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Prezentul buletin informativ apare lunar şi are ca scop informarea membrilor şi bisericilor UBR cu 
privire la activitatea Comitetului Executiv al UBR. Informaţiile din acest buletin sunt furnizate de 
membrii Comitetului Executiv. Se distribuie prin e-mail şi poate fi tipărit şi redistribuit fără acordul 
expres al UBR, menţionând doar sursa, în cazul în care ştirea este folosită într-o altă publicaţie. 
Pentru abonare vă rugăm să vă adresaţi Uniunii Baptiste prin adresa de e-mail de mai sus. 

 
◊ Activitatea preşedintelui UBR în luna iulie: 
 
1 iulie 2007 - vizită la Biserica Baptistă Sfânta Treime din Roma. Biserica a fost înfiinţată de doi 
ani şi a crescut de la patru persoane la 60, în principal prin evanghelizările făcute în pieţele din zonă. 
Păstorul bisericii este fratele Costel Gheorghe. 
 

8 iulie 2007 - participare la serbarea absolvenţilor Institutului Teologic Baptist din Bucureşti. 
Serbarea a avut loc la Biserica Baptistă din cartierul Grădişte din Arad.  
 

8 iulie 2007 - vizită la Biserica Baptistă Speranţa din Arad. 
 

9 iulie 2007 - întâlnire cu păstorii din Comunitatea Baptistă Arad. Principalele teme abordate: 
- Nevoia de a găsi resursele financiare necesare pentru UBR 

• Păstorii au afirmat că problema relaţiilor UBR cu bisericile din ţară este mai importantă 
decât problema financiară. O îmbunătăţire a acestor relaţii ar duce la ameliorarea 
situaţiei financiare 

• Păstorii au indicat nevoia de mai multă transparenţă din partea Uniunii 
- S-a dezbătut oportunitatea înfiinţării unui fond de susţinere a slujitorilor aflaţi situaţii financiare 

dificile 
- S-a propus înfiinţarea unor direcţii de slujire în cadrul UBR cum ar fi: 

• misiune şi plantare de biserici (internaţional şi naţional) 
• lucrarea cu tineretul 
• lucrarea cu familiile 

- Au fost propuse diferite sugestii practice pentru direcţiile de slujire din cadrul UBR 
• A fost dat ca exemplu „Cortul întâlnirii“ – conferinţa de tineret din Comunitatea Arad 

- S-a discutat despre oportunitatea definirii unui statut al păstorului 
- S-a propus elaborarea unui document de identitate baptistă, un fel de declaraţie de principii 

care să exprime principalele aspecte comune ale baptiştilor români 
- S-a propus ţinerea de conferinţe cu păstorii la nivel regional sau naţional 
- S-a discutat despre revista cultului, făcându-se următoarele sugestii 

• aceasta trebuie să apară în mod regulat 
• aceasta trebuie să se autosusţină în final (s-a dat ca exemplu revista Comunităţii Arad, 

Farul Creştin) 
- A fost propusă schimbarea formatului în care se ţine Conferinţa naţională pentru a avea mai 

multă diversitate în prezentarea activităţii de slujire şi oportunitatea dezbaterii unor probleme.  
- S-a discutat despre oportunitatea realizării unei cărţi de cântări pentru tineret 
- S-a propus iniţierea unei dezbateri despre muzica creştină cu contribuţii din partea celor care 

practică diferite stiluri de muzică. Dezbaterea ar putea avea loc prin articole în revistă sau pe 
pagina de web. 

 

10 iulie 2007 - întâlnire cu păstorii din Comunitatea Baptistă Sibiu.  
- A fost afirmată nevoia de mai multă transparenţă din partea UBR. În acest sens a fost apreciată 

pozitiv apariţia Buletinului informativ 
- A fost discutată oportunitatea măririi pensiilor celor cu pensii mici din cadrul UBR şi nu doar a 

celor care au slujit ca păstori înainte de 1989. 
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- Având în vedere deficitul bugetar al UBR a fost propusă evaluarea structurii de personal şi luarea 
măsurilor necesare pentru a face faţă situaţiei 

- S-a propus reînfiinţarea direcţiilor de slujire 
• coordonarea mişcării de misiune 
• lucrarea cu copii 
• lucrarea cu surorile 
• lucrarea cu şcolile duminicale 

- S-a propus discutarea şi formarea unei viziuni a UBR cu privire la misiune pe baza căreia să se 
realizeze o strategie de misiune şi să se stabilească priorităţi ale UBR pentru această direcţie de 
slujire 

- S-a propus înfiinţarea unui calendar de studiu biblic pentru şcoala duminicală, calendar care să 
fie al UBR 

- A fost solicitată modificarea modului de lucru al conducerii Uniunii spre o mai mare deschidere 
către biserici 

- A fost cerută publicarea statutului nou şi a mărturisirii de credinţă, atât ca documente tipărite, cât 
şi pe pagina de web a UBR 

- S-a apreciat că unitatea din cadrul UBR există în jurul Mărturisirii de credinţă care este acceptată 
de toţi membrii UBR 

 

12 iulie 2007 - interviu Radio România Internaţional. Interviul a fost ocazionat de declaraţia 
Vaticanului cu privire la faptul că Biserica Catolică este cea în care subzistă adevărata biserică.  
 

