
 
 
 
 
Lopătiţă Nicolae Lica  -pastor Biserica Creştină  
Baptistă “Sion” Lăpuşnicu Mare şi “Nădejdea” Gârbovăţ 
 
Data naşterii: 30.07.1967, Bozovici, Jud. Caraş-Severin 
Botez: 14.09.1976  L-am mărturisit pe Domnul Isus în apa 
botezului la Gârbovăţ, de către fr. pastor Petruţ Pavel 
Familie: sunt căsătorit din 12.08.1990 cu sora Icoana,  şi 
avem împreună 3 copii: Rebeca- 19 ani, Oana- 15 ani şi 

Otniel- 11 ani. 
Studii:  1994-1997 Institutul Biblic Baptist Timişoara 
           2002-2008 Central Baptist Theological Seminary Mineapolis, Mineasota- 
Extensia Arts, unde am obţinut diploma Masters of Arts in Biblical Studies. 
Câteva cuvinte despre dvs. :  În 22.10.1993 am fost ordinat ca diacon în Biserica 
Creştină Baptistă "Nădejdea"- Gârbovăţ. 
Pe data de 30.11.1997 am fost ordinat ca pastor în aceeaşi biserică, pentru a sluji 
bisericile din Gârbovăţ şi Şopotu-Vechi. Din noiembrie 1999 am început să slujesc şi 
Casa de Rugăciune din Lăpuşnicul-Mare. 
Am slujit ca membru în Comitetul Comunităţii de Timişoara, iar acum ca membru în 
Comitetul Comunităţii de Caraş-Severin. 
Versetul preferat din Scriptură: ''Încolo ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să 
fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui.''  1 Corinteni 4:2. 
Poezia favorită: ''Ce-i Harul?''-autor Valentin Popovici. 
Cântarea favorită: ''Cântarea mea e numai despre Isus'' 
Câteva realizări: Din punct de vedere administrativ în aceşti ani ai slujirii mele, cât 
am putut, am căutat ca împreună cu fraţii să renovăm Casele de Rugăciune. Îmi 
place şi consider că trebuie să arate cât mai bine Casele de Rugăciune. 
Pe plan spiritual, cu părere de rău, spun că nu pot evidenţia realizări speciale la 
nivelul local al bisericilor. Sunt paşi mărunţi în vicisitudinile societăţii postmoderne 
pe care o trăim. Ceea ce am căutat a fost şi este, să nu trec peste ''ceea ce este 
scris'', şi asta nu e uşor astăzi. Legea entropiei afectează şi viaţa noastră spirituală. 
Dăm slavă lui Dumnezeu, că împreună cu fraţii pastori colegi şi cu bisericile din 
zona Văii Almăjului suntem în duhul unităţii şi a dragostei frăţeşti. Ca şi preocupare 
primordială avem susţinerea spirituală şi materială a orfelinatului ''Casa Dorca'' din 
Prilipeţ- lucrare la care invităm cu drag toţi cei care doresc şi pot să facă ceva 
pentru Dumnezeu. Deasemenea fiecare pastor din zona este implicat în lucrarea 
de misiune locală în zona Olteniei sau în Serbia. 
Împreună cu cele două biserici pe care le slujesc susţinem financiar o familie de 
misionari, care slujesc în zona localităţii Strehaia din Oltenia. Totodată cu bisericile 
din zonă şi nu numai, am cumpărat o construcţie nouă şi am amenajat-o ca Locaş 
de Închinare în localitatea Higiu, jud. Mehedinti. 
Un cuvânt pentru fraţii din Comunitate: Fraţii mei, pericolul pe care îl observ astăzi 
la noi credincioşii evanghelici, este că încercăm să părem cât mai relevanţi pentru 
societatea contemporană modernă. În acest fel încercăm să imităm activităţi 
curente ale lumii, cu ideea greşită că avem creativitate. Şi într-un anume sens, ele 
sunt creative, dar cu siguranţă multora din acestea le lipsesc cu desăvârşire 
calităţile eternităţii: sfinţenia şi demnitatea spirituală. Astfel, fraţii mei să avem grijă 
să nu folosim ''valorile'' pe care Dumnnezeu le dispreţuieşte pentru a-i atrage pe 
oameni la Evanghelie. 
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Pastor Lica Lopătiţă  

