
 
 
 
 

Budimir Sandi - pastor în Biserica Creştină Baptistă  
Nr. 1 “Sfânta Treime” Caransebeş 
Data naşterii :  4 noiembrie 1961, Suşca, jud  Caraş Severin. 
Botez: 12 decembrie 1982, la Moldova Nouă de către fr. pastor 
Raţă Nicolaie . 
Familie: căsătorit în 15.01.1984, cu sora Aurelia Jucu din 

Peştere, avem 2 copii: Beniamin născut la 01.12.1984 şi Emanuela născută la 
14.02.1986. 
Studii:   Liceul la Moldova Nouă la electrotehnică 
       1994 - absolvit Institutul Teologic Baptist din Bucureşti . 
Ocupaţie:  pastor la Biserica Baptistă Nr. 1 “Sfânta Treime” Caransebeş, cu filiala 
“Biruinţa” Cornuţel Banat şi Biserica Baptistă “Betleem” Maciova. 
Câteva  cuvinte  despre dumneavoastră: Am fost crescut într-o familie de 
credincioşi baptişti. Pentru întoarcerea mea la Domnul, au contribuit mama şi 
tata,  dar şi cei din Biserica Baptistă din Suşca. În vremuri mai grele, au contribuit 
tinerii din Biserica Baptistă Nr. 2 , Km 4 din Constanţa, (pe vremea când eram 
trimis, de la şcoală, la canalul Dunare - Marea Neagră), dar şi Taica Geabău Pascu 
din Alexandria , unde am făcut armata. 
Dupa absolvirea Institutului, pe 21 august 1994 am fost ordinat ca pastor, în cercul 
de biserici: Glimboca, Ciuta, Maciova, Peştere. Am mai slujit în bisericile: Maciova 
Colonie, Constantin Daicoviciu, Copăcele, Prisaca  şi “Emanuel“ Caransebeş. 
Versetul  preferat:  Iov 37:21  “Acum , fireşte, nu putem vedea lumina soarelui care 
străluceşte în dosul norilor , dar va trece un vânt şi-l va curăţi .” 
Cântarea  preferată :  

“M-ai regăsit când eu pierdut în lume / Mă răstigneam pe-altarele de lut 
Când prăbuşit zăceam în neputinţă / Când faptele tărâna m-au făcut 

Tu M-ai cules din pulbere cu harul / Ca să mă-mbraci cu dragostea dintâi 
Şi mi-ai şoptit "Tu eşti mărgăritarul / În dragostea Mea pururi să rămâi”. 

Azi alerg tot mai grăbit pe cale / Să ajung acolo sus la dreapta Ta 
Să trec prin poarta biruinţei cale / Prin poarta ce se cheamă Golgota 
Iar daca adesea cad sub greul crucii / Şi mă pândesc ispitele-n ascuns 
Atuncea mulţumiri Ţi-aduc Isuse / Căci harul Tău îmi este de ajuns.” 

Poezia favorită:  “De ce eşti trist şi pasul tău pe cale a obosit ?” 
Câteva realizari:  Cred că cel mai bine le contabilizează Marele Stăpân. 
Un cuvânt pentru fraţii din Comunitate:  Rămâneţi lângă Domnul şi lângă 
"norma divină" Cuvântul lui Dumnezeu. Nu coborâţi ştacheta, nu diluaţi "credinţa 
care a fost dată sfinţilor o dată pentru todeauna ",  ci dovediţi credincioşie. Nu uitaţi 
de rugăciune şi post. Să ne îndreptam după "dreptarul învăţăturii sănătoase". 
Doamne ajută! Doamne dă izbândă!                        

Budimir Sandi, pastor  
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“Căci Eu ştiu gândurile, pe care le am cu privire 
la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de 

nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. 
Voi Mă veţi chema şi veţi pleca; Mă veţi ruga, 

şi vă voi asculta. Mă veţi căuta, şi Mă veţi 
găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima.”  

