
 
 
 

Bancsov Roland Zoltan  - pastor la Biserica Creştină 
Baptistă “Betel” Reşiţa 
Data naşterii :  17.03.1974 Reşiţa, jud  Caraş Severin. 
Botez: 22 august 1993 
Familie: căsătorit în 30 iulie 2005 cu sora Lina, binecuvântaţi de 
Dumnezeu cu o fetiţă – Damaris (2007). 
Studii:  1980-1988  Şcoala Genereală nr.12, (Actualul Lic.de Artă) 
1988-1992  Liceul Teoretic nr.3 Reşiţa, secţia informatică 

1999-2003  Licenţiat Institutul Teologic Baptist de Grad Universitar Bucureşti 
2006-2009  Graduat Master of Ministry la Covington Theological Seminary GA, SUA. 
Ocupaţie:  pastor la Biserica Baptistă “Betel” Reşiţa. 
Câteva  cuvinte  despre dumneavoastră:  L-am primit de Hristos ca Domn şi 
Mântuitor la vârsta de 19 ani, în anul 1993, an care a culminat şi cu legământul în apa 
botezului; m-am botezat împreună cu fratele meu mai mare şi cu o parte din grupul din 
cartier. Apoi, după 5 ani, în 1998 s-a întors şi tatăl meu la Domnul. După absolvirea 
Seminarului, am slujit în primul an în bisericile misiune în Giurgiova, Secăşeni şi Ticvaniul 
Mic şi m-am implicat în ajutorarea bisericilor de la sate din zona de misiune. Am fost ales 
şi ordinat ca păstor în Biserica Baptistă „Betel” iar actualmente slujesc împreună cu fraţii 
păstori Gigel Olariu şi Cătălin Constantin, slujirea în misiune fiind preluată de fr.Daniel 
Mezin. Sunt implicat în pastorală, predicare, închinare muzicală şi coordonez un grup de 
părtăşie şi de creştere spirituală-ucenicie. 
Versetul  preferat:  Ps.37: 4-5,7, deoarece reprezintă secretul umblării cu Dumnezeu:  
*-să cauţi şi să fii în voia Lui; *-să te încrezi în Domnul; *-să nădăjduieşti în continuu. 
Cântarea  preferată :  „Crown Him with many Crowns” (Un Imn de Glorie)  
Poezia favorită:  “Chemare” – Viorel Lozneanu  
Câteva realizari: În esenţă pot şi trebuie spus că „a fi folosit de Dumnezeu” în lucrările 
Sale. Pe plan familial – căsătoria cu „Alyna”, o soţie credincioasa / pe plan spiritual – 
botezul nou-testamental de la Ticvaniul Mic, unde nu a mai  fost un asemenea eveniment 
de ani de zile şi lucrarea de la Reşiţa. 
Ce v-aţi propus pentru anul acesta:  Deşi anul acesta este pe sfârşite, ce doresc de la 
Domnul să se înfăptuiască este mai întâi o investiţie în viitorii lideri-ucenici, care să fie 
pregătiţi pentru ştafeta Evangheliei pentru generaţia lor - deci prin harul lui Dumnezeu să 
duc la bun sfârşit grupul de ucenicie, şi mă rog ca din rândul credincioşilor să fie cât mai 
mulţi creştini ucenici în „urmarea lui Hristos”, după cum spunea Thomas a Kempis.  
Un cuvânt pentru fraţii din Comunitate:  Având în vedere vremurile pe care 
Dumnezeu ni le-a pus în faţă să le traversăm, să punem un deosebit accent pe post şi 
rugăciune pentru ca Domnul să trimită vremi de înviorare; iar ca şi biserici locale din 
cadrul Comunităţii să împlinim de dragul lui Hristos acea realitate dorită de cei din 
vremurile trecute „Hai să dăm mână cu mână, ce-i cu inima creştină...” – adică să readucem 
pocăinţa adevărată în adunările creştine şi de ce nu – să (re)devenim Instituţia care aduce 
Impactul Transformării în societate (familial, moral şi spiritual). Mă rog ca toată lucrarea 
pe care o facem în diversitatea de forme să fie numai sub „ungerea Duhului Sfânt” şi să 
aducă gloria lui Dumnezeu atât în creştinismul contemporan cât şi în viaţa cotidiană. 

   Zoly Bancsov – rob al lui Hristos 
Soli Deo Gloria 
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“Ferice de cel pe care-l alegi Tu şi pe care-l pri-
meşti înaintea Ta, ca să locuiască în curţile Ta-

le! Ne vom sătura de binecuvântarea Casei  

Tale, de sfinţenia Templului Tău.” 

Psalmul 65:4  



De ce eşti trist ? 
 COMUNICAT 

Stimaţi fraţi, 

Aşa cum probabil ştiţi, în perioada 20-31 
Octombrie, va fi realizat un nou recesământ al 
populaţiei din România. Dorim să îndemnăm pe 
această cale pe toţi credincioşii baptişti din Comunitatea Caraş Severin, să-şi 
declare identitatea confesională(baptistă). 

De asemenea, sfătuim familiile să declare ca aparţinători baptişti pe toţi 
copiii şi membrii familiilor care frecventează bisericile baptiste şi împărtăşesc 
convingerile baptiste(chiar dacă nu sunt încă botezaţi), fie că sunt în ţară, sau 
sunt plecaţi pentru o perioadă să lucreze în altă ţară. 

