
 
 
 
 

Arnăut Lazăr  -pastor Biserica Creştină  Baptistă “Sion” Borlova 
 
Născut: 17.04.1953, Caransebeş, Jud. Caraş-Severin 
Botez: 29.06.1975  L-am mărturisit pe Domnul Isus în apa botezului la Borlova 
Familie: sunt căsătorit cu sora Florica,  şi avem 2 băieți, 2 nurori, 3 nepoți 
Studii:  -1993-1998 absolvit şi licențiat în “Teologie Pastorală” Institutul Teologic 

Baptist de grad universitar din București 
-2006-2009 am frecventat cursurile de master COVINGTON THEOLOGICAL SEMINARY obținând diploma de 
master în teologie 
Câteva cuvinte despre dvs. : Am început lucrarea de slujire în anul 1991 pe valea Nădragului jud.Timiş, în 
Bisericile: Jdioara, Crivina, Nădrag, Găvojdia ajutând şi Criciova şi Cireșu . Am fost ordinat în data de 
29.03.1992 în Biserica din Jdioara. Între timp am fost chemat să slujesc şi în Bisericile din Borlova şi Zlagna în 
toamna anului 1993. Din toamna anului 1993 şi până în present slujesc doar bisericile din Borlova şi Ciuta. O 
data cu înființarea Comunității de Caraş am fost ales ca membru în comitetul Comunității. 
Versetul preferat din Scriptură: Ps.37:5 “Încredințează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El  şi El va 
lucra”. 
Cântarea favorită: “Să-I spui lui Isus orice durere ” şi  grup instrumental  FANFARA. 
Câteva realizări: Prin harul lui D-zeu în jurul anilor 1994-1995 am prelungit biserica din Jdioara construind 
baptisterul şi grupurile sanitare. În 1998 am făcut renovarea exterioară la Borlova, iar în 2005 am renovat 
interiorul bisericii construind balcoane, aer condiționat, video proiector, făcând sî arate foarte frumos , 
modern şi plăcut. Prin ajutorul lui D-zeu am reușit să mențin vechea tradiție bună fanfara, slujirea corului 
mixt, cât şi lucrarea cu tineretul şi copii. Dacă D-zeu ne va ajuta anul acesta vrem să sărbătorim 90 de ani de 
la înființarea bisericii din anul 1921. 
Cea mai mare preocupare, luptă şi realizare rămâne câștigarea sufletelor pentru mântuire, pocăința 
oamenilor. Mă rog lui Dumnezeu să-mi dea sănătate ca să pot să merg şi în continuare să duc vestea buna a 
mântuirii în cât mai multe locuri. 
Un cuvânt pentru fraţii din Comunitate: Trăim vremurile când toate se strică şi tot ce se întâmplă la nivel 
mondial şi în ţara noastră strigă că sfârșitul este aproape. Mă rog lui Dumnezeu ca El să ne ajute să trăim în 
sfințenie şi curăție, așteptând venirea Sa. Pentru dragii şi scumpii mei colegi frați păstori doresc un duh de 
înflăcărare pentru lucrare, vă rog păstrați, trăiți şi propovăduiți pocăința așa cum a adus-o Dl. Isus si cum a 
trăit-o El. Vă rog nu îngăduiți o pocăința după timp, loc, cultură şi pregătire, nu acceptați o pocăință şi 
biserică “modernă”. Domnul să ne dăruiască înțelepciunea şi puterea care vine de Sus ca să putem să stăm 
tari în aceste vremuri tulburi. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze întreaga Comunitate de Caraş împreună cu 
bisericile şi pastorii ei cu prosperitate şi mult har.  
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De la capătul Pământului strig către 
Tine cu inima mâhnită, şi zic: 

"Du-mă pe stânca pe care nu o pot 
ajunge, căci este prea înaltă pentru 

mine!" 
Psalmi 61:2  
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S 
criptura în nenumărate rânduri ne îndeamnă la rugăciune, atât în public cât și în privat. Fratele Pavel le 
amintea fraților din Efes că trebuie să se roage pentru toți oamenii, indiferent cine ar fi aceștia (1 
Timotei 2:1-4), fiindcă „acest lucru este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul 
nostru.” O altă datorie a creștinului este să facă bine la toți oamenii, dar mai ales fraților de credință 

(Galateni 6:10). Aplicată această datorie și la rugăciune, putem înțelege că frații și surorile de credință ar trebui 
să fie cu prioritate în rugăciunile noastre. Prin intermediul epistolei trimisă fraților din Colose, fratele Pavel ne 
învață cum să ne rugăm pentru frați. 

