, să 
gândească teologic și în mod corect să 
filtreze orice idee, concept sau strategie de 
lucru prin Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt 
momente când trebuie să fie negativ și să-
și avertizeze poporul arătând clar spre 
pericol. Avertismentul trebuie să fie cu 
privire la păcat, doctrina falsă, învățătorii 
falși, inclusiv cu privire la asaltul lui Satan 
asupra sfinților. Rolul păstorului în a 
atrage atenția asupra doctrinei false este 
crucial, altfel Biserica rămâne vulnerabilă 
și expusă marilor pericole spirituale. Dacă 
membrii Bisericii cochetează cu ereziile, nu 
ei sunt de vină în primul rând, deși nu sunt 
absolviți de responsabilitatea personală, 
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dar în primul rând răspunzător este 
păstorul care trebuie să dea socoteală de 
fiecare aspect doctrinar vehiculat la orice 
nivel al adunării sale. John MacArthur 
avertizează în legătură cu posibila 
complicitate a păstorului cu erezia frumos 
camuflată, ce il va deposeda pe acesta 
de orice putere de a începe să protesteze 
împotriva ei.

Păstorul model este un bun student al 
Cuvântului

A predica este ușor, a studia este mai greu. 
Dacă păstorii ar lua doctrina în serios 
ar deveni puternici în amvoane. Pardon, 
nu păstorii ar fi puternici, Cuvântul lui 
Dumnezeu în ei ar fi puternic. Nimic nu 
se compară cu revelația rostită, predicată 
și întrupată a lui Dumnezeu: Cuvântul. 
In Biserici există mulți oratori pe post 
de predicatori, care au eșuat de mult în 
a se da pe ei înșiși studiului doctrinei. 
Studiul doctrinei este o muncă grea, 
deoarece trebuie făcut dintr-o perspectivă 
lingvistică, istorico-gramaticală, geografică 
și teologică. Aceasta înseamnă acuratețe în 
mesajul predicat. Dacă acuratețea lipsește 
din munca lui de studiere a Cuvântului, 
păstorul va păși pe tărâmul spiritualizării 
textului, ceea ce este echivalentul ereziei, 
este de fapt incubatorul ereziei si poate 
deveni chiar un blestem pentru el si 
Biserică. Mulți păstori au măcelărit textele 
Scripturii de-atâtea ori.

S-a ajuns în punctul acesta de atâtea ori 
pentru că lucrătorul nu este serios, nu 
este un student al Cuvântului ce muncește 
din greu. Singurul înțeles intenționat 
de Dumnezeu pentru Cuvântul Său 
inspirat de El și adresat ascultătorilor în 
vremurile biblice nu poate fi determinat 
decât printr-un proces exegetic greu, 
altfel Cuvântul lui Dumnezeu poate fi 
răsucit după preferințele audienței sau ale 
vorbitorului. Textul nu poate fi explicat 
azi într-un fel, mâine într-altul. Fiecare 
text biblic are o singură interpretare 
corectă și adevărată (mai multe aplicații), 
iar păstorul, cu ceilalți oameni care stau 

în față, este responsabil să afle care este 
această interpretare și în credincioșie și cu 
fidelitate să o împărtășească audienței sale.

Nu există scuze, nu există scurtături 
pentru păstor în a-și îndeplini acest 
mandat de a reprezenta cu toată cinstea 
Cuvântul lui Dumnezeu.

Dezvoltarea unei dedicări radicale în a 
îmbrățișa Cuvântul lui Dumnezeu prin 
memorare, meditare (zi și noapte), lupta 
cu pasajele dificile până când orice urmă 
de îndoială dispare va garanta eficiența și 
succesul muncii pe care o face păstorul. 
De fapt acesta se numește în primul rând 
succes în viața sa: credincioșia și fidelitatea 
față de acuratețea Scripturilor, restul sunt 
detalii.

Istoria Bisericii dovedește că păstorii au 
fost cei mai mari teologi, cu mici excepții. 
Păstorul este un teolog și un bun student al 
Cuvântului.

(va continua)

Ovidiu Patrick, pastor Susani-Timis
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Un politician rău (ca Absalom) nu se va da în 
lături să facă băi de mulţime, să strângă mâinile, să 
îmbrăţişeze şi să sărute alegătorii, doar ca să câştige 
nişte voturi în plus.

Un politician bun (ca Daniel) va şti să Îl înalţe pe 
Dumnezeu chiar şi într-o societate idolatră şi păgână 
ca Babilonul, chiar şi cu preţul vieţii.

Un politician rău (ca Ahab) va pune mâna pe 
proprietatea altuia, eventual în cârdăşie cu vreo rudă 
lipsită de scrupule (precum Izabela).

Un politician bun (ca Iosif) nu va da funcţii publice 
unor rude dacă nu sunt vrednice de încredere, chiar 
dacă Faraon îi propune un astfel de lucru.

Un politician rău (ca Irod cel Mare) se va da bun-
închinător şi va vorbi mieros înaintea magilor, iar 
în spate va pregăti ordinul de măcelărire a pruncilor 
nevinovaţi.

Un politician bun (ca David) va şti să ofere sincere 
condoleanţe unui fiu îndoliat, fără să se gândească 
cum va fi interpretat gestul său din punct de vedere 
diplomatic.

Un politician rău (ca Ioab) îi va zâmbi frumos în 
faţă şi îl va înjunghia nemilos şi fără nici un fel de 
remuşcări pe adversarul politic care-i stă în cale 
(precum Amasa).

Un politician bun (ca Mardoheu) va rămâne de 
partea dreptăţii chiar şi în ţara robiei lui şi se va lupta 
pentru binele grupului său etnic şi religios.

