
Biserica Baptistă Kisač Pot totul în Hristos,
care mă întăreşte.
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ISTORIC

 Prima atestare istorică a localităţii Kisaci 
datează din anul 1457. În această perioadă 
îndelungată, localitatea s-a aflat mai întâi în cadrul 
Regatului Ungar medieval, apoi al Imperiului 
Otoman, şi al Austro-Ungariei, urmând să fie apoi 
în Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, şi, 
actualmente, în cadrul Serbiei. Satul Kisaci s-a 
aflat, deci, sub diverse administraţii, reuşind însă 
să-şi păstreze bogata sa tradiţie Creştină. 

Localitatea este situată la nor-vest de Novi Sad, centrul administrativ 
al Provinciei Autonome Voivodina, Serbia. Populaţia majoritară o 
reprezintă Slovacii, satul având în total 5.566  locuitori.

 Primele începuturi ale Bisericii Baptiste din Kisaci, potrivit 
documentelor istorice, sunt considerate cele din anul 1907, când fraţi 
baptişti din străinătate şi din localităţi din apropiere au venit pentru a 
vesti Evanghelia. Serviciile de închinare s-au ţinut în casele câtorva 
familii de credincioşi până în anul 1931 când a fost cumpărată casa 
Adunării. Acesta a fost în general modul de înfinţare a bisericilor în 
Serbia.
 Domnul a adăugat noi suflete şi biserica a crescut numeric. În 
anul 1967, cu binecuvântarea Domnului,  localul bisericii a fost 
reconstruit pe temeliile casei vechi, iar pe parcursul anilor s-a procedat 
la alte lucrări de adaptare a localului în care la ora actuală se ţin 
serviciile de închinare, spre slava Numelui Domnului nostru.

Biserica Baptistă Kisač, 15 mai 1947



Biserica Baptistă Kisaci

 La ora actuală biserica nostră numără 70 de membrii, 
credincioşi tineri sau mai înaintaţi în vârstă, care, împreună, sunt în 
slujba Domnului. Ne întâlnim în fiecare mierccuri seara la ora de 
rugăciune, şi duminica înainte şi după amiază. Serviciile de închinare 
cuprind cântări de laudă Domnului, vestirea Cuvântului (predici), 
rugăciuni.
 Din biserica noastră, o familie se află în lucrarea de misiune în 
Serbia de sud. Biserica susţine această misiune atât prin rugăciune cât 
şi financiar.
 Tot în cadrul bisericii, în slujba Domnului se află şi grupul de 
închinare „Skala“ (Stânca) care slujeşte de 10 ani şi în alte biserici de la 
noi şi din alte ţări.

 În biserică se desfăşoară şi lucrarea cu copiii, aceasta 
dezvoltându-se în permanenţă, având în vedere creşterea numărului 
de copii. La şcoala duminicală copii învaţă despre Dragostea lui 
Dumnezeu din cântări şi din exemplele din Biblie. Tot ce învaţă, au 
prilejul să prezinte în cadrul programelor speciale de Crăciun, Paşte, 
Sărbătoarea Mulţumirii.
 O parte din aceşti copii au părinţi care încă nu l-au cunoscut 
pe Isus Hristos ca Mântuitor, şi rugăciunea noastră este ca, prin aceşti 
copii, Domnul să vorbească şi părinţilor lor.

 Copiii sunt o mare binecuvântare pentru adunarea nostră şi 
îi mulţumim Domnului pentru creşterea Şcolii duminicale.

 Slujirea tinerilor în biserică este remarcabilă, spre slava 
Domnului. Întâlnirile lor sunt menite studiilor biblice şi pregătirii 
programelor de închinare în biserică. 

 Au devenit deja tradiţionale concertele de Colinde în 
preajma Crăciunului, care se organizează atât în biserici cât şi în sala 
Casei de cultură din loc. La aceste concerte îşi dă contribuţia şi corul 
bisericii.



Biserica Baptista Kisaci

 Domnul ne-a dăruit fericita ocazie de a cumpăra o casă veche 
în imediata vecinătate. Terenul pe care se află această casă care ar urma 
să fie dărâmată, ne-ar servi pentru amenajarea unui teren de joacă 
pentru copiii din biserică şi nu numai, cât şi pentru parcare.

 Acesta este singurul teren din imediata vecinătate pus în 
vânzare, o ocazie unică de a ne extinde propriul teren şi de a avea acces 
direct la strada principală. Realizarea acestui proiect, cu viziunea de 
creştere a bisericii cu voia Domnului, s-ar desfăşura în două faze:

 1. Cumpărarea casei vechi de pe colţ şi dărâmarea ei.
 2. Amenajarea terenului de joacă pentru copii şi parcare.

 O asemenea soluţie ne-ar permite mai târziu şi o eventuală 
extindere a localului bisericii.

PRIMA FAZĂ

 Cumpărarea casei în decursul acestui an - dat fiind că familia 
care a moştenit casa are nevoie urgentă de bani pentru rezolvarea 
problemelor în propriul spaţiu locativ. 
 Preţul casei în vânzare este de 14.ooo de EURO. În baza 
promisiunilor membrilor noştri, făcute în credinţă, biserica este în stare să 
asigure 30 % din suma amintită.
  
 Pentru suma de bani care ne lipseşte vă rugăm să vă alăturaţi 
rugăciunilor noastre către Domnul şi, pe măsura posibilităţilor, să vă 
gândiţi, aşa cum Domnul vă va pune pe inimă, şi la un eventual ajutor 
financiar pentru realizarea acestui proiect al bisericii noastre.
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Străduţa „strâmtă“

Viitorul teren de joacă 
pentru copii şi parcare

Terenul actual 
pe care se află biserica



Biserica Baptista Kisaci

FAZA A DOUA

 1. Amenajarea terenului de joacă pentru copii
 2. Amenajarea parcării

 În momentul de faţă avem nevoie să ne susţineţi în 
rugăciune, să ne ajutaţi cu ideile D-voastră şi cu tot felul de 
ajutoare pe care ni le veţi putea oferi, pentru ca să putem arăta 
dragostea lui Dumnezeu faţă de copii şi faţă de mediul în care 
trăim. Faza de amenajare ar urma într-un viitor apropiat.

Pentru informaţii suplimentare, 
inclusiv modul de a ne ajuta financiar, ne puteţi contacta:

Baptistička Crkva Kisač
Dr. Janka Gombara 66
21211 Kisač, 
Srbija

office@bckisac.org
www.bckisac.org

În imagine, Biserica şi viitorul teren amenajat

Actuala imagine Viitoarea înfăţişare 