“Nu vă spăimântaţi! 
Căutaţi pe Isus din 
Nazaret, care a fost 
răstignit: a înviat, 

nu este aici;  

iată locul unde  

îl puseseră.” 
Marcu 16:6  



Î n vinerea mare putem vedea ce au făcut oamenii cu Isus Cristos. În Duminica învierii vedem ce a 
făcut Dumnezeu cu Domnul Isus. Oamenii L-au pus pe cruce şi L-au omorât, dar Dumnezeu L-a 

înviat din morţi prin „nemărginita mărime a puterii Sale” Ef.1:17-23. 
Ce ne comunică Dumnezeu prin învierea din morţi a Domnului Isus? 
1.FAPTUL CĂ EL ESTE CU ADEVĂRAT FIUL LUI DUMNEZEU 
Oamenii I-au contestat mereu Domnului Isus divinitatea, nesocotind toate evidenţele care le-au fost 
oferite în acest sens, cum ar fi: învăţătura şi afirmaţiile Lui, lucrările şi minunile Lui, caracterul Lui 
desăvârşit. Prin învierea Lui din morţi Dumnezeu certifică dumnezeirea Domnului Isus oferind cea 
mai puternică dovada că El este cu adevărat ceea ce a pretins că este, Fiul lui Dumnezeu.(Rom.1:2-
4; Fp.ap.17:30-31). 
   -Dumnezeu confirmă astfel adevărul cuvintelor Lui Isus şi autenticitatea faptelor Lui, care L-ai acre-
ditat ca Fiu al Lui Dumnezeu(Mat.16.21;28:5-6; Fp.ap.2:22). 
   -Dumnezeu restabileşte autoritatea şi poziţia în univers, a Fiului Său, pe care oamenii le-au 
nesocotit şi le-au contestat (Mat.28:18; Efes.1:20-21; Filip.2:9-11). 
   -Dumnezeu restabileşte demnitatea Fiului Său, pe care oamenii au călcat-o în picioare, atunci când 
L-au răstignit (Mat.27:28-31; Apoc.1:13-18). 
   -Dumnezeu a reconfirmat şi valoarea Fiului Său pe care oamenii au ignorat-o, renunţând la El. El 
este piatra din capul unghiului clădirii, lepădată de zidarii şi arhitecţii lumii acesteia, dar pe care Dum-
nezeu a restaurat-o şi a aşezat-o „în capul unghiului”, ca „piatra de boltă” a universului şi a istoriei 
(Ps.118:22-24; Ef.2:20;1Pet.2:6). 
2.FAPTUL CĂ EL ESTE SINGURUL MÂNTUITOR-Rom.4:25;Fp.ap.4:12 
Vinerea Mielul lui Dumnezeu este pus pe altarul crucii, ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre, 
iar Duminica Dumnezeu validează această jertfă, prin faptul că L-a înviat din morţi. Aceasta înseam-
nă că dreptatea divină a fost satisfăcută şi Dumnezeu poate acum socoti neprihănit pe cel ce crede 
în Isus. 
În felul acesta Domnul Isus se califică să fie Mântuitor şi Mare Preot pentru toţi care cred în El pentru 
că: 
El l-a biruit pe Satan prin moartea Sa ispăşitoare pentru păcatul lumii întregi (1Ioan.3:8; Evrei.2:14). 
De asemenea, El a biruit păcatul prin jertfa Sa–Col.2:14; Evrei 9.26; 10:14; 1Pet.3:18, 1Io.2:2. 
Domnul Isus a biruit în final şi moartea, prin învierea Sa glorioasă-2Tim.1:10; Evr.7:24-27; 
Apoc.1:18. 
3.FAPTUL CĂ EL INAUGUREAZĂ O NOUĂ CREAŢIE 
Învierea nu este doar un fapt istoric trăit de Domnul Isus, ci este menită să fie continuată în vieţile 
celor ce cred în El. La 1Cor.15:45 se spune  că „primul Adam a fost făcut un suflet viu. Al doilea 
Adam(sau mai corect ultimul Adam), a fost făcut un duh dătător de viaţă”.  
Astfel trupul în care a înviat Domnul Isus este un trup ceresc, care ne revelează o nouă creaţie, su-
perioară materiei. Cu acel trup El s-a adaptat la legile materiei, dar în acelaşi timp era superior aces-
tor legi. 
Domnul Isus înviat este primul din această creaţie nouă (Col.1:15,18; Rom.8:29; 1 
Cor.15:20,23) 
Prin credinţa în El noi suntem incluşi în această creaţie nouă (2Cor.5:17; Ef.2:5,6,8,10; 
1Pet.1:3) 
Acest proces al înoirii va fi finalizat la a doua venire a Domnului Isus(1Cor.15:50,54; 1 Ioan 
3:1,2). 
4. FAPTUL CĂ PLANUL DIVIN REVELAT ÎN SCRIPTURI, 
VA TRIUMFA. 