Un politician rău (ca Roboam) va mări birul asupra 
ţării şi va îngreuia jugul pus pe gâtul poporului, 
numai ca el şi casa lui să o ducă bine.

Un politician bun (ca Zena) nu iese din slujirea 

creştină pentru că este în parlament, ci face misiune 
în compania unui lucrător ca Apolo, sub autoritatea 
apostolului Pavel.

Un politician rău (ca Ieroboam) se va băga şi în 
religie şi îşi va aroga drepturi inexistente, târând 
poporul la idolatrie.

Un politician bun (ca Publius) nu se dă înapoi să 
primească bine şi să ospăteze pe arestatul apostol 
Pavel şi pe cei naufragiaţi pe insula Malta.

Un politician rău (ca Faraon) va refuza să îl 
recunoască pe Dumnezeu ca Stăpân absolut, tocmai 
pentru că nu concepe să dea socoteală Celui ce 
merită.

Un politician bun (ca Moise), cand are de ales, 
hotărăşte să sufere mai bine ocara lui Hristos decât 
să fie numit fiul fiicei lui Faraon.

Un politician rău (ca Irod) preferă să se audă vorbind 
şi adoră aplauzele supuşilor şi linguşelile celor ce 

Ce învăţăm de la politicienii Bibliei? 

Politicieni răi şi politicieni buni
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strigă „Glas de Dumnezeu, nu de om!”

Un politician bun (ca Estera) foloseşte postul 
şi rugăciunea ca să schimbe o lege care duce la 
genocidul poporului lui Dumnezeu.

Un politician rău (ca Felix) iubeşte atât de mult banii 
încât nu se dă în lături să audă predicile puternice ale 
lui Pavel, doar-doar va pica vreun câştig bănesc.

Un politician bun (ca Iosia) face reforma religioasă 
şi morală a naţiunii, nădăjduind că Dumnezeu va 

face El reforma economică a naţiunii.

Un politician rău (ca Pilat) joacă un teatru cinic 
spălându-şi mâinile în faţa poporului căruia vrea să-i 
fie pe plac condamnând la moarte un nevinovat.

Un politician bun (ca Cir) acordă libertate poporului 
lui Dumnezeu şi sprijineşte închinarea credincioşilor 
Lui chiar dacă plecarea lor îi dezavantajează imperiul 
său.

Teofil Ciortuz

Vocea Evangheliei pe 
continentul negru
În perioada 18-29 februarie 2012, va avea loc o misiune în Africa. Misiunea are scopul deschiderii unui 
post de radio creștin în Kabale, Uganda. Cinci redactori de la Radio Vocea Evangheliei din Timișoara, 
Sibiu, Cluj și Suceava, vor merge pentru a instrui personalul și pentru a ajuta la procesul de selectare și de 
formare al noii de echipe.

Uganda este o țară cu peste 33 milioane de locuitori, aflată în inima Africii, în zona ecuatorială. Populația, 
în proporție de 90 %, ascultă radioul, principalul instrument de informare în masă din țară. Este important 
ca în contextul în care puțini oameni știu să citască, să le fie adus Cuvântul lui Dumnezeu prin cel mai 
răspândit mijloc de comunicare – cuvântul rostit – radioul.

1. Copiii în prima lor zi de școală

2. Lucrările de construcție a radiolu-
lui local

3. Clădirea radioului aproape 
finalizată. 

1. 2. 

3.
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Introducere. Textul biblic face parte din 
a doua epistolă a apostolului Pavel adresată 
corintenilor în anul 56 d.H. Este o epistolă mai 
caldă şi mai personală decât celelalte, unde inima 
lui Pavel se varsă mai plenar, şi aflăm mai multe 
lucruri despre viaţa şi frământările apostolului. 
Pavel a scris această epistolă probabil din Filipi 
în intervalul de timp scurs între placarea şi 
întoarcerea în Corint, iar circumstanţele prin 
care trecea apostolul au fost dintre cele mai 
chinuitoare. În această epistolă intenţia lui Pavel 
este oarecum ascunsă dar se pare că el vrea să le 
explice corintenilor care este temelia autorităţii sale 
apostolice. În biserica din Corint exista un grup 
care încerca să discrediteze lucrarea şi autoritatea 
sa.
 Dar cu toate acestea Dumnezeu dă biruinţă. 
Propovăduirea Evangheliei este marşul triumfal 
al lui Dumnezeu. Martorii Lui sunt participanţii la 
triumful lui Cristos care şi edifică Împărăţia peste 
lume şi în lume. Martorii lui Cristos sunt vestitorii 
triumfului, de fapt prizonierii învinşi, robi ai lui 
Cristos, pe care El nu-i expune însă, ci îi lasă să 
participe la biruinţa Sa, îi înzestrează cu cea mai 

înaltă cinste. La fel cum în antichitate marşul 
triumfal al unui general era învăluit de miresme, la 
fel devin martorii lui Cristos o mireasmă. Un miros 
se răspândeşte fără să poată fi oprit; la fel mireasma 
lui Cristos. Mireasma lui Cristos se răspândeşte din 
noi şi prin noi. Eşti tu o mireasmă pentru oamenii 
din jurul tău? Domnul vrea să te facă o mireasmă. 
Aceasta este voia lui Dumnezeu pentru şi peste 
viaţa noastră: să răspândim mireasma Lui. El dă 
biruinţă: aceasta este chemarea la mărturie, la 
misiune şi evanghelizare. Altfel, marşul triumfal al 
lui Cristos trece pe lângă noi, pleacă mai departe 
fără noi. Nu a trecut el din orientul creştin în zilele 
noastre şi nu triumfă el în ţările „păgâne (Coreea, 
Africa, Asia)? Ar trebui să trăim din nou din 
biruinţă în biruinţă.
 Viaţa care a fost întotdeauna condusă 
la biruinţă trebuie, desigur, să fie una plină 
de mulţumire. Există aşa de multe eşecuri în 
experienţa cuiva. Care sunt secretele unei vieţi de 
biruinţă? În cele câteva versete din textul nostru, 
vom observa câteva dintre ele:

O viață de 
biruință

2 Corinteni 2:14-17
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1.O VIAŢĂ ÎN CRISTOS (v.14)
 „Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care 

ne poartă totdeauna, în carul lui de biruinţă, în 
Cristos” (2Cor.2:14a). Nu există posibilitatea de a 
trăi o viaţă de biruinţă în faţa lui Dumnezeu, fără 
Cristos. A fi în Cristos înseamnă să fii una cu El şi 
astfel predat voii Sale pe deplin astfel încât voia Sa 
să fie făcută în noi. După cum însuşi Pavel a scris 
celor din Galatia: „Am fost răstignit împreună cu 
Hristos, şi trăiesc…dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos 
trăieşte în mine” (2:20). Iar apostolul Ioan continuă 
pe de altă parte: „Cunoaştem că rămânem în El 
şi că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din 
Duhul Său” (1Ioan 4:13).

2.O VIAŢĂ CARE DESCOPERĂ 
CEVA DIN ÎNŢELEPCIUNEA LUI 
DUMNEZEU

 „…şi care răspândeşte prin noi în orice 
loc mireasma cunoştinţei lui” (2Cor.2:14b). 
Principiul de călăuzire în viaţa creştină este 
adevărul descoperit în Cuvântul Său: „Ca unii care 
am lepădat meşteşugurile ruşinoase şi ascunse, 
nu umblăm cu vicleşug şi nu stricăm Cuvântul lui 
Dumnezeu. Ci, prin arătarea adevărului, ne facem 
vrednici să fim primiţi de orice cuget omenesc, 
înaintea lui Dumnezeu” (2Cor.4:2). Cei conduşi de 
Duhul lui Dumnezeu vor fi cu siguranţă la ceva mai 
înalt şi mai nobil decât înţelepciunea acestei lumi 
care este nebunie înaintea lui Dumnezeu.

3.O VIAŢĂ CARE ARE O MI-
REASMĂ DULCE A LUI CRIS-
TOS ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU 
(v.15)

 Pavel spunea în acest sens fraţilor din Efes: 
„Trăiţi în dragoste, după cum şi Cristos ne-a iubit, 
şi s-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o 
jertfă de bun miros lui Dumnezeu” (Ef.5:2). Cei 
care sunt părtaşi ai acele jertfe trebuie să fie de 
asemenea părtaşi ai acele miresme dulci înaintea 
lui Dumnezeu. El ar putea spune: „Acesta este Fiul 
Meu preaiubit în care-Mi găsesc plăcerea”, pentru 
că El ştia că toate interesele Sale încredinţate Fiului 
Său vor fi sigure şi pline de succes. Să căutăm să 
fim plăcuţi lui Dumnezeu.

4.O VIAŢĂ CARE AFECTEAZĂ 
ATÂT PE CEI MÂNTUIŢI CÂT ŞI 
PE CEI NEMÂNTUIŢI (v.15)

 Influenţa vieţii unui creştin poate fi făcută 
o confirmare pentru altul care iubeşte acelaşi 
Domn. „Mireasma lui Cristos” ca şi mireasma 
trandafirului, pot fi detectate cu uşurinţă de către 
cei care sunt mântuiţi dar pentru cei care pier 
aceasta are miros de condamnare, aşa că acestora 
nu le place de ea (v.16).

5.O VIAŢĂ ADEVĂRATĂ FAŢĂ 
DE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU 
(v.17)

 Cei care umblă cu şiretenie cu siguranţă 
mânuiesc Cuvântul lui Dumnezeu într-o manieră 
înşelătoare (cap.4:2). Dacă inima nu este adevărată 
înaintea lui Dumnezeu viaţa nu va fi adevărată faţă 
de Cuvântul Său. Este uşor să strici mesajul lui 
Dumnezeu prin a-l amesteca cu filozofii, care-L 
dezonorează pe Dumnezeu, şi tradiţii ale oamenilor. 
Nu va fi biruinţă spirituală pentru cei care ies de 
pe cale. Căci iată ce le scria Pavel colosenilor: 
„Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia 
şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, 
după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după 
Cristos” (Col.2:8).

6.O VIAŢĂ TRĂITĂ ÎN PREZEN-
ŢA LUI DUMNEZEU

 „ci vorbim cu inimă curată, din partea lui 
Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos” 
(2Cor.2:17b). Rămânând în Cristos şi practicând 
prezenţa lui Dumnezeu în viaţa zilnică este 
evidenţa puterii biruitoare. Aceasta este victoria 
care biruie lumea, credinţa noastră. Credinţa în 
Acela care este mai mare decât tot ce poate fi 
împotriva noastră. Domnul Isus spunea: „Dacă 
rămâneţi în Mine, şi dacă rămân în voi cuvintele 
Mele, cereţi orice veţi vrea şi vi se va da” (Ioan 
15:7).

 Pentru noi înşine nu este suficient să credem 
ceva ca fiind un lucru care ne aparţine, ci suferinţa 
noastră este a lui Dumnezeu. Lui îi mulţumim că ne 
dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Cristos.

Dr. Tiberiu Lăpădătoni
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Biserica Baptistă Maranata din Timişoara s-a 
născut după un travaliu de 7 ani în care am existat 
ca şi proiect dar fără să avem un locaş unde să 
ne întâlnim şi să celebrăm în închinare la adresa 
Dumnezeului nostru mare şi vrednic de laudă. 
După 7 ani de pregătire, in octombrie 2005, am 
trecut la a doua etapă de 7 ani care  a debutat 
cu deschiderea unei capele (care figurează ca 
şi organizare de şantier). De mai bine de 6 ani 
suntem în acest şantier şi în ciuda crizei nu ne-
am oprit din lucrări. 