MOTIVAȚII LA RUGĂCIUNE 
      Atunci când urmărim viața bisericii sau a fraților vom descoperi foarte multe lucruri care ne vor determina la 
rugăciune. Să urmărim lucrurile care l-au motivat la rugăciune pe Pavel: 
      1. credința lor în Isus Hristos – v.4a – este foarte important cum crezi, ce fel de credință ai, cum o 
manifești, etc. De credință depinde mântuirea noastră (Fapte 16:29-31) și determină dinamica vieții 
duhovnicești a individului. Credința este și barometrul spiritual care determină valoarea noastră în comunitate și 
în Împărăția lui Dumnezeu. 
      2. dragostea lor față de sfinți – v.4b, 8 – nu orice dragoste ci una „în Duhul” și față de toți, fără excepție. Ei 
au înțeles că nu e suficient să-l iubească doar pe Dumnezeu ci trebuie să-i iubești și pe oamenii lui Dumnezeu. 
      3. nădejdea lor – v.5 – o nădejde vie din cauza unei credințe puternice în Evanghelia care le-a fost 
propovăduită. Ei doreau din toată inima ca să intre în posesia moștenirii cerești cât mai repede posibil, fiindcă 
Cristos trăia realmente în ei (v.26-27). 
     4. lucrarea lor – v.7 – prezentată prin Epafras, dar și alții lucrau pentru Evanghelie, fiindcă aceasta dădea 
roade și mergea crescând (v.6). 
   Toți acești indicatori spirituali sunt suficienți pentru a ne determina să ne rugăm pentru frați – fie să mulțumim 
pentru ei ca în cazul colosenilor, fie să ne rugăm ca Domul să miște viețile lor pentru a avea din belșug aceste 
lucruri. Colosenii au dovedit că au „cunoscut harul lui Dumnezeu” (v.6), fapt care a produs multă bucurie 
apostolului Pavel (oamenilor spirituali). 

CUM AR TREBUI SĂ FIE RUGĂCIUNEA NOASTRĂ 
   Fratele Pavel a fost un om al rugăciunii și ne arată cum ar trebui să fie rugăciunea noastră pentru frați. El nu 
credea că trebuie să te rogi doar pentru frații din biserica din care faci tu parte, ci pentru toți, indiferent unde ar fi. 
Pavel s-a rugat pentru frați: 
1. neîncetat – v.3, 9 – o rugăciune continuă și constantă, o rugăciune zilnică. În felul acesta în orice clipă el era 
în părtășia duhului cu frățietatea. Era un om dedicat rugăciunii și amintea zilnic Domnului de frații lui în Cristos.  
2. cu determinare – 1:29-2:1 – nu erau rugăciuni de pe buze și nici nu-i amintea doar în treacăt, ci era o luptă 
în duhul (cu pasiune) pentru ca diavolul să nu aibă câștig de cauză în viața lor (2:6-8). 
3. cu empatie – 2:5 – simțind cu frații și cerând pentru ei lucrurile care să-i propulseze în lucrare pentru 
Domnul. Cea mai eficientă rugăciune este aceea care ne identifică cu cel pentru care ne rugăm.  

CE SĂ CEREM ÎN RUGĂCIUNE 
Pe lângă mulțumiri, care mărturisesc satisfacția noastră cu privire la starea fraților pentru care ne rugăm, 
suntem îndemnați să facem și cereri.  Prin intermediul rugăciunii lui Pavel pentru coloseni, înțelegem că sunt trei 
aspecte care trebuie să le cuprindă rugăciunea noastră pentru frați. Astfel, noi trebuie să ne rugăm: 
1. să aibă o viață creștină activă – v.9 – Dumnezeu nu se bucură de inactivitate care este sinonimă cu lenea, 
indiferența și plictiseala. O viață dinamică pentru Domnul implică:  

a. umplere cu cunoașterea voii lui Dumnezeu – v.9a – pentru a ști ce trebuie să facă; 
b. înțelepciune (chibzuință) – v.9b – ca să știe când să facă lucrul necesar de împlinit; 
c. pricepere duhovnicească – v.9c – ca să știe cum să facă toate lucrurile. 

2. să facă cinste numelui ce-l poartă (de copii ai lui Dumnezeu) – v.10 – să trăiască într-un chip vrednic de 
Domnul. A trăi într-un chip vrednic de Domnul este definit prin două aspecte: 

a. a fi plăcut în orice lucru – v.10a =  a respecta standardele lui Dumnezeu și a nu ieși din Cuvântul Său; o 
viață dincolo de orice reproș. 
b. a aduce roade în tot felul de fapte bune – v.10b – a manifesta viața ființei născute din Dumnezeu care 
face ca în urma lui să rămână o mireasmă plăcută care determină oamenii să-I proslăvească pe Dumnezeu. 
c. a crește în relația cu Dumnezeu – v.10c – relație care implică o cunoștință de Dumnezeu tot mai mare. 

