
 
 
 
Tămaş Ovidiu -pastor Biserica Creştină  Baptistă Băile Herculane 
 
Născut: 22 X 1948, Zalău, Jud. Sălaj 

Botezat: 20 XI 1968, Biserica Baptistă Nr1, Timişoara, păstorită de fratele Olah Liviu 

Familie: sunt căsătorit cu soţia Ana din data de 12.VIII.1973 şi avem împreună patru 
copii: Liviu (căsătorit), Angela (necăsătorită), Ramona(căsătorită-o nepoată Beatrice) 

şi Cristiana (căsătorită). 

Studii: 1967-1972 am absolvit Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara 

             2004 - diplomă de master of art la TSN Edelves Austria 

Câteva cuvinte despre dvs. În perioada 1972-1992 am lucrat ca medic veterinar la circumscripţiile veterinare 
Dobrin jud.Sălaj, Ezeriş CS şi Mehadia CS. 

Pe data de 4 noiembrie 1990 am fost ordinat ca păstor în Biserica din Mehadia pentru cercul de biserici Băile 
Herculane respectiv Mehadia, Valea Bolvaşniţa, Iablaniţa, Cruşovăţ, Cornea, Pârvova, (pentru un scurt timp şi 
Biserica din Petnic) care le-am slujit până în 2010 când am primit sprijin un nou păstor, fratele Bârsoianu 
Laurenţiu, pentru bisericile Băile Herculane, Mehadia şi Valea Bolvaşniţa. 

- Am funcţionat ca membru în comitetul Comunităţii de Timişoara şi actual ca membru al Comunităţii de Caraş-
Severin. 

Versetul preferat din Scriptură: Rom 8:28, Evrei 4:16  “De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează 
împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul 
Său.” 

Cântarea favorită: „Scumpe Isus ţine-mă lângă a Ta cruce” 

Poezia favorită: „Domnul nu greşeşte niciodată” – autor necunoscut 

Câteva realizări: imediat după căderea comunismului ne-am constituit ca Biserică la Băile Herculane, am 
cumpărat prin licitaţie terenul actual, cu ajutorul Domnului cât şi al fraţilor din loc şi împrejurimi am construit 
această frumoasă Casă de Rugăciune ce a fost inaugurată în 1999. S-au ridicat Case noi de Rugăciune în 
Pârvova, Mehadia şi Iablaniţa. A urmat o perioadă fertilă spiritual pentru Băile Herculane când anual am avut 
botezuri a câte 6-7 persoane. 

Cred că cel mai nobil factor care m-a făcut să renunţ la medicina veterinară a fost dorinţa de a ajuta sufletele 
umane să-L cunoască pe Domnul Isus ca Mântuitor. Sunt în pragul vârstei de pensionare dar doresc să 
slujesc în continuare atât cât Domnul mă ţine, fraţilor din Bisericile: Pârvova, Iablaniţa şi Cornea. 

Un cuvânt pentru fraţii din Comunitate: În aceste zile din urmă aş dori multă seriozitate în slujire, iar pentru 
fraţii şi surorile din comunitate, un creştinism real, afectiv pentru Cel ce ne-a răscumpărat, lăsând ca Domnia 
Sa în vieţile noastre să fie vizibilă în orice împrejurare. Noi suntem fără putere, dar El în noi prin credinţă ne va 
asigura resursele necesare unei vieţi de biruinţă spirituală. Suntem în lunile de evanghelizări: cred că postul şi 
rugăciunea intensă însoţite de o trăire sfântă vor fi sursa binecuvântărilor duhovniceşti.  

 Vă doresc un an rodnic pe ogorul Evangheliei la acest început binecuvântat alături de Cel ce ne-a 
promis prezenţa Sa continuă în necunoscutul lui 2011.  
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„Psalmi 73:28  Cât pentru mine, fericirea 
mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe 
Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de 
adăpost, ca să povestesc toate lucrările 