Intenţionăm, dacă Dumnezeu ne ajută, pe 7 
octombrie 2012 să intrăm în noul sanctuar şi 
mijlocim la Tatăl nostru pentru resursele de care 
mai avem nevoie pentru a putea face ca acest vis 
al nostru să devină realitate. Am plecat la drum 
cu un grup de 30 de fraţi şi surori si acum suntem 
130 membri, ceea ce face ca aerul din micuţa 
capelă să devină de multe ori de nerespirat.
Nădăjduim ca în următoarea etapă de 7 ani să 
vedem cel puţin dublat numărul credincioşilor 
de la Maranata, ceea ce înseamnă că vom fi la 
capacitate în noua sală, iar dacă Domnul dă 
har suntem hotărâţi să trecem la două sau la 
trei servicii. Între timp am plantat cu ajutorul 
Domnului o biserică în Albina.

Dacă Domnul Isus vă pune pe imimă această 
lucrare vă puteţi ruga pentru noi iar dacă doriţi să 
ne ajutaţi puteţi face o donaţie în contul bisericii:

RON RO33 BTRL 0360 1205 K458 75XX 
Banca Transilvania, Sucursala Timişoara

EUR RO08 BTRL 0360 4205 K458 75XX Banca 
Transilvania, Sucursala Timişoara

CUI:    16 59 46 86

Am încheiat tavanele, pereţii sunt tencuiţi, 
instalaţiile electrice şi sanitare sunt gata, dar 
am mai avea nevoie de fonduri pentru a monta 
corpurile de iluminat, a pune gresia, faianţa, a 
finisa şi a zugrăvi tavanele şi pereţi, a cumpăra 
sistemul de sonorizare, mocheta şi scaunele şi a 
face branşamentele la curent, gaz, apă şi canal.

Puteţi vă vedeţi lucrarea la adresa:

Biserica Creştină Baptistă Maranata, Str. Versului 
– Sănătăţii, Timişoara, 300472, Timiş România 
sau puteţi accesa pagina noastră de web: 

www.maranatatm.ro.

Dacă doriţi să primiți mai multe informații, 
puteţi contacta pastorii bisericii:

Pastor Jean Chiforeanu

Tel: +4 0722 254 547 E-mail:  mjchiforeanu@
yahoo.com

Pastor Remus Runcan

Tel : +4 0731 356 778 E-mail : rpruncan@
yahoo.com

Vă mulţumim şi credem că ne puteţi ajuta prin 
rugăciune şi prin dărniciile dumneavoastră. 
Dorim să continuăm aşa cum am început să 
facem lucrarea Lui Dumnezeu cu resursele Lui 
Dumnezeu!

O ambasadă a Lui dumnezeu 
în care puteţi investi pentru 
veşnicie!
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CONCURS BIBLIC
Câștigătorii

 În data de 29 ianuarie 2012, în cadrul serviciului 
divin ce a avut loc în lăcaşul de închinare al Bisericii 
Creştine Baptiste „BETEL” din Feneş, Caraş-Severin, 
a fost oficiată ceremonia de ordinare a fratelui Marius 
Giuroniu ca şi pastor al acestei Biserici.       Mulţumim 
fratelui păstor Păun Bleciu care timp de 12 ani a slujit 
Biserica din Feneş cu dăruire. Este un om special, un 
om al lui Dumnezeu şi un păstor deosebit. El a fost 
aproape de Biserică în toată această perioadă. A ştiut 
cum să ne mustre, dar şi cum să ne aprecieze. Am plâns 
împreună, dar ne-am şi bucurat împreună. A slujit fără 
murmur, cu înţelegere şi făcând o mulţime de sacrificii. 
      Mulţumim membrilor Bisericii din Feneş care au 
înţeles importanţa acestui nou proiect spiritual, fiind 
gata să-şi asume implicaţiile (nu puţine de altfel) şi să-şi 
pună la dispoziţia lucrării toate resursele în vederea 
lărgirii Împărăţiei lui Dumnezeu în satul Feneş.
      Serviciul divin a fost condus de fratele Păun Bleciu, 
iar ceremonia de ordinare a fost oficiată de către 
fratele Ilie Milutin (pastor al Bisericii din Coronini, 
vicepreşedinte al Comunităţii Creştine Baptiste din 

Caraş-Severin) care a fost şi preşedintele comisiei de 
ordinare. Din comisia de ordinare au mai făcut parte 
fratele Ovidiu Tămaş (pastor al Bisericii din Pârvova)  - 
secretarul comisiei si trei membrii: fratele Păun Belciu 
(pastor al Bisericii din Rusca-Teregova), fratele Gigi 
Negrea (pastor al Bisericii din Biniş) şi fratele Cătălin 
Constantin (pastor al Bisericii nr.2 din Reşiţa). Au mai 
participat la acest eveniment special din viaţa Bisericii 
din Feneş, ca şi invitaţi: fratele Cristi Hînda – pastor al 
Bisericii din Bănia, fratele Beniamin Dragu – pastor al 
Bisericii din Bolvaşniţa, fratele Iacob Logoş – pastor al 
Bisericii din Nădrag (Timiş) şi fratele Sergiu Ionescu - 
pastor al Bisericii din Crivina (Timiş).