Pastor Mihuţ Mihai 
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 - În data de 17 aprilie 2011, a avut loc un botez nou-
testamentar la Biserica Creştină Baptistă din Ţerova, 
filială a Bisericii Baptiste “Speranţa” Reşiţa. Cuvântul 
lui Dumnezeu, cu această ocazia, a fost vestit de către 
fratele pastor Vrăncilă Dănuţ, pastor a bisericii baptiste 
Ghetsimani din Caransebeş iar actul botezului a fost 
efectuat de către fratele pastor Mihuţ Mihai. 
Cele 4 suflete care s-au botezat au mărturisit public 
credinţa lor şi în apa botezului, în faţa martorilor văzuţi 
şi nevăzuţi cât şi în faţa asistenţei  prezente care au 
ascultat Cuvântul Domnului. 
Dumnezeu să-i binecuvinteze ! 
 
-Dorim să vă invităm la conferinţa păstorilor cu pastorul Wayne Barber la Centrul biblic Surduc. 

Wayne Barber este pastorul principal al bisericii Woodland Park din 
Chattanooga,Tennessee, renumit vorbitor la conferinţe naţionale şi 
internaţionale pentru lucrători. 
Scopul principal al slujirii lui Wayne Barber este mesajul suficienţei vieţii 
creştine în Isus Hristos. Oamenii din toată lumea beneficiază de abilitatea lui 
Wayne Barber de a face viu Cuvântul lui Dumnezeu prin experienţele din viaţa 
de fiecare zi, împărtăşite în mod onest şi deschis. Wayne este autor şi co-autor 
al mai multor cărţi traduse şi în limba română: Viaţa predată, Odihna harului, 
Ce mare har! Umblând cu Dumnezeu. 
Wayne Barber colaborează cu Precept Ministries prin Mia şi Costel Oglice. 
Tema acestei conferinţe este: “Ce este credinţa? Credinţa este ….” (acest subiect 
va fi tratat din epistola către Evrei). 

Prima conferinţă va avea loc pe 27 aprilie (începând cu masa de seară) şi se termină pe 30 aprilie 
cu masa de prânz. A doua conferinţă va începe pe 1 mai cu masa de seară şi se termina pe 4 mai 
cu masa de prânz. 
Pentru o colaborare şi administrare cât mai bună, vă rugăm să contactaţi şi să confirmaţi 
participarea dvs. la pastorul Gigel Olariu la 0722-436143 sau email: olariugigel@yahoo.com  

 
-În perioada 17-24 Aprilie, 2011, în Biserica Baptistă Speranţa Reşiţa a avut loc o 
săptămână de evanghelizare şi meditaţie la patimile Domnului Isus, cu servicii speciale 
de închinare în care au cântat grupuri vocale şi au predicat Cuvântul lui Dumnezeu fraţi 
invitaţi. 
Dumnezeu a revărsat har bogat seară de seară şi mulţi prieteni au avut ocazia să audă 
Evanghelia. 

 
-Pe 13 mai 2011, cele trei Biserici baptiste din Reşiţa, în colaborare cu 
organizaţia creştină „Evanghelizare Masivă” organizează la sala 
cinematografului Dacia din Reşiţa, un Concert creştin susţinut de grupul 
vocal “Glory Gates Cvartet” din SUA şi grupul “Impact” de la Arad. Să ne 
rugăm ca Dumnezeu să folosească şi această ocazie spre mântuirea multor 
suflete în Reşiţa. 
 