19 iulie 2007 - participare la emisiunea Puterea Credinţei la BBC România. A avut loc o discuţie 
despre modul în care credincioşii baptişti şi, în general, evanghelicii se raportează la declaraţia 
Vaticanului prin care afirmă că Biserica Catolică este cea în care subzistă adevărata biserică. 
 

20 iulie 2007 - Întâlnire cu Lary Carnes, reprezentantul Consiliului pentru Misiune 
Internaţională al Convenţiei Baptiste de Sud din SUA (CMI). În cadrul întâlnirii: 

- fratele Carnes a trecut în revistă activitatea CMI în România şi a afirmat disponibilitatea CMI de 
a continua colaborarea cu UBR, având în vedere prioritatea CMI care este plantarea de biserici şi 
evanghelizarea.  

- fratele Carnes a făcut o scurtă prezentare a conferinţei de misiune organizată de CMI în 
colaborare cu UBR în luna septembrie 2004 la Sibiu. 

- a fost prezentat faptul că parteneriatul cu Convenţia Baptistă din Missouri intră în faza finală. 
- fratele Carnes a indicat disponibilitata CMI de a media realizarea unui nou parteneriat cu o altă 

convenţie statală din cadrul Convenţiei Baptiste de Sud din SUA. 
 

26 iulie 2007 – Întâlnire cu Anita del Haas, director naţional al organizaţiei World Vision din 
România şi cu Mihai Pavel care coordonează relaţiile cu bisericile în aceeaşi organiaţie. În cadrul 
întâlnirii, organizaţia World Vision a exprimat dorinţa de a colabora mai mult cu bisericile baptiste şi 
cele evanghelice. Astfel World Vision a făcut o invitaţie la o discuţie care să ducă la identificarea 
modului în care World Vision se poate alătura slujirii pe care bisericile o fac în ţară. 
 

 
◊ Activitatea secretarului general al UBR: 
 

1 iulie – Pastorul Ionel Tuţac, secretarul general al Uniunii Baptiste din România a vizitat  la Biserica 
Creştină Baptistă  din localitatea Crivina, judeţul Timiş, împreună  cu grupul „Ghedeon“ din Lugoj. 
Biserica din Crivina este păstorită de fratele Vasile Duma.  

4 iulie – Vizitarea bisericii baptiste din localitatea Voiteg, judeţul Timiş, cu ocazia campaniei de 
evanghelizare organizată în colaborare cu Organizaţia E3. La serviciul de închinare au participat mulţi 
săteni. Biserica din Voiteg, păstorită de fratele Valentin Giurici, a crescut mult din punct de vedere 
numeric în ultimii ani.  

5 iulie – participare la conferinţa cu misionarii organizată de Biserica Baptistă „Emanuel“ din 
Timişoara. Conferinţa, organizată de pastorul Dan Maleş, a avut loc în clădirea Bisericii Baptiste din 
Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin. Au participat 20 de misionari şi păstori. 
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6-8 iulie – participare la Festivalul Speranţei, eveniment organizat de Asociaţia Evanghelistică „Billy 
Graham“. Evenimentul s-a desfăşurat pe Stadionul Olimpic din Kiev. Cu acest prilej Ionel Tuţac, s-a 
întâlnit cu mai multi lideri ai mişcării baptiste din fostul spaţiu sovietic, dar şi din Europa. S-au purtat 
discuţii cu Gregory Komendant, fost preşedinte (timp de12 ani) al Uniunii Baptiste din Ukraina, cu 
actualul preşedinte, Slavik Nesteruk, cu Valeriu Ghileţchi, preşedintele Uniunii Baptiste din Republica 
Moldova şi cu Peteris Eisans, vicepreşedinte al Uniunii Baptiste din Letonia. Conducătorii Uniunilor 
Baptiste din Moldova şi Ucraina şi-au exprimat dorinţa unei colaborări mai intense cu bisericile din 
România în următorii ani. S-a discutat despre posibilitatea unei întâlniri între conducerile celor trei 
uniuni. 
De asemenea au avut loc întâlniri cu fraţii Franklin Graham şi Viktor Hamm pentru stabilirea unor 
detalii referitoare la campania de evanghelizare ce va avea loc anul viitor din România. Cu voia 
Domnului, Franklin Graham va predica în perioada 4-6 iulie 2008 pe Stadionul Dan Păltinişanu din 
Timişoara. 
Tot cu prilejul acestei vizite s-a discutat cu unul din editorii revistei Decision, Amanda Knoke, despre 
posibilitatea ca păstorii din România să primească în lunile următoare revista Decision, revista 
Asociaţiei Evanghelistice Billy Graham. 

10 iulie – Secretarul general au Uniunii Baptiste din România a oferit un interviu postului de radio 
„Vocea Evangheliei“ din Timişoara, în legătură cu vizita la Kiev. 