Ordinare la 
Feneș

Premiul I (500 lei)-Remus Muscan -Seini, județul Maramureș
Premiul II (250 lei)-Toma Cristian Florin- Reșița, județul Caraș-Severin; Mihai Popovici- Timișoara, 
judetul Timiș
Premiul III (100 lei)-Mihai Belciu- Caransebes, judetul Caras-Severin, Nicolae Pop- Bucuresti, Irina 
Nicolici-Oradea, județul Bihor
Mentiuni (cărți)-Robert Ciama- Lugoj, județul Timiș, Otilia Arnăut-Borlova, județul Caraș-Severin, 
Maria Alina Toma-Timișoara, județul Timiș, Nica Radulea-Eftimie Murgu, județul Caraș-Severin, 
David Pera-Vrani, județul Caraș-Severin, Maria Bumbel-Orșova, județul Mehedinți, Daniel Ga-
vrilovici Didraga-Păltiniș, județul Caraș-Severin, Dan Balintoni-Lugoj, județul Timiș, Rozalia 
Bondar-Bălaia, județul Bihor, Claudia Luchian-Lupeni, județul Hunedoara, Viorica Ganea-Lie-
bling, județul Timiș, Zorica Bodea-Coșteiu de Sus, județul Timiș, David Căileanu-Bocșa, județul 
Caraș-Severin, Ion Ștefanescu-Avrig, județul Sibiu, Maria Brânzan-Orșova, județul Mehedinți, Ana 
Maria Moisa-Reșița, județul Caraș-Severin, Elena Locsei-Lugoj, județul Timiș, Rahela Maria Cris-
tiu-Lugoj, județul Timiș, Petru Străinescu-Lăpușnicel, județul Caraș-Severin, Veronica Ursu-Reșița, 
județul Caraș-Severin, Sorina Tarbat-Bocșa, județul Caraș-Severin, Elisabeta Sârbu-Orșova, județul 
Mehedinți, Nicu Crăciun-Lugoj, județul Timiș, Elisabeta Drăghiciu-Timișoara, județul Timiș, Toader 
Petriuc-Suceava, județul Suceava.
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A mai trecut un an şi ne facem 
din nou bilanţul. Considerăm anul care 
a trecut unul de binecuvântări sau de 
eşecuri şi facem rezoluţii pentru noul an. 
Domnul caută rod din nou la pomul vieţii 
noastre şi mulţi auzim glasul îndurător: 
„Mai lasă-l şi anul acesta.” Această 
îndurare trebuie să ne dea un imbold 
pentru aspiraţii sfinte pentru anul în care 
intrăm.
 Ne amintim de Pavel care atunci 
când l-a întâlnit pe Domnul pe calea 
Damascului (Fapte 9) întreaga sa viaţă a 
fost schimbată. Ochii săi fiind deschişi, 
a descoperit că găsise în El un tezaur 
nelimitat de bunăstare spirituală pentru 
care el a socotit orice altceva ca fiind fără 
valoare (Fil.3:7). Avem în acest text din Filipeni 
câteva din experienţele spre care ţintea ambiţia 
sa cea sfântă. Fie ca inimile noastre proprii să fie 
provocate de asemenea pentru a le căuta în noul an 
şi fiecare să putem spune la fel ca şi Pavel:

1. „ca să-L câştig pe Hristos” (v.8)
 Cristos îl câştigase deja (Fapte 9). Dar 
apostolul a realizat că, deşi era acum în ţara 
promisă, încă mai era mult pământ în posesia 
căruia trebuia să intre. El dorea în mod evident să-L 
găsească, să spunem aşa, ca un premiu zilnic. El 
era hotărât să nu ştie altceva între ei decât pe Isus 
Cristos (1Cor.2:2).
2. „şi să-L cunosc pe El” (v.10)
 Există, desigur, multe grade de cunoaştere 
(v.9). Toţi creştinii Îl cunosc pe Cel care se ştie 
că este viaţa veşnică. Dar Cristosul pe care unii 
bărbaţi şi femei sfinte Îl cunosc este un Cristos mult 
mai mare decât au experimentat mulţi vreodată. 

Este acelaşi Isus, dar ei au o cunoştinţă mult mai 
profundă şi mai intimă cu privire la caracterul şi 
abilităţile Sale. Va lua toată veşnicia pentru a-L 
cunoaşte cum este într-adevăr. Noi urmează să 
„creştem în har” dar şi „în cunoaşterea Lui.”
3. „ca să fiu găsit în El” (v.9)
 Este o victorie care rămâne pentru toţi 
cei a căror credinţă şi fapte se găsesc în El. Dacă 
El rămâne în noi vom fi găsiţi în El (Ioan 15:4), 
şi în cele din urmă, când timpul plecării noastre 
este aproape, va fi o bucurie pentru noi, o cinste 
pentru Cristos şi slavă pentru Dumnezeu, când El 
ne găseşte pe toţi în Fiul Său propriu. A fi găsiţi 
în El înseamnă că „nu este nici o osândire pentru 
cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după 
îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile 
Duhului” (Rom.8:1).
4. „Să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui” (v.10)
 Nu există îndoială cu privire la faptul 
învierii lui Cristos. El Îl văzuse şi a avut o astfel 