-Congresul Cultului Creştin Baptist din România, va avea loc în zilele de 19 – 20 Mai, 
2011, la Biserica Baptistă “Betel” din Timişoara. Consiliul Uniunii, întrunit în şedinţa de lucru din 
12 Aprilie, la Ipoteşti(Suceava), a stabilit prin vot Comitetul de organizare şi conducere al 
Congresului, care are următoarea componenţă: Preşedinte de zi – fr. Mariş Daniel; doi 
Vicepreşedinţi de zi – fr. Mihuţ Mihai şi fr. Borzoscy Iştvan; doi Secretari de zi – fr. Tuţac Samuel 
şi fr. Cruceru Marius. 

CONTINUARE pag. următoare 



INFORMAŢIIINFORMAŢIIINFORMAŢII  
 
În data de 26.03.2011, a avut loc Adunarea generală a Comunităţii 
Bisericilor Creştine Baptiste Caraş – Severin, în cadrul căreia s-a ales 
Comitetul de conducere al Comunităţii. 
Doresc ca şi pe această cale să exprim în numele Comitetului de conducere, 
mulţumirile noastre frăţietăţii, pentru încrederea pe care ne-aţi acordat-o prin votul 
exprimat în Adunarea Generală. 
Considerăm că acest vot reprezintă o dovadă de apreciere din partea 
dumnevoastră la adresa Comitetului, care în această perioadă de început a 
Comunităţii noastre, s-a străduit să imprime bisericilor o direcţie biblică, sănătoasă, 
în ce priveşte învăţătura şi lucrarea, precum şi un climat de părtăşie, unitate şi 
respect între slujitorii bisericilor. 
Dorim să vă asigurăm stimaţi fraţi, de toată dragostea şi consideraţia noastră, 
precum şi de faptul că ne vom da toată silinţa să ne achităm  cu bine de toate 
responsabilităţile pe care le implică slujirea pentru care ne-aţi mandatat prin votul 
dumneavoastră. 
Componenţa Comitetului este următoare:  
Preşedinte – Mihuţ Mihai;  
Vicepreşedinţi – Milutin Ilie, Tinco Ilie şi Vrăncilă Dănuţ;  
Secretar – Sfercoci Valentin;  
membri: Arnăut Lazăr, Damian Ioan, Lopătiţa Lica, Nedved Petru, Tamaş Ovidiu şi 
Vrâncuţa Ioan. 
Adunarea generală a desemnat patru membri în Consiliul Uniunii din partea 
Comunităţii noastre şi anume: preşedintele şi cei trei vicepreşedinţi. 
De asemenea, Adunarea generală a votat şi propunerile pentru Comitetul Executiv 
al Uniunii, după cum urmează:  
Preşedinte – fr. Bunaciu Otniel;  
Secretar General – fr. Tuţac Ionel;  
Vicepreşedinte cu pastorala – fr. Tinco Ilie;  
Vicepreşedinte cu educaţia – fr. Negruţ Paul;  
Vicepreşedinte cu misiune – fr. Iuga Romică şi  
Secretar general adjunct – fr. Milutin Ilie  

