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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 adresati Uniunii Baptiste prin adresa de e-mail de mai sus. 

 

◊ Activitatea preşedintelui UBR în lunile mai/iunie 
 
22 mai 2007 - vizită la Institutul Teologic Baptist. Cu această ocazie, Ionel Tuţac, secretarul general al UBR, a adus 
salutul Uniunii Baptiste, iar Otniel Ioan Bunaciu, preşedintele UBR, a predicat la capelă. 
 
23 mai 2007 - participare la conferinţa “Biserici cu Impact Global”. La această conferinţă au participat câteva sute de 
baptişti printre care s-au numărat preşedinţii a patru comunităţi. La o masă rotundă organizată în cadrul conferinţei au fost 
invitaţi să participe fratele Vasile Taloş (fost preşedinte a cultului) şi Otniel Bunaciu, preşedintele cultului. 
 
29 mai 2007 - întâlnire cu parlamentari creştini baptisti. Fraţii Viorel Duca (senator) şi Vali Boşneac (deputat) au 
abordat problema posibilităţilor de a susţine proiecte de interes pentru UBR 
 
31 mai 2007 - întâlnire cu parlamentari evanghelici. Întâlnirea cu parlamentarii evanghelici a avut loc împreună cu 
fratele Nelu Tuţac, secretarul general al UBR. S-a discutat posibilitatea găsirii susţinerii pentru proiectele UBR şi ale 
celorlalte comunităţi evanghelice din ţară. 
 
8 iunie 2007 - vizită la Biserica Baptistă din Mizil. Împreună cu un grup de credincioşi din Marea Britanie însoţiţi de 
pastorul lor, fratele Oti Bunaciu a vizitat Biserica Baptistă din Mizil unde a avut loc un serviciu divin şi părtăşie cu fraţii şi 
surorile de etnie rromă. 
 
9 iunie 2007 - 50 de ani de slujire a Dr. Ioan Bunaciu. La Biserica „Providenţa“ s-au sărbătorit 50 ani de slujire a 
fratelui Dr. Ioan Bunaciu ca pastor al acestei biserici. 
 
9 iunie 2007 - întâlnire cu congressman-ul american Christopher Smith şi cu consilierul Mark Milosch. Întâlnirea a 
avut loc pentru a pentru a prezenta activitatea baptiştilor din România şi pentru a vedea modul în care credincioşii baptişti 
se pot implica în promovarea valorilor creştine în actul legislativ (de ex.: legislaţia prolife şi prevenirea traficului de fiinţe 
umane). 
 
12 iunie 2007 - vizită la Comunitatea Oltenia. În cadrul întâlnirii păstorii au exprimat aşteptările lor cu privire la slujirea 
UBR. Principalele propuneri au fost: 

- Reluarea parteneriatului dintre bisericile baptiste mari din ţară şi bisericile mai mici cu scopul misiunii şi 
evanghelizării 
- Înfiinţarea unui departament de misiune internă 
- Republicarea listei cu bisericile din ţară şi adresele lor 
- Înfiinţarea unui program de dezvoltare spirituală (mentorare) pentru pastorii tineri şi fără experienţă 
- Prezenţa unei pagini de misiune în revistă 

 
14 iunie 2007 - capela studenţilor de la Facultatea de Teologie Baptistă. Ultimul serviciu de capelă din anul universitar 
curent a avut loc în clădirea de la cămine. Cu această ocazie, fratele Oti Bunaciu a adus studenţilor un mesaj de încurajare şi 
provocare. 
 
15 iunie 2007 - întâlnire cu Varujan Vosganian, Ministrul Industriilor şi al Finanţelor. Vizita a fost ocazionată de 
venirea în România a fratelui Asatur Nahapetyan, secretarul general al Uniunii Baptiste din Armenia. Cu acea ocazie s-a 
susţinut propunerea făcută prin Statutul Cultului adoptat de Congres de a se aplica deducerea integrală de la impozite pentru 
contribuţiile cultice. 
 