ASPIRAŢII 

SFINTE
Tiberiu Lăpădătoni
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de credinţă exaltată în El încât tânjea după puterea 
care l-a înviat pe Isus din morţi şi astfel viaţa 
înviată a lui Cristos să poată fi arătată în trupul 
Său muritor (2Cor.4:10). Dacă am fost răstigniţi 
cu Cristos atunci vom fi înviaţi împreună cu El. 
Puterea învierii Sale este puterea Duhului Său 
dătător de viaţă. Vitalitatea Evangheliei îşi are sursa 
în învierea Sa.
5. „să cunosc părtăşia suferinţelor Lui” (v.10)
 Cu suferinţele lui Cristos ca înlocuitor al 
nostru pentru ispăşire, nu putem avea părtăşie. El 
a fost singur şi va fi pentru totdeauna singur în 
aceasta, dar în suferinţă datorită devoţiunii Sale 
sfinte, cinstitoare de Dumnezeu, faţă de voia Tatălui 
Său. El ne-a lăsat un exemplu pentru ca noi să 
mergem pe urma paşilor Săi. „De altfel, toţi cei ce 
voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus, vor 
fi prigoniţi” (2Tim.3:12). Noi nu putem cunoaşte 
părtăşia suferinţelor Sale dacă nu suntem stăpâniţi 
de acelaşi Duh şi nu servim cu credincioşie aceeaşi 
cauză. Această părtăşie cere o viaţă dăruită, o viaţă 
binevoitoare care „să fie asemenea cu moartea 
Lui.”
6. „ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la 
învierea din morţi” (v.11)
 La venirea Domnului nostru, cei morţi în 
Cristos vor învia primii (1Cor.15:20). Aceasta este 
numită „prima înviere”. „Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce 
au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte 
n-are nici o putere; ei vor fi preoţi ai lui Dumnezeu 
şi ai lui Cristos, şi vor împărăţi cu El o mie de ani” 
(Apoc.20:6). Fără îndoială acesta este adevărul 
la care apostolul se referă aici ca fiind înviat din 
morţi. El a dorit să atingă un loc de cinste şi slujire 
în împărăţia Domnului Său care urma să vină; şi cu 
siguranţă va veni, căci „s-a luptat lupta cea bună şi 
a sfârşit alergarea”, şi a păzit credinţa şi a aşteptat 
cununa (2Tim.4:7). „Umblaţi după lucrurile de 
sus.”
7. „căutând să-l apuc (premiul) întrucât şi eu am 
fost apucat de Isus” (v.12)

 Isus Cristos a fost cel care l-a apucat în 
timpul unei expediţii de persecuţie (Fapte 9). 
El încă tânjeşte în a cunoaşte întregul scop al 
Domnului Său pentru a-l mântui. Sunt mulţi care 
sunt mulţumiţi doar pentru că sunt mântuiţi de 
pedeapsa păcatului. Ei nu sunt interesaţi deloc 
cu privire la lucrarea Domnului şi felul cum i-a 
mântuit. Saul a fost foarte practic şi responsabil 
pentru că de îndată ce a fost convertit a zis: 
„Doamne, ce vrei să fac?” (Fapte 9:6) şi a făcut 
din aceasta preocuparea vieţii sale pentru a împlini 
acea voie. „Pentru mine a trăi este Cristos”, este 
mottoul creştinului credincios.
8. „pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu 
în Cristos Isus” (v.14)
 Cu cât este mai înaltă chemarea cu atât este 
mai mare răsplata. A fi „chemat de Dumnezeu”, iar 
aceasta „în Hristos Isus”, este cea mai mare cinste 
pe care cerul poate s-o acorde unui om păcătos. Ce 
poate fi premiul acestei chemări cereşti? Acesta 
trebuie să fie perfect consistent cu slava chemării. 
Aceasta înseamnă cu siguranţă un caracter perfect 
nu numai în lumea viitoare ci şi aici, acum, ca 
răsplată a ascultării dintr-o inimă adevărată (1Petru 
5:10). „Gândul acesta să ne însufleţească pe 
toţi”(v.15). „Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem 
pe Domnul! Căci El Se iveşte ca zorile dimineţii şi 
va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară, 
care udă pământul! (Osea 6:3). „Toţi fiii tăi vor 
fi ucenici ai Domnului şi mare va fi propăşirea 
fiilor tăi” (Isaia 54:13). „Cel ce împărăţeşte între 
oameni cu dreptate, cel ce împărăţeşte în frică de 
Dumnezeu, este ca lumina dimineţii când răsare 
soarele în dimineaţa fără nori, ca razele soarelui 
după ploaie, care fac să încolţească din pământ 
verdeaţa” (2Sam.23:3-4).
 Fie ca aceste aspiraţii sfinte pe care le-a 
avut apostolul Pavel să ne provoace în anul în care 
am intrat şi să ducem o viaţă mai rodnică, să-L 
iubim mai mult, să-L urmăm mai aproape şi să-L 
mărturisim mai cu putere. 
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Biserica din Cenad construieşte un 
nou locaş de închinare
Adunarea Baptistă din Cenad, judetul Timiș, s-a constituit 
în jurul anului 1930. Casa de rugăciune a fost cumpărată de 
frați pe 11 octombrie 1936 de la familia Damian, familie 
ai cărei membri erau credincioși din biserică. În această 
perioadă, documentele îl menționează ca administrator al 
bisericii pe fratele George Socol. Clădirea devenită de acum 
biserică a fost zidită din pământ bătut și cuprindea o cameră, 
un coridor la intrare și o magazie pentru lemne. Construcția 
a fost făcută în anul 1883, la adresa din str. Principlă, nr. 
673, pe un teren de 360 m2. Singurul document cu privire 
la acea perioadă este un proces verbal încheiat de secretarul 
Damian Todor la data de 16 aprilie 1948.

Cel mai mare număr de membri (42) și aparținători îl găsim înregistrat în evidențele anilor 1950. Ultimul 
botez în Cenad a avut loc pe râul Mureș (biserica neavând baptistier) și a fost oficiat în anul 1957. Printre 
cei 3 candidați s-a aflat și sora Andronica (zisă Veronica) Radu, care și actualmente, în vârstă de 87 de ani, 
este membră a bisericii noastre. Toate celelalte botezuri, de atunci încoace, s-au făcut în alte localități.