"""CUM AŞTEPT, CUM MĂ PREGĂTESC CUM AŞTEPT, CUM MĂ PREGĂTESC CUM AŞTEPT, CUM MĂ PREGĂTESC 
PERSONAL DE SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII PERSONAL DE SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII PERSONAL DE SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII 
DOMNULUI DIN ANUL ACESTA?"DOMNULUI DIN ANUL ACESTA?"DOMNULUI DIN ANUL ACESTA?"   
O întrebare la care ar trebui să ne răspundem fiecare 
în mod sincer.  
Oare a devenit un obicei din calendar, un timp în 
care sunt liber de la serviciu, când pot pleca într-o 
minivacanţă.. sau reprezintă cu totul altceva pentru 
mine, pentru tine? Vei lăsa să treacă şi această sărbătoare pe 
pe lângă tine, fără să simţi dragostea lui Dumnezeu ? 
Iată câteva răspunsuri .. 
“prin citirea relatărilor celor patru Evanghelii privind suferinţa, moartea şi învierea 
Domnului Isus, prin rugăciune şi părtăşie cu Domnul şi cu fraţii” (Titus Jurca) 
“Prin meditare, mulţumire şi mărturisire a tot ce a făcut Domnul Isus pentru mine.” 
(Daniel Fişteg) 
“Cu mintea şi cu inima curată, eliberat de orice poftă a firii pământeşti.” (Lucian 
Hergane) 
“Cu mare drag, cu emoţii, ca şi cum ar fi ultima dată când mai sărbătorim acest 
eveniment aici pe pământ.(Ioan Vrâncuţa)  
“De când am înviat împreună cu Cristos consider că experimentez zilnic Sărbătoarea 
Învierii, deci nu pot vorbi despre o pregătire deosebită înainte de Paşte.” 
(Cristi Hinda)  
“Săptămâna Patimilor, pentru mine personal, înseamnă o apropiere mai mult de 
Dumnezeu şi o viaţă de slujire şi credinţă mai dedicată Domnului.” (Lica Lopătiţă)  
 

Tu cum aştepţi Paştele ?... 

     Acest plan a fost conceput înainte de întemeierea lumii, a 
fost descoperit în mod progresiv în Cuvântul lui Dumnezeu şi reali-

zat în Cristos, prin moartea şi învierea Sa şi va fi finalizat la a doua Sa venire. 
Învierea Domnului Isus oferă toate premizele că acest plan va avea o finalitate fericită, pentru că vrăjmaşul  
nostru,Satan a fost biruit, păcatul lumii a fost ispăşit şi moartea a fost biruită. Toate acestea anticipă biruin-
ţa finală a lui Isus Cristos, care va avea loc la a doua Sa venire, când scopul lui Dumnezeu de restaurare 
a tuturor lucrurilor va fi atins. Va fi o lume nouă pregătită pentru oameni noi,  în care va locui neprihănirea. 
Starea celor credincioşi va fi schimbată.(Filip.3:20,21 etc) 
Starea actuală a universului va fi schimbată (Rom.8:19-24; 2Pet.3:10-14, Apoc.21:3-5) 
Judecata lui Dumnezeu prin Isus Cristos asupra lui Satan, a îngerilor lui şi a tuturor care trăiesc în nele-
giuire, va fi definitivă. Astfel tot răul din univers, generat de Satan va fi înlăturat.(Apoc.22:14-15) . 

CONTINUARE pag.precedentă 

“Dacă Isus Hristos, care este Dumnezeu a murit pentru mine, nici o jertfă pentru 
El nu poate fi prea mare pentru mine!!” 

Astăzi,duşmanii lui Hristos nu-L mai răstignesc.De frica să nu învieze iaraşi. 
Afirmă pur şi simplu că nu există.   

Isus a fost legat în Ghetsimani, ca noi să fim dezlegaţi de păcatele noastre  

GOLGOTA este cheia care mi-a deschis poarta spre cer, iar Isus este Acela care 
mi-a platit "biletul de călătorie"!  

Viaţa cu Isus este o speranţă fără sfârşit. Viaţa fără Isus este un sfârşit fără 
speranţă!   

Când nu îţi mai rămâne nimic decât Dumnezeu vei descoperi că Dumnezeu îţi 
este SUFICIENT!   



Motivul ÎNVIERIIMotivul ÎNVIERIIMotivul ÎNVIERII 
 
Rom 4:25 “…care a fost dat din pricina 
fărădelegilor noastre, şi a înviat din pricină 
că am fost socotiţi neprihăniţi.” 
 
 

B iblia ne spune că Isus a fost dat din pricina fărădelegilor noastre şi a înviat 
din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi. S-ar putea să ştii deja de ce a 
murit Isus pentru păcatele tale, dar cunoşti însemnătatea învierii Lui de 

către Dumnezeu din morţi? 
 
Să presupunem că trăieşti într-o ţară străină şi într-o zi se întâmplă să calci una 
dintre legile majore ale ţării. Faci apel la mila regelui iar el spune „O regulă este 
regulă, nu pot modifica regula pentru tine, ce vor spune ceilalţi despre integritatea 
mea? Oricum, dacă găseşti un înlocuitor care să sufere pedeapsa în locul tău – trei 
luni de puşcărie – voi fi deacord”.  
 