15 iunie 2007 - întâlnire oficială. Cu ocazia conferinţei de misiune au avut loc întâlniri cu: Dr. Vincent Price, directorul 
internaţional al ECM, Yuri Sipko, preşedintele Uniunii Baptiste din Rusia, Asatur Nahapetyan, secretarul general al Uniunii 
Baptiste din Armenia, Evgheny Bachnutski, responsabilul cu tineretul în Uniunea Baptistă din Rusia, Teo Taban din 
Biserica Baptistă Română din Taban (Castellon, Spania) şi fratele Bebe din Biserica Română din Torrent. 
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16 iunie 2007 - participare la Conferinţă organizată de European Christian Mission. Conferinţa a fost organizată sub 
egida Comunităţii Baptiste din Bucureşti şi a Uniunii Baptiste din România. 
 
19 iunie 2007 - şedinţa Comitetului Executiv al UBR. Prima şedinţă a Comitetului Executiv UBR a avut loc la Lugoj. Cu 
această ocazie s-au abordat următoarele teme: 

- S-a discutat repartizarea sarcinilor de slujire în cadrul Comitetului Executiv. Urmează ca acestea să fie definite 
concret în urma viziunii proprii şi a nevoilor semnalate de către comunităţile din ţară. 
- Înfiinţarea paginii de web ca o prioritate pentru UBR, pentru îmbunătăţirea comunicării cu membrii Uniunii şi cu 
adunările din Uniune.  
- Înfiintarea unui buletin informativ al UBR care să fie distribuit lunar şi care să conţină ştiri scurte despre activitatea 
membrilor Executivului. Fiecare membru poate să pună la dispoziţia secretariatului ştirile pe care doreşte să le publice. 
Buletinul informativ se va distribui prin e-mail urmând să fie postat şi pe pagina de web. Comunităţile pot tipări 
buletinul în cazul în care există fraţi care doresc să îl citească şi nu au acces la e-mail.  
- S-a discutat situaţia deficitului bugetar al UBR şi eventuale soluţii pentru ameliorarea stării financiare şi pentru 
redresarea situaţiei. Comitetul Executiv a încredinţat preşedintelui şi secretarului general evaluare situaţiei şi 
propunerile în acest sens.  
- S-a stabilit data următorului Comitet Executiv (luni, 24 septembrie, ora 16)) şi a Consiliului Uniunii (marţi 25 
septembrie ora 9). Ambele se vor ţine la Deva.  
- S-a propus data următoarei Conferinţe Naţionale (vineri, 23 noiembrie). 

 
23 iunie 2007 - întâlnire cu păstorii din Comunitatea de Hunedoara. Principalele propuneri ale fraţilor păstori au fost: 

- Înfiinţarea departamentelor de tineret, şcoală duminicală, lucrarea cu surorile 
- Realizarea de parteneriate între biserici 
- Informarea de către Uniune în cazul proiectelor de ajutorare în situaţii de calamitate 
- Informare de către Uniune în privinţa proiectelor de misiune 
- Realizarea unui calendar de studiu biblic al UBR 

 
23 iunie 2007 - întâlnire cu tineretul din Orastie şi din judeţ. La întâlnire au participat tinerii din mai multe biserici (în 
sala Astra) şi pastori din comunitate. Fratele Oti Bunaciu a adus un mesaj. 
 
24 iunie 2007 - vizita la biserica baptistă chineză din Bucureşti. Biserica funcţionează de 10 ani şi se întâlneşte în 
clădirea Bisericii Baptiste din str. Popa Rusu nr. 22. În Bucureşti există aproximativ 20 000 de etnici chinezi şi este o 
nevoie importantă de a sluji această comunitate cu Evanghelia. ◊ 
 
 
◊ Activitatea secretarului general al UBR: 
 
Pe data de 24 iunie, pastorul Ionel Tuţac, secretarul general al Uniunii Baptiste din România a vizitat bisericile baptiste din 
Bocşa („Emanuel“), Gottlob (jud. Timiş), iar seara a participat la Biserica Baptistă „Betel“ din Reşita la serviciul de 
ordinare ca pastor a fostului preot ortodox Cristian Daniel Florea. 
 
În perioada 16-23 iunie, la invitaţia secretarului general, un grup de 42 americani de la One Heart Church Atlanta, Georgia, 
USA, a vizitat un grup de biserici baptiste din vestul ţării: Traian Vuia, Făget, Susani, Lugojel, Honorici, Darova, Sacoşu 
Mare, Boldur, Ghizela, Paniova, Buziaş, Reşita-Betel, Timişoara-Betel. Tot cu acest prilej au fost organizate cursuri biblice 
şi cursuri de limbă engleză pentru copiii din Lugoj. Aproape 300 de copii au participat zilnic la aceste întâlniri. Grupul de 
americani a vizitat şi orfelinatele din Găvojdia, Lugoj şi Recaş, oferind jucării şi dulciuri copiilor din centrele de plasament. 
 