12 iulie Vizitarea taberei de baschet de la Surduc unde aproximativ 200 de tineri s-au bucurat de o 
săptămână de părtăşie şi sport la Centrul de Studii Biblice al  Asociaţiei „Precept Ministries“. 
Evenimentul a fost organizat în colaborare cu un grup de baptişti din statul american Kentucky. 

14 iulie – Ionel Tuţac a reprezentat Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România la funerariile 
compozitorului creştin Nicolae Moldoveanu. Serviciul prilejuit de acest trist eveniment a avul loc in 
Biserica Baptistă „Betania“ din Sibiu. 

21 iulie – A avut loc o vizită în localitatea Măguri, judeţul Timiş, pentru a studia posibilitatea plantării 
unei biserici baptiste în această cu mulţi locuitori rromi. 

22 iulie – vizită la biserica baptistă din localitatea Traian Vuia, judeţul Timiş, pastor Ovidiu Ionaşi. La 
serviciul divin al bisericii au participat mai mulţi localnici, inclusiv primarul comunei. 
 

Tot în luna iulie se preconizează participarea secretarului general la evanghelizarea ce va avea loc pe 
Stadionul Municipal din Lugoj, împreună cu grupul Speranţa (26 iulie); participarea la festivalul 
internaţional al fanfarelor care va avea loc în localitatea Buteni, judeţul Arad (28 iulie), şi vizitarea 
bisericii baptiste din localitatea Sacu, judeţul Caraş-Severin (29 iulie). 
 
 
◊ Activitatea vicepreşedintelui pentru educaţie biblică al UBR: 
În luna iulie 2007, pastorul Paul Negruţ, vicepreşedintele pentru educaţie biblică al Uniunii s-a aflat în 
concediul de odihnă. 
 
 
◊ Activitatea vicepreşedintelui pentru slujire pastorală al UBR: 
Chiar dacă n-a avut un caracter strict oficial, timp de o lună, pastorul Ilie Cornel Tinco, 
vicepreşedintele pentru slujire pastorală al Uniunii Baptiste, a efectuat o călătorie în Statele Unite ale 
Americii în decursul căreia a urmărit construirea de relaţii cu fraţii americani pentru a-i motiva să se 
implice în bisericile din România. A avut astfel ocazia mai multor întâlniri în partea de nord-vest a 
SUA în cadrul Peuget Sound Baptist Association, ce are în componenţă aproape 200 de biserici, şi cu o 
altă asociaţie baptistă, de data aceasta din Chicago. Discuţiile au fost la nivel incipient. 
Cu ocazia vizitei la Chicago, la Moody Memorial Church, pastorul Ilie Tinco a luat legătura cu 
pastorul executiv şi cu directorul de misiune, ambii exprimându-şi dorinţa de implicare mai consistentă 
în lucrarea baptistă din România. 

Cum era de înţe�es� a vizitat şi bisericile româneşti din Seattle (pastor Cornel Turcu), Portland (pastor 
Nelu Brisc), Chicago (pastor Valentin Popovici şi Petru Ordeanu) pe care le-a motivat pentru 
susţinerea bisericilor surori din România prin rugăciune şi prin alte mijloace de care dispun. 
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Ducând peste tot salutul comunităţii baptiste din România, bisericile vizitate şi fraţii din  SUA l-au 
mandatat să transmită acesteia salutările lor de dragoste sfântă. 
 
◊ Activitatea secretarului general adjunct al UBR: 
 
- După vizita făcută în Ukraina, în localitatea Dmitrovka, unde a avut părtăşie cu baptiştii români din 
căteva biserici din zona de sud, secretarul general adjunct al Uniunii Baptiste, pastorul Timotei Rusu 
din Deva a avut, în prima parte a lunii iulie, unele probleme de sănătate.  
Baptiştii români din Ucraina vizitaţi i-au transmis că apreciază astfel de vizite şi doresc să aibă legături 
cu bisericile surori din România.  
 - Vizitând tabăra „Cortul Întâlnirii“ de la Rădeşti, pastorul Rusu i-a încurajat la relaţii sfinte pe cei 150 
de tineri din peste 11 biserici reuniţi aici. 
 - De asemenea, în această perioadă, secretarul general adjunct a conceput un plan de acţiune pentru 
FORMAREA CONTINUĂ, responsabilitate repartizată în cadrul Comitetului Executiv al Uniunii. În 
acest sens a lansat un apel preşedinţilor de comunităţi pentru formularea unui sistem comun în ce 
priveşte debutul tinerilor păstori în activitatea de slujire. Rugaţi-vă pentru călăuzirea lui Dumnezeu în 
acest proiect! 
 
 
**********SOLICITARE DIN PARTEA BISERICII BAPTISTE ROMÂNE DIN MILANO********** 
Biserica baptistă română din Milano este în căutarea unui păstor şi îi roagă pe cei interesaţi să 
slujească acolo să ia legătura cu fratele Vali Caraiman, secretarul bisericii.  
 
Vali Caraiman 
Via Libertà 83 
20092 Cinisello Balsamo (MI) 
Italia 

E-mail: bcbr_mi@yahoo.com.  
Tel: 0039-320 352 96 98. 
 