3. să fie întăriți în putere – v.11-12 – potrivit tărie slavei lui Dumnezeu, nu a omului, pentru: 
a. orice răbdare și îndelungă răbdare – v.11b – necesară desfășurării lucrării (pentru a nu o abandona) 
b. a putea menține o bucurie reală – v.11c – pentru a nu pierde ritmul lucrării. 
c. a fi mulțumitori pentru tot ce li se întâmplă în viață – v.12 – să primească totul ca un  har din partea 
Domnului știind că „au parte de moștenirea sfinților în lumină”.  
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EVENIMENTE 
 -În seara zilei de 02 martie 2011 a avut loc la Berzasca, un 
serviciu special pentru a marca trecerea a 10 ani de la 
renovarea clădirii si redeschiderea bisericii (filială a Bisericii 
Baptiste Coronini). A fost un timp de părtăşie, invitaţi fiind toţi 
fraţii care acum 10 ani au muncit împreună la această lucrare. 
A fost înălţat Numele Domnului prin cântare comună, s-au 
înălţat rugăciuni şi s-au depănat amintiri. Au fost prezenţi Ilie 
Milutin (pastorul bisericii), Nelu Damian, Sabin Munteanu 
precum şi fraţi din Coronini, Sfânta Elena, Liubcova şi Cozla. 
Prin grija fraţilor din Berzasca, partăşia a continuat printr-o masă comună cu toţi cei prezenţi. 
Domnul să-şi binecuvinteze în continuare lucrarea Lui din Berzasca.   

-Pe data de 4 martie 2011 la Biserica Creștină Baptistă Betel 
Reșița a avut loc o Conferință pentru lucrătorii bisericilor noastre 
cu tema „Creșterea Bisericii prin Management”. 
Conferința a fost organizată de Mission Link Internațional, la 
care au conferențiat frații Doug Miller, Randy Matney, 
Mark Crosslin, Roy Row și JerrySweitzer. 
-Duminica 06.03.2011, cu ajutorul Domnului, 
Biserica Creştină Baptistă "Noul Legământ 
Bănia" a deschis un punct de misiune la 
Borlovenii Noi, localitate fără prezenţă 
evanghelică. În ciuda ameninţărilor din partea 

preotului şi a faptului că în seara de luni li s-a făcut pană la toate patru 
maşinile fraţilor, serviciile de evanghelizare au continuat până miercuri seara. 
Rugaţi-vă pentru cei care au ascultat Evanghelia şi pentru cei împotrivitori 
lucrării Domnului.  
-Vineri – 18.03.2011, de la ora 18, a avut loc în Biserica Baptistă nr.2 - Betel 
din Reşiţa a doua întâlnire a tineretului din cele trei biserici baptiste din oraş, 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. 
-Sâmbătă – 19.03.2011, a avut loc la Liceul 
Teologic  Baptist din Reşiţa, Olimpiada de 
religie – Alianţa Evanghelică – faza judeţeană, 
pentru elevii din clasele Vll – Xll. 
Primii clasaţi de la fiecare clasă, vor participa 
la faza naţională a Olimpiadei, care va avea loc 
în vacanţa de Paşti (26-29 aprilie, 2011), la 
Liceul Teologic Baptist din Oradea. 
-Duminică – 20.03.2011, în Biserica Creştină 

Baptistă Speranţa 
Reşiţa, în cadrul 
serviciului divin de 
dimineaţa, a avut loc 
un botez nou-
testamental cu cinci 
suflete, oficiat de fr. 
Mihuţ Mihai, păstorul 
bisericii. Cu acest 

prilej de sărbătoare, Evanghelia a fost 
predicată cu mult har şi rod, de către fr. Bulica 
Petru, păstor al Bisericii nr.1 – Betel 

 

INFORMAŢII INFORMAŢII INFORMAŢII    
   
1.Întâlnirea păstorilor din luna Aprilie, va avea 
loc la Biserica Creştină Baptistă Ghetsimani 
din Caransebeş, în ziua de marţi – 26.04.2011. 
 
2.Pe 12 Aprilie 2011 va avea loc la Ipoteşti, 
jud.Suceava, şedinţa Consiliului Uniunii, în 
vederea pregătirii Congresului Cultului Creştin 
Baptist, care va avea loc în zilele de 19-20 
mai, 2011, la Timişoara. Să ne rugăm ca 
această întâlnire, să fie binecuvântată de 
Domnul. 
 
3.În cursul zilei de Miercuri – 23.03.2011, s-a 
primit un anunţ din îndepărtata Australie că fr. 
Ieremia Găvăgină, fost păstor în mai multe 
biserici de pe meleagurile Banatului, a trecut 
în veşnicie la vârsta de 81 de ani, în urma 
unor suferinţe cauzate de un cancer agresiv 
la ficat. 
Dumnezeu să mângâie familia fratelui Ieremia 
şi pe toţi cei pe care dânsul i-a slujit în timpul 
celor peste 40 de ani de lucrare pe ogorul 
Evangheliei.  


