
 
  

Avem bucuria să vă împărtăşim câteva gânduri cu ocazia acestui moment de sărbătoare al bisericii. 

Dorim să ne amintim de cuvintele Domnului Isus care spune:  
 

Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, si porţile Locuinţei morţilor  nu o vor biruii. 
                                                                                                                                 Matei 16: 18 

  

 Cu ocazia emigrării românilor în America în anul 1909, 

pleacă din comuna Răcăşdia mai multe familii în America. 

Acolo două familii întâlnesc pe Dumnezeu şi sunt botezaţi în 

Biserica Baptistă. În anul 1913 fratele ALBU GHEORGHE şi 

fratele TRAISTĂ 

NICOLAE, împreună 

cu familia, se întorc în 

Răcăşdia. Cu cele două 

familii se împlinesc 

cuvintele scrise de 

Evanghelistul Luca în Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetul 

26(b): „Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini 

(...)”. Cele două familii au început să se adune în fiecare duminică 

în casa fratelui TRAISTĂ NICOLAE. În perioada aceasta 

mai mulţi consăteni s-au întors la Dumnezeu, iar lucrul 

acesta i-a determinat să cumpere un teren şi în anul 1926 să 

construiască o CASĂ DE RUGĂCIUNE prevăzută cu turlă 

şi cruce.  

 În ciuda opoziţiei din partea diavolului şi a 

persecuţiilor vechiului regim, BISERICA  s-a bucurat de 

prosperitate şi progres spiritual aşa încât numărul 

credincioşilor baptişti ajunge la peste 130 de membri. 

Merită  menţionat faptul că această Casă de Rugăciune a 

fost construită din lemn şi tencuită cu pământ. După 

schimbarea vechiului regim din 1989 fraţii s-au gândit la 

cuvintele lui DAVID spuse prorocului NATAN în 2 Samuel 7:1-3:  

 Când a locuit împăratul în casa lui şi când i-a dat odihnă 

Domnul, după ce l-a izbăvit de toţi vrăjmaşii care-l înconjurau, 

a zis prorocului Natan: „Iată! Eu locuiesc într-o casă de cedru, 

şi chivotul lui Dumnezeu locuieşte într-un cort. Natan a 

răspuns împăratului: „Du-te şi fă tot ce ai în inimă, căci 

Domnul este cu tine.”   

 



 Aşa că în anul 1992 se începe construcţia unei noi Case de Rugăciune care este finalizată şi 

inaugurată în anul 1998. În toată această perioadă Biserica s-a bucurat de sprijinul lui Dumnezeu şi al 

autorităţilor locale. 

 

În primul rând mulţumim lui Dumnezeu că a fost sprijinul şi ajutorul nostru în 

tot acest timp.  
 

Cu această ocazie de sărbătoare dorim să mulţumim: 
Domnului primar NEGOVAN SIMI 

Domnului primar MIRCO LECHICI 

Domnului primar ILIE MIRCO LECHICI 

 

Dorim să mulţumim şi preoţilor: 
BUFANU DĂNUŢ 

ŢIBULEAC GHEORGHE 
 

În cadrul Bisericii, fraţii şi surorile au activat în cor mixt, cor bărbătesc, fanfară şi orchestră. 

 

 

     PĂSTORI AI BISERICII                                       DIACONI AI BISERICII 

              Albu Gheorghe            Traistă Nicolae 

    Dragu Traian                            Peia Păun 

    Ioşca Ghiocel                         Goian Iosif 

            Găvăgină Ieremia             Chilom Traian 

            Copăceanu Mihai           Blăicean Gheorghe 

           Bâtea Ilie      

   Dunca Gavrilă 

    Cocar Cornel     

    Scobercia Ion     

          Lubimirescu Amfilofie                DIRIJORI DE ORCHESTRĂ 

    Cimpoca Ilie        Dudă Ioan 

   Fişteag Mihai                                                      Crăinician Sava 

 

        DIRIJORI DE COR                      DIRIJORI DE FANFARĂ 

  Negovan Iosif                        Novac Iacob 

   Rancu Petru                  Negovan Simion 

   Novac Iacob  

          Pădureanu Nicolae 

     Laeş Pavel  

  

Domnul să binecuvinteze în continuare lucrarea de propovăduire a 

Evangheliei în Răcăşdia şi în satele din împrejurimi 