   Ieremia 29:11-13 



 
 E V E N I M E N T E  
1. O nouă Grădiniţă creştină la Moldova Nouă. 
Serviciul de închinare al Bisericii Creştine Baptiste “Maranata” Moldova Nouă din duminica de 11 

septembrie 2011 a fost dedicat deschiderii festive a 
grădiniţei creştine din Moldova  Nouă – secţie a Liceului 
Teologic Baptist Reşiţa. 
Evenimentul a debutat prin citirea textului din cartea 
Deuteronom 6:1-9 de către fratele pastor Ioan Popescu şi 
rugăciunile fraţilor pastori Bărnuţ Daniel şi Văran Sabin, 
continuându-se cu tăierea panglicii inaugurare şi 
vizitarea grădiniţei de către invitaţi. 
Preşcolarii vor frecventa grădiniţa într-un spaţiu adecvat, 
amenajat de către Biserica Creştină Baptistă “Maranata” 
Moldova Nouă, având ca şi educatoare pe sora Maria 
Albu. 
Sărbătoarea a continuat în Casa de Rugăciune, la care au 

participat cei 24 de copii care formează grupa de învăţământ preşcolar însoţiţi de părinţi şi 
bunici, dar şi invitaţii speciali, reprezentanţi din partea autorităţii publice locale.  
Slujirea muzicală a fost realizată de corul bisericii şi un grup de tineri coordonaţi de fratele pastor 
Sabin Văran. Mulţumim lui Dumnezeu pentru acest nou proiect de educaţie creştină, şi ne rugăm 
ca Domnul să binecuvinteze lucrarea Sa. 
2. Liceul Teologic Baptist Reșița – început de an școlar 
 Anul școlar 2011-2012 a debutat pentru Liceul Teologic Baptist Reşiţa, având un număr de 22 
formațiuni de studiu (10 grupe de învățământ preșcolar – 2 grupe la Reșița, 2 grupe la Oțelul 
Roșu, o grupă la Moldova Nouă, 5 grupe la Bocșa; 4 clase primare; 4 clase gimnaziale; 4 clase 
liceale), cu un total de 456 preșcolari și elevi.   
Ne stă în față un an necunoscut, recunoaștem dependența noastră de Dumnezeu, cerem 
călăuzirea, mila, îndurarea, ocrotirea și paza Sa peste noi. Cuvintele Psalmistului “Doamne ajută, 
Doamne dă izbândă!” este ruga pe care o înălțăm ca și școală la începutul acestui an școlar.  
(prof. Alexandru Szucs)  
 