Tale.”  
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I mpactul cel mai puternic al Bisericii asupra lumii a fost şi rămâne buna mărturie. De 
fapt prin aceasta, Biserica îşi arată apartenenţa. Ea aparţine Domnului Isus şi trebuie 
să-I împlinim dorinţa: "şi-Mi veţi fi martori..." 
  Astăzi Biserica face evanghelizari, avem formaţii muzicale bine pregătite, acţiuni 

caritabile.... 
...dar avem şi o BUNĂ MĂRTURIE ?  Ap.Pavel spune: "să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, 
ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru; aducând roade în tot felul de fapte bune.." Col.1:10 şi "voi sunteţi 
arătaţi ca fiind epistola lui Hristos...cunoscută şi citită de toţi oamenii.." 2 Cor. 3:3. 
  Diavolul v-a căuta întotdeauna să compromită mărturia Bisericii. 
  Cei trei tineri din Babilon, prin mărturia lor produc o mişcare de trezire specială în această ţară 
păgână. Nu sunt mulţi,doar trei, dar formează "o biserică" cu o mărturie puternică. Ce vedem la cei 
trei? 
  1.O ALIPIRE DE DUMNEZEU. Ei sunt dedicaţi Domnului odată pentru totdeauna. 
 Hotărârea lui Daniel "să nu se spurce" în Babilon, i-a motivat şi pe ei să facă acelaşi lucru. Îl iubesc 
pe Dumnezeu cu toată fiinţa lor. Sunt convinşi că e mai bine în cuptor cu Dumnezeu, decât să accepte 
păcatul, compromisul. Asta vrea diavolul, să ne compromită, nu le cere lucruri grave, ci doar o simplă 
închinare. Ei ştiu şi împlinesc Cuvântul Scripturii: "Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai 
Lui să-I slujeşti." Ei sunt convinşi că au un Dumnezeu mare şi atotputernic "Dumnezeul nostru, căruia 
Îi slujim poate...şi ne va scoate din mâna ta" (v.17). Ce credinţă zguduitoare. 
  2. O HOTĂRÂRE FERMĂ. Nu era o formalitate sau o ambiţie, nu era un act necugetat, ci era o 
decizie matură, înţeleaptă. Chiar împăratul se miră de hotărârea lor şi-i întreabă: "Înadins oare...nu 
slujiţi voi şi nu vă închinaţi chipului..."? Îşi puneau nu doar slujba în pericol, ci chiar viaţa şi răspund cu 
atâta fermitate: "Nu ne vom închina..."    Ei sunt gata să plătească preţul (v.18): "şi chiar de nu ne va 
scoate...nu vom sluji dumnezeilor tăi". Azi mai sunt credincioşi care să ia decizii biblice care apoi să fie 
şi respectate cu orice preţ? 
  3. O UNITATE SFÂNTĂ. "Noi nu ne vom închina..." Unitatea are un mesaj. Unitate înseamnă putere, 
biruinţă. Cel mai mare pericol pentru Biserică este dezbinarea, izolarea. Trăim zile în care acest flagel 
face atâta rău Bisericii, se pierde buna mărturie. Cel rău caută să dezbine ca apoi să împărăţească. 

 Domnul Isus, în rugăciunea Sa de mijlocire din Ioan 17 de mai multe 
ori repetă: "Mă rog ca toţi să fie una...pentru ca lumea să creadă...".  
 Biserica primară înţelege acest secret al biruinţei şi are experienţe 
frumoase "Mulţimea celor ce crezuseră era o inima şi un suflet...şi 
un mare har era peste toţi". Fapte ap. 4:32,33. 
 "Filozofiile teologice" ale vremii sunt interesante, ispititoare, dar 
învăţătura Scripturii este foarte simplă şi clară. Ap. Pavel îi era frică 
de "o altă evanghelie" şi de aceea avertizează Bisericile. "se vor 
vârâ între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma.." Fapte ap. 20:29  
Să facem bucurie Domnului trăind în unitate. 
  4. O BIRUINŢĂ MINUNATĂ în faţa mâniei aprinse a lui 
Nebucadneţar (v.19: "de şapte ori mai mult încălzit cuptorul") şi în 
faţa tuturor duşmanilor. Dumnezeu nu poate să rămână dator şi să 
nu răsplătească credincioşia copiilor Săi.  Împăratul recunoaşte că 
Dumnezeul şi credinţa celor trei sunt adevărate. Ei primesc 
aprecierea şi răsplătirea Împăratului.  
 Aceasta mică biserică din Babilon, nu au predicatori renumiţi, cor 
sau grupuri muzicale, dar au o bună mărturie. "Da, toţi cei ce se 
încred în Domnul nu vor fi daţi de ruşine". 
 Doamne, ajută-ne să fim o bună mărturie pentru cei din jurul 
nostru.  