Vechea Casă de rugăciune a fost demolată în vara anului 2009, după care, pe același loc au fost turnate 
fundația și planșeul noii construcții. Menționăm că timp de trei ani, pe parcursul lucrărilor, serviciile bisericii 
s-au ținut în casa sorei Veronica (menționată mai sus). Cu ajutorul Domnului, în cursul anilor 2010-2011 
construcția a fost ridicată de 26 de oameni până la stadiul actual. Acest lucru poate fi observat cu ușurință 
din fotografiile alăturate. Mai rămâne, totuși, multă muncă până la final. De asemenea, trebuie construite 
unele anexe, amenajată o parcare auto, achiziționată și instalată o centrală termică etc., lucrări de care până 
în prezent nu ne-am putut apuca.

Precizăm că în momentul de față ne confruntăm cu un blocaj financiar care ne împiedică să continuăm 
lucrările de construcție. De aceea, îndrăznim în Numele Domnului să vă solicităm ajutor tuturor celor 
ce puteți și doriți să ni-l acordați. Banii pot fi depuși în contul Bisericii Baptiste „Harul” din Cenad (str. 
Principală, nr. 673, jud. Timiș), cont ale cărui date se regăsesc mai jos:

Cod IBAN: RO 73 CRCOX 3601 2400 0275 695, deschis la BANCA COOPERATISTĂ BEGACOOP 
TIMIȘOARA, AGENȚIA UNIREA SÂNNICOLAUL MARE, Cod Fiscal: 28401193.

Vă mulțumim din toată inima și ne rugăm ca Dumnezeu să vă răsplăteacă jertfa însutit.

Pastor, Marius Retezan.
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 Biserica Creştină Baptistă Speranţa Reşiţa, 
a organizat duminică 29 Ianuarie 2012, Jubileul de 
10 ani de la dedicarea Casei de rugăciune şi de la 
constituirea Bisericii din punct de vedere statutar şi 
funcţional.
 În urmă cu 10 ani, pe 20 ianuarie, 2002, 
avea loc serviciul de inaugurare a Bisericii Speran-
ţa, fiind a treia Biserică Baptistă în Reşiţa, aşezată 
în cartierul Lunca Bârzavei, sau zona oraşului nou. 
Biserica s-a constituit într-un spirit de pace şi bună 
înţelegere prin opţiunea benevolă a unui număr de 
cca 350 de membri din Biserica Baptistă nr.1, care 
s-a implicat în mod efectiv din toate punctele de 
vedere, atât în plantarea acestei noi biserici, cât şi 
în construirea casei de rugăciune.
 Dumnezeu a binecuvântat lucrarea şi măr-
turia Bisericii Baptiste Speranţa în această zonă a 
oraşului Reşiţa şi în decursul celor 10 ani de exis-
tenţă, s-au oficiat în această biserică 19 botezuri cu 
194 de suflete, iar în prezent biserica numără cca 
590 de membri.
 De asemenea s-a dezvoltat o frumoasă 
lucrare cu copiii şi cu tineretul, precum şi în dome-
niul muzical. Astfel biserica are un cor mixt cu cca 
80 de persoane, un cor bărbătesc, cor de tineret şi 
cor de copii.
O prioritate a Bisericii Speranţa este misiunea, 

care se desfăşoară în trei direcţii: în satele ne-
evanghelizate din jurul Reşiţei, în Oltenia, jud.
Gorj(Slivileşti) şi în Serbia.
 Jubileul de 10 ani al Bisericii Baptiste 
Speranţa Reşiţa a însemnat o sărbătoare a mulţumi-
rii, când am putut spune şi noi ca Samuel altădată: 
„Eben Ezer”-„Până aici Domnul ne-a ajutat”, dar şi 
o sărbătoare a rededicării faţă de Acela care credem 
din toată inima că este şi pentru noi, ca şi pentru 
Avraam – „Iehova Ire”- „Domnul care va purta de 
grijă”. Biserica este a Lui şi lucrarea credem că va 
propăşi în mâinile Lui.
 A fost o sărbătoare înălţătoare, plină de 
bucurie şi reverenţă, la care au participat ca invi-
taţi Bunaciu Otniel, Preşedintele Uniunii Baptiste, 
Tinco Ilie, Vicepreşedinte al Uniunii şi al Comuni-
tăţii Caraş Severin, Bărnuţ Daniel, păstor al Bise-
ricii Baptiste nr.1, Bancsov Zoli, păstor al Bisericii 
Baptiste nr.2 (Betel) şi Bârsan Ciprian, păstor al 
Bisericii Penticostale Izvorul Vieţii din Reşiţa.  
 Fie binecuvântarea lui Dumnezeu mai 
departe peste Biserica Baptistă Speranţa Reşiţa şi 
peste lucrarea Sa de pretutindeni. 

29.01.2012      
Păstor  Mihai Mihuţ

JUBILEUL DE 10 ANI AL 
BISERICII CREŞTINE BAPTISTE 

SPERANŢA REŞIŢA
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SCHIŢE DE PREDICĂ
de Ionel Tuțac

OMUL CARE A ŞTIUT SĂ ALEAGĂ

Evrei 11:24-29

1. Maturitatea alegerii 
a. a ales prin credinţă v24,27

b. a ales la timpul potrivit v26

c. a ales compania sfinţilor v24-25 

2. Sacrificiul alegerii
a. a sacrificat poziţia socială v24 

b. a sacrificat comoditatea vieţii v26 

c. a sacrificat plăcerile păcatului v25

3. Avantajul alegerii 
a. a învăţat lecţia suferinţei v25 

b. a învăţat scara valorilor v26 

c. a învăţat lecţia sărbătorilor v28

Iona-profetul care fuge de Dumnezeu 
(Iona 1:1-17) 