3. Întâlnirea cadrelor didactice din Comunitate. 
Cadrele didactice pe de raza Comunității noastre sunt invitate la o întâlnire 
specială  care  va avea loc în data de 8 octombrie 2011, ora 10.30  în locația  
Orfelinatului  Baptist  “Casa Dorca”  din Prilipeț în Valea Almăjului. 
Scopul acestei întâlniri este o mai bună cunoaștere și relaționare a cadrelor 
didactice baptiste, precum și expunerea unei teme de actualitate pentru 
cadrele didactice creștine. 
      Înscrierile se fac până în 1 octombrie 2011 pentru detalii la fratele prof. 
dr. Lazăr Anton (director adjunct la Liceului Teoretic din Bozovici),  tel. 
0745505452. 
4. Săptămână de evanghelizare 
Biserica Creştină Baptistă “Speranţa” Reşiţa, organizează o săptămână de evanghelizare în 
perioada 09 – 16 octombrie, 2011, care se va încheia cu un servici ocazional de botez, Duminică 
16 octombrie. 
 Cu ocazia acestor evenimente vă invităm să fiţi alături de noi în rugăciune ca Dumnezeu să 
reverse mult har peste biserica Sa şi să aducă la mântuire multe suflete. 
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L ucrarea la care este chemat pastorul este o chemare divină şi împlinirea ei nu stă în puterea 
umană ci în harul lui Dumnezeu, care dispune de toate resursele necesare îndeplinirii cu succes a 
chemării. În rândurile următoare voi scrie câteva gânduri pentru cei care sunt , ca şi mine, păstori. 
În linii mari acestea sunt parafrazări, traduse dintr-un articol scris de Erwin Lutzer, pastor principal 
al Bisericii Baptiste Moody, Chicago, Illinois.  
Deoarece este un pastor evanghelic şi contemporan, gândurile sale sunt aşezate ca niste principii 
menite să asigure acestei chemări, un succes pentru gloria lui Dumnezeu (şi nu a noastră). 
 1. Rugăciunea este mai importantă decât predicarea   
Trebuie să-ţi păzeşti timpul de rugăciune, chiar mai mult decât timpul de studiu. Dacă eşti forţat 
să alegi dintre cele două, fă din rugăciune prioritate. Rugăciunea nu este pregătire pentru lucrare, 
este miezul – puterea lucrării. Dacă viaţa ta de rugăciune este mediocră sau inconsecventă, 
trebuie să-ţi pui timp deoparte pentru rugăciune – URGENT !!! 
 2. Predicare este mai importantă decât administrarea  
Cei mai mulţi pastori petrec foarte mult timp în managementul bisericii, rămânând cu foarte puţin 
timp pentru studiu şi meditaţie. Comitetele sunt necesare, pentru sfătuire şi coordonare în 
lucrarea bisericii ; chiarşi mai importantă este viziunea şi ablitatatea de a conduce biserica în 
direcţia potrivită. Dar lucrarea Cuvântului are cel mai mare impact. 
 3. Familia este mai importantă decât biserica (adunarea, congregaţia)  
Există, la pastori o puternică atracţie de a fi preocupaţi de nevoile bisericii aşa de mult că uneori îşi 
neglijează familia. Ispita de a ceda presiunilor externe şi de a căuta să împlineşti toate aşteptările 
celorlalţi duc la neglijarea soţiei şi a copiilor. Timpul petrecut împreună cu familia poate fi mai 
important decât cine ştie ce întâlnire sau discuţie în cadrul bisericii pe care o slujeşti. Familia este 
mai importantă decât cei care-ţi plătesc salariul, indiferent de domeniul în care lucrezi.  
 4. Credincioşia este mai importantă decât competiţia  
Când te compari cu alţii este uşor să cazi în capcana concurenţei şi să devii descurajat. Biruieşte 
duhul de comparaţie şi bucură-te de succele altor lucrători. Când vei fi mulţumit de partea ta de 
lucrare vei găsi împlinire şi satisfacţie – şi ce poate fi mai împlinitor decât să fii folosit de mâna lui 
Dumnezeu în vieţile celor din jur, în modul în care Îşi desfăşoară lucrarea mânturii Lui ?! 
 5. Dragostea este mai importantă decât abilitatea  
Clar, nu poţi lucra fără darurile care te califică pentru slujirea Evangheliei. Trebuie să cunoşti 
Cuvântul şi să fii capabil (să te perfecţionezi) să-l comunici ; şi trebuie să ai îndemânări de lider şi 
talent în a lucra cu oamenii – dar apostolul Pavel ne atenţionează că toate darurile, talentele, 
abilităţile şi îndemânările nu sunt nimic, daca sunt lipsite de dragostea christică. Chiar şi cea mai 
bună învăţătură biblică nu schimbă vieţi dacă nu este filtrată printr-o personalitate umplută de 
dragoste.  
Fie ca aceste principii să stea la baza personalităţii noastre cât şi a lucrării pe care o facem fiecare, 
pentru ca slujirea noastră să fie apreciată şi răsplătită de Domnul Hristos înaintea Lui.  

INFORMAŢII INFORMAŢII INFORMAŢII    
- Întâlnirea păstorilor din Comunitatea Caraş-Severin în luna Octombrie 
va avea loc marţi, 25 Oct.2011, ora 10, la Biserica Creştină Baptistă nr.1 
din Reşiţa. Mulţumim fr. Bărnuţ Daniel şi Bisericii pentru această găzduire. 
Dumnezeu să binecuvinteze şi această întâlnire. 

Pastor Bancsov  Roland  Zoltan 