În dimineaţa zilei de 17 iunie, secretarul general a participat la un serviciu de botez în Biserica Baptistă din Glimboca. 
Credincioşii din această localitate au renovat recent interiorul clădirii. Biserica din Glimboca (Caraş-Severin) este păstorită 
de fratele Siminic Dumitrescu. La serviciul de închinare a fost prezent şi primarul localităţii. 
 
Sâmbătă,16 iunie, la centrul de studii biblice al Asociaţiei Precept Ministries de la Surduc, Timiş, a avut loc concursul 
biblic pentru copii, faza pe Comunitatea Timişoara. La eveniment au fost prezenţi, alături de învăţătorii de şcoală 
duminicală, liderii Asociaţiei Învăţătorilor de Şcoală Biblică pentru Copii, Ştefan Gae, Mircea Dudaş şi Viorel Târziu. 
Secretarul general al Uniunii a fost invitat să adreseze un mesaj copiilor şi învăţătorilor. 
 
Jerry Forsythe, director financiar al Asociaţiei Billy Graham a făcut o vizită în România, în perioada 13-16 iunie. Scopul 
vizitei a fost acela de a discuta detalii referitoare la campania de evanghelizare din 3-6 iulie 2008, campanie ce va fi 
susţinută de Franklin Graham pe stadionul din Timişoara. Jerry Forsythe s-a întâlnit cu secretarul general al Uniunii 
Baptiste şi cu alţi păstori baptişti din Timişoara. 
 
Duminică seara,10 iunie, secretarul general a predicat Evanghelia în Biserica Creştina Baptistă nr.1 din Reşiţa, biserică 
păstorită de fratele Daniel Bărnuţ. 
 
Sâmbătă, 9 iunie, a avut loc înmormântarea fratelui Mureşan Ioan, diacon al Bisericii Baptiste din Coşteiul de Sus, judeţul 
Timiş. La serviciul de înmormântare a fost prezent şi noul secretar general al Uniunii Baptiste. 
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Duminică, 3 iunie, dimineaţa, secretarul general a participat la un botez în Biserica Baptistă „Sion“ din Oradea, păstorită de 
Gheorghe Pădure şi Viorel Ile, iar seara a fost prezent la Biserica Baptistă „Emanuel“ din Timişoara, cu ocazia finalizării 
anului şcolar pentru cursanţii Institutului Biblic Baptist Timişoara. 
 
Vineri, 29 iunie, secretarul general s-a întâlnit, la Timişoara, cu Sam Ingrassia, reprezentantul organizaţiei E3, pentru a 
discuta detaliile campaniilor de evanghelizare ce vor avea loc în perioada 2-5 iulie şi 23-26 iulie în câteva zeci de localităţi 
din judeţele Caraş-Severin şi Timiş. Cei peste 70 americani ce vor face evanghelizare stradală vor fi sprijiniţi în aceste 
proiecte de tineri ai bisericilor baptiste din Banat. 
 
Singura biserică baptistă de limbă cehă din România se află în localitatea Sfânta Elena, Caraş-Severin. Duminică, 20 mai, în 
această biserică a fost ordinat ca diacon fratele Pec Ventel. La eveniment a fost prezent şi secretarul general, Ionel Tuţac. ◊ 
 
 
◊ Activitatea vicepreşedintelui pentru educaţie biblică al UBR: 
 
În perioada 10-13 iunie, 2007 Paul Negruţ, vicepreşedintele pentru educaţie biblică a participat la Convenţia anuală a 
Convenţiei Baptiste de Sud din Statele Unite. Evenimentul s-a desfăşurat la San Antonio, Texas. Cu aceasta ocazie a 
discutat cu fraţii din conducerea convenţiei şi a editurii Life Way despre colaborarea în domeniul scrierii şi traducerii 
literaturii creştine pentru nevoile actuale ale credincioşilor baptişti. În data de 13 iunie 2007, a participat la serviciul divin al 
Primei Biserici Baptiste Române din San Antonio păstorită de fratele Ioan Gug. 
      