1.Chemarea lui Iona
a) a fost chemat sa misioneze in mediul urban v.2
b) a fost chemat sa predice despre judecata v.2
c) a fost chemat sa se roage pentru evitarea naufra-
giului v.6

2.Compromisul lui Iona
a).s-a amestecat cu lumea v.2
b) s-a izolat de lume V.5
c) s-a infuriat pe lume cap.4:1

3.Cercetarea lui Iona
a) a fost cercetat prin stihiile naturii v.4
b) a fost cercetat prin intrebarile marinarilor v.6
c) a fost cercetat prin experimantarea mortii v.17

Ianauarie: 1-c (Ehud); 2-a (8); 3-b (Hoba); 4-a 
(Dagon); 5-b (Iosafat); 6-c (23); 7-b (Ararat); 
8-a (13); 9-c (Eliasib); 10-a (600).
Februarie: 1-a (David); 2-c (Moise); 3-b (Tul-
burare); 4-a, b (Sulita, Ulciorul); 5-b (Raba); 
6-c (Lameh); 7-a (Prăvălire); 8-a (Obed); 9-b 
(Spânzurat); 10-a (Cain).
Martie: 1-a (David); 2-c (Iov); 3-b (Elifaz); 4-a 
(Tatăl Esterei); 5-c (Nimrod); 6-a (480); 7-c 
(Zimri); 8-a (Ben Hadad); 9-b (Mica); 10-c 
(Elcana).
Aprilie: 1-c (Isaia); 2-b (Solomon); 3-c (Da-
vid); 4-a (Iov); 5-a (Ierihon); 6-b (Hiel); 7-c 
(40.000); 8-b (7); 9-b (Samson); 10-a (Basan).
Mai: 1-c (Sisera); 2-a (David); 3-a (Iedidia); 
4-a,c (Parpar, Abana); 5-b (Ozia); 6-a (Io-
tam); 7-a (10); 8-c (Elifaz); 9-b (David); 10-a 
(Măritată).
Iunie-Iulie: 1-b (Chiparos); 2-a (Etiopia); 3-c 

(Solomon); 4-c (David); 5-a (Iov); 6-b (San-
balat); 7-b (Pădurea); 8-a (Lahmi); 9-c (Oba-
dia); 0-c (Solomon).
August: 1-b (Haran); 2-a (Ezechia); 3-b (Solo-
mon); 4-c (David); 5-a (Omri); 6-b (Doeg); 
7-a (5); 8-b (40); 9-a, b, c (Ionatan, Malchisua, 
Abinadab); 10-a (Nimrod).
Septembrie: 1-b (Ezechiel); 2-a (62); 3-c 
(Gomera); 4-a (Tecoa); 5-c (Iona); 6-c (Mica); 
7-b (Maleahi); 8-c (Enea); 9-a (Manaem); 10-b 
(Pavel).
Octombrie-Noiembrie: 1-b (Ezechiel); 2-c 
(Osea); 3-a (Amos); 4-b (Osea); 5- (Ezechiel); 
6-b (Mulțime); 7-c (Babilon); 8-a, b, c (Izmene, 
Mantale, Cămăși); 9-c (Nebucadnețar); 10-b 
(Osea).
Decembrie: 1-b (Gabata); 2-c (Ana); 3-b 
(Cuza); 4-b (Zaharia); 5-c (Malhu); 6-c (Iarna); 
7-b (Irod); 8-a (38); 9-a (Învățător); 10-a (46).

CONCURS BIBLIC
Răspunsuri



19 HARUL - Februarie 2012

Ordinare la Cliciova
Biserica Creștină Baptistă “Golgota” din Cliciova are un 
nou pastor. Fratele Claudiu Ignuța, originar din Căpâlnaș, 
județul Arad, a absolvit Universitatea “Emanuel” din 
Oradea și timp de mai mulți ani a slujit ca misionar în 
județul Constanța.

La serviciul de ordinare au vestit Cuvântul Domnului 
frații pastori Ionel Tuțac, Alexandru Lăpugean, Daniel 
Fodorean și Ovidiu Petric.

Fred Luther - primul  afro-american propus la 
funcția de președinte al Convenției Baptiste 
de Sud

Fred Luther, pastorul unei Biserici Baptiste din New Orleans, este primul 
afro-american nominalizat pentru a deveni președinte al Convenției Baptiste 
de Sud, cea mai mare Asociație Baptistă din lume (aproximativ 17 milioane 
de credincioși). 
    Pastorul Fred slujește de peste 25 de ani, iar anul trecut, cu oca-
zia Convenției din Phoenix, a fost ales vicepreședinte al baptiștilor din 
Convenția de Sud. 
    Când a venit să păstorească în New Orleans biserica era în pragul 

desființării.Astăzi Biserica respectivă are peste 5000 de membri și peste 7000 
de participanți la serviciile de închinare. Fred Luter este un predicator excepțional și un bun câștigător de 
suflete.El a fost propus pentru slujba de președinte de către David Crosby, pastorul Primei Biserici Bap-
tiste din New Orleans.Alegerea noului președinte va avea loc cu ocazia Convenției din luna iunie. 
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CONCURS BIBLIC
Întrebări

1. Cum s-a numit unchiul lui Aaron?
2. Câți ani a avut fetița căreia Domnul Isus i-a spus: "Talita cumi"?
3. Câte cântări a compus Solomon?
4. Care este semnificația numelui Iaebeț?
5. Cine a slujit ca paharnic în cetatea Susa?
6. Cine s-a rugat: "Scoate-mi sufletul din temniță"?
7. Care apostol amintește, în scrierile sale, stomacul?
8. Care prooroc era originar din Elcoș?
9. În ce provincie era Galion cârmuitor?
10. Cine a poruncit ca toți evreii să plece din Roma?