Prin harul Lui Dumnezeu, tu găseşti un înlocuitor benevol. El merge la închisoare în 
locul tău şi tu nu-l mai vezi pentru o anumită perioadă de timp. Trec zile, săptămâni, 
luni. 
Acum, când şi în ce fel vei şti că pedeapsa pentru delictul tău a fost în totalitate 
ispăşită? Când vei putea să ai odihnă în ceea ce priveşte delictul tău? Doar atunci 
când îţi vei vedea înlocuitorul umblând în libertate. Când îl vei vedea ieşit din 
închisoare, vei ştii că pedeapsa a fost dusă la îndeplinire. Vei ştii că acum eşti 
îndreptăţit şi nimeni nu mai poate aduce acuzaţii împotriva ta pentru fapta comisă. 
Nu-ţi va mai fi teamă de rege sau că gărzile lui vor veni după tine fiindcă tu ştii că 
cel care a fost pedepsit în locul tău, a fost eliberat. 
 
Prietene, Isus, Înlocuitorul tău, a plătit datoria pe care tu nu ai putut-o plăti. La 
cruce, El a purtat păcatele întregii tale vieţi. Dumnezeu le-a pus pe toate asupra Lui 
Isus şi L-a pedepsit pentru fiecare păcat în parte până când dreptatea Lui a fost pe 
deplin satisfăcută. Şi pentru că a fost pe deplin satisfăcut de ceea ce Isus a făcut, L-
a înviat din morţi. 
 
Azi, mormântul Lui Isus este gol, El nu se află acolo fiindcă a înviat. Învierea Sa şi 
mormântul gol vor fi pentru totdeauna siguranţa noastră că am fost pe deplin 
îndreptăţiţi. Nu mai trebuie să ai teama de judecata Domnului pentru păcatele tale. 
Dreptatea Lui este de partea ta azi!  
 

Traducere după pastor Joseph Prince 

CRUCEA 
Atâtea șoapte negre te cheamă din adânc 
Să nu poți tu vedea lumina și fața Celui Sfânt. 
Atâtea amăgiri,ce vin din lumea largă te țin 
legat de glie, 
Ca tu în veci să nu vezi pe Domnu-n strălucire. 
 
Gândeşte-te amice la harul Celui Sfânt 
Că e și pentru tine lăsat pe-acest pământ. 
E singur dar anume lăsat de Dumnezeu, 
Și acesta-l poți cunoaște decât prin Fiul Său. 
 
Ducând pe umeri crucea, lovit, scuipat, zdrobit 
De-atâtea suferințe ce i-a îngreunit 
Și pașii către cruce și inima spre cer 
Și-n toate ca să strige o, Ava, Dumnezeu! 
 
Băut-ai tu paharul de-l mai batjocorești? 
Ducând o viață în care tu nici nu te gândesti, 
La spinii și la fruntea în care au intrat,  
Acolo pe Golgota purtând al tău păcat. 
 
Acuma îti mai arde,să stai în nepăsare 
Să uiți de suferința și crucea Lui cea mare 
De cupa ce-a băut-o cu greul tău păcat 
Să fi scăpat de moarte să fi eliberat. 
 
Să simți în piept iubirea ce e din Dumnezeu. 
Și-n orice activitate să vezi pe Fiul Său. 
Acesta este Harul ce l-a simțit tâlharul, 
Stând atârnat pe lemn între pământ și cer. 
 
Ascultă-mă o clipă și nu vei regreta, 
Ascultă azi chemarea și nu mai amâna. 
Căci mâine firul vieții se poate-ați fi scurtat  
De Cel ce azi te cheamă la veșnicul Sabat. 

 
 

Acum amice dragă, alege ce dorești, 
O viața în lumină și slavile cerești! 
Sau negura și chinul ce sunt a lui satan  
Acestea te opresc să intri-n Canaan. 
 
Ascultă adevărul ce-n inimă stă pus 
De regele MESIA de regele ISUS. 
Primeste azi mesajul ce tu l-ai ascultat, 
Și-apoi cu voce tare să spui: “EU SUNT 
SALVAT! “ 