Pastor Vrâncuţa Ioan 
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INFORMAŢII DE LA ULTIMA ÎNTÂLNIRE INFORMAŢII DE LA ULTIMA ÎNTÂLNIRE INFORMAŢII DE LA ULTIMA ÎNTÂLNIRE    
A PĂSTORILOR 24.01.2011A PĂSTORILOR 24.01.2011A PĂSTORILOR 24.01.2011   

1.Păstorii au fost informaţi despre adresa din partea 
Uniunii cu privire la salariul minim pe economie, aprobat 
de guvern care este de 670 lei şi care se aplică şi 
salariaţilor din cadrul Cultului Baptist, până la elaborarea 
noii grile de salarizare a Uniunii Baptiste. 
Păstorii care sunt încadraţi la salariul minim, cât şi 
bisericile lor, să ia act de această modificare salarială şi 
să se conformeze, informând biroul contabil al 
Comunităţii. 
2.În perioada 25.02.2011 – 26.02.2011, va avea loc la 
Buziaş, la Hotel Parc, o conferinţă cu învăţătorii de şcoală 
duminicală pentru copii, organizată de Uniunea Baptistă. 
Pentru cei interesaţi, înscrierile şi cazarea se fac la Hotel în 
data de 25.02.2011, între orele 11-13. 
3.Adunarea Generală electivă, a Comunităţii Creştine 
Baptiste CS, va avea loc Sâmbăta – 26 martie, 2011, ora 
9,00, la Biserica Creştină baptistă Speranţa Reşiţa. 
4.La ultima întâlnire a păstorilor s-a făcut şi un sondaj cu 
privire la propunerile pentru noul Comitet al Comunităţii. 
Lista finală a acestor propuneri care vor fi prezentate în 
Adunarea Generală, va fi finalizată la întâlnirea din 
22.02.2011, care va fi la Biserica Betel, din Reşiţa. 

Informaţie de interes Cultic 
Pe data de 25 Ianuarie a avut loc la 
Deva, şedinţa Comisiei Naţionale 
de propuneri pentru Executivul 
Uniunii, la care au participat 6 
delegaţi din partea Comunităţii 
noastre. 
Lista finală a acestor propuneri 
arată astfel:  
preşedinte  
– fr. Bunaciu Otniel (27 voturi);  
vicepreşedinte pastorală  
– fr. Tinco Ilie(25 voturi); 
vicepreşedinte educaţie  
– fr. Negruţ Paul (41 voturi);  
vicepreşedinte misiune  
– fr. Iuga Romică (20 voturi);  
secretar general  
– fr. Tuţac Ionel (30 voturi); 
secretar general adjunct  
– fr. Milutin Ilie (21 voturi).  
Această listă urmează să fie 
prezentată şi în Adunarea generală 
a Comunităţii noastre, unde vom 
avea ocazia, dacă va fi cazul, să 
facem şi alte propuneri.  

EVENIMENTE 
1. Vineri – 18.02.2011, a avut loc în Biserica Baptistă Speranţa din Reşiţa 
o întâlnire a tineretului din cele trei biserici baptiste din Reşiţa, cu caracter 
de instruire pentru Evanghelizare masivă, în vederea pregătirii unui 
concert creştin care va avea loc în luna Mai la Reşiţa cu formaţia „Glory 
Gates Cvartet” din USA şi grupul „Impact”, din Arad. 

2. Duminică – 20.02.2011 în cadrul 
serviciului divin de seara, în Biserica 
Baptistă Speranţa a avut loc un 
eveniment festiv de consacrare prin 
rugăciune cu punerea mâinilor, a 
fratelui Gheran Virgil, pentru slujire 
ca diacon administrativ al Bisericii şi 
a fratelui Hergane Lucian, pentru 
slujire ca misionar al Bisericii 
Speranţa, pentru Ţerova şi satele din 
jurul Reşiţei. Actul de consacrare 
prin rugăciune cu punerea mâinilor a 
fost oficiat de către fraţii: Pancea 
Petru (presbiter ordinat), Pau Daniel 
(păstor) şi Mihuţ Mihai (păstor). 