În data de 22 iunie 2007, în colaborare cu Comunitatea Bisericilor Baptiste Oradea şi Universitatea „Emanuel“, a avut loc 
lansarea cărţii „Doctrine Baptiste Fundamentale“ în prezenţa autorului, Dr. Herald Rawlings. Lucrarea a fost tradusă şi 
tipărită de Editura Universităţii „Emanuel“ din Oradea cu scopul de a oferi lucrătorilor din bisericile baptiste din România o 
prezentare sistematică a doctrinelor baptiste, mai ales în această perioadă în care tot mai mulţi creştini sunt înclinaţi să 
abandoneze studiul doctrinelor în favoarea unei spiritualităţi eclectice. Cu această ocazie, păstorii şi studenţii prezenţi au 
primit un exemplar gratuit al cărţii cu autograf din partea autorului. 
Cei care doresc să obţină această carte se pot adresa Editurii Universităţii „Emanuel“ din Oradea. 
      
În data de 24 iunie 2007, dimineaţa, pastorul Paul Negruţ a participat la al doilea botez nou testamentar din acest an la 
Biserica Baptistă din Pecei, judeţul Sălaj, păstorită de fratele Călin Taloş. În prezenţa credincioşilor din localitate şi din 
împrejurimi, opt tineri şi-au mărturisit în apa botezului credinţa în Domnul Isus. Biserica din Pecei a experimentat în ultimii 
ani o creştere spirituală şi numerică încurajatoare.  
 
În seara aceleiaşi zile, a participat la un serviciu divin de evanghelizare la Biserica Baptistă din Topa de Criş, judeţul Bihor, 
păstorită de fratele Otniel Vereş. La ambele servicii divine, prin harul lui Dumnezeu, mai multe persoane din asistenţă l-au 
primit pe Domnul Isus în viaţa lor. ◊ 
 
 
◊ Activitatea vicepreşedintelui din partea convenţiei maghiare al UBR: 
 
Conferinţa de misiune cu David Coffey. Între 25-25 mai 2007, Biserica Baptistă din Ungaria a organizat o conferinţă de 
misiune la Debreţin, la care au participat, între alţi, şi reprezentanţii Convenţiei Maghiare din România, preşedintele Istvan 
Gergely şi secretarul general Dr. Jozsef Kovacs. Vorbitorul principal, a fost preşedintele Alianţei Mondiale Baptiste, David 
Coffey. 
Pe 25 mai, preşedintelui David Coffey, i-a fost decernat premiul Pro-Humanitate din partea Comunităţii Evreieşti de pe 
lângă Dunăre, Ungaria, recunoscând prin aceasta contribuţia lui David Coffey la apropierea dintre creştini şi evrei. În 
aceeaşi zi, preşedintele David Coffey a primit Premiul Spurgeon din partea Bisericii Baptiste din Ungaria. Acest premiu 
este acordat personalităţilor baptiste care s-au remarcat în activităţi ştiinţifice, sociale sau în misiunea creştină.   
Conferinţa propriu-zisă a avut loc pe 26 mai la biserica baptistă din Debreţin. Au participat în jur de o mie de pastori şi 
lucrători din toată Ungaria şi un grup semnificativ de baptişti maghiari din România. David Coffey a ţinut o prelegere pe 
baza textului din Fapte 8, despre misiune şi evanghelizare. După această prelegere introductivă participanţii au discutat pe 
şase sesiuni, şi anume: misiune externă, situaţia bisericilor mici, rolul centrelor de misiune şi a bisericilor mari de la oraşe, 
conducerea bisericii, plantare de biserici, misiune în familie. 
 
Cercuri Misionare. Convenţia a trecut la reorganizarea Cercurilor Misionare (Comunităţi). Până în 2006 au existat trei 
cercuri misionare care au grupat bisericile baptiste maghiare din România. Începând cu anul acesta, a luat fiinţă prin 
reorganizare, pe lângă cercurile misionare Zalău, Oradea şi Secuiesc, şi al patrulea cerc cu centrul la Cluj-Napoca. Din acest 
an, pentru prima dată, cercurile misionare au o conducere aleasă de frăţietate. Reorganizarea urmăreşte descentralizarea 
Convenţiei prin rezolvarea problemelor locale la nivel teritorial şi implicarea mai multora în slujirea în conducere. ◊ 