 
EVENIMENTE EVENIMENTE EVENIMENTE    

   
1. Sâmbătă – 05.11.2011, ora 10,00 va avea loc o Conferinţă cu toţi 
învăţătorii pentru copii din Comunitatea Bisericilor Baptiste din Caraş 
Severin, la Biserica Baptistă Ghetsimani din Caransebeş. 
La această întâlnire este invitat ca instructor, fr. Bruda Daniel de la 
Fundaţia EGM Cluj. Vă aşteptăm! 
2. Luni 07.11.2011 va avea loc Ziua Internaţională de Rugăciune a 
Surorilor!  
3. Pe data de 19.11.2011, va avea loc la Biserica Baptistă Speranţa 
Reşiţa, o întâlnire zonală pentru tineret. 
Întâlnirea va începe la ora 15,00 şi sunt invitaţi 
tineri din Bisericile din zonă(Reşiţa, Bocşa, 
Caransebeş, Oţelu Roşu, Anina, Oraviţa, Clisura 
Dunării şi altele). Vă rugăm a confirma 
participarea şi numărul aproximativ al 
participanţilor, până pe data de 16.11.2011, la 
tel. 0748-119442 (fr.Dumitraşcu Gelu), sau pe 
adresa de email a comunităţii. Vă aşteptăm cu drag. 

D e multe ori tristeţea, suferinţa,  lacrimile sunt parte ale umblării pe calea Domnului. Din 
această cauză sunt unii care sunt obosiţi , nu mai lucrează pe ogorul Domnului, sau pe cale să 
renunţe. E tristă, dar adevărată şi dură, expresia pe care o foloseşte mereu fratele Beniamin 
Fărăgău: "Biserica, e singura armată care îşi împuşcă răniţii". 
       Era, vremea tinereţii mele, slujeam în biserică, dar din cauza tulburărilor din biserică,  eram 
obosit, trist şi pe punctul de a renunţa la tot. Dumnezeu, a rânduit ca să fim vizitaţi de un grup de 
tineri de la Timişoara. Cineva a recitat poezia: "De ce eşti trist ?"  Ştiu că am înregistrat-o la 
casetofon şi am învăţat-o pe de rost.                                                                                                              
E poezia care mi-a marcat viaţa şi prin care Dumnezeu mi-a vorbit în mod excepţional. Era modul 
de a lucra a lui Dumnezeu,  pentru a mă ţine pe calea Lui şi în slujire înaintea Lui.          
Pentru că mai mulţi au cerut poezia,  am decis să o trimit, la Agenda Baptistă Cărăşană, deşi nu 
cunosc autorul ei. Dorinţa care o am în sufletul meu,  este ca ea să fie un nou imbold,  la slujire 
pentru cei ce au obosit,  şi de ce nu o chemare la mântuire pentru cei ce înca zăbovesc.  
 

DE CE EŞTI TRIST ?DE CE EŞTI TRIST ?   
   
De ce eşti trist, şi pasul tău pe cale, a obosit ? 
De ce n-ai mai lucrat ? 
De ce ţi-e frunte-atât de-ngândurată 
Şi ochii plini de lacrimi ? 
Oh ! De ce ? 
De ce te plângi că-i prea grea crucea ? 
Că-i prea amară suferinţa ta ? 
De ce invidiezi pe alţii ?  
Oh ! crucea lor e mai grea ca a ta, 
Dar, ei o duc 'nainte , cu credinţă, 
Rugându-se mereu lui Dumnezeu ,  
Şi EL i-ajută crucea să o poarte,  
Îi sprijineşte cu sfânt braţul Său. 
Iată de ce sunt alţii,  
Atât de veseli, de fericiţi, de bucuroşi,  
Ei nu sunt singuri, 
Ci alături de ei este Isus Hristos. 
Cum să nu cazi răpus sub cruce ? 
Cum să nu ţi se pară grea ? 
Când tu vrei singur să o duci ? 
Lasă pe Domnul să ia crucea ta, 
Iar tu ia jugul Lui, că e uşor,  
Sarcina Lui nu-i grea, 
Învaţă de la Domnul todeauna,  
Căci El, e blând, smerit cu inima 

INFORMAŢII INFORMAŢII INFORMAŢII    
- Următoarea întâlnire a păstorilor din Comunitatea Caraş Severin va avea loc pe 
data de 29.11.2011. 
Locaţia acestei întâlniri va fi comunicată păstorilor la întâlnirea din 25 Octombrie, 
întrucât suntem în discuţii avansate cu conducerea Comunităţii Timişoara şi este 
posibil să avem o întâlnire comună în luna Noiembrie, la Biserica Baptistă Harul 
din Lugoj.  

Pastor  Sandi  Budimir 

Şi vei găsi odihnă,  
Pentru al tău suflet chinuit,  
Şi pace,  mângăiere,  bucurie, 
Tot ce ţi-ai dorit. 
Iar tu o suflete,  
Care încă mai stai,  
Încă mai zăboveşti. Trezeşte-te ! 
A sosit vremea azi să hotărăşti,  
Cui vrei să slujeşti ? 
Pe cine vrei s-alegi,  
Stăpân şi Domn în viaţa ta ? 
Pe Cel ce stăpâneşte iadul ? 
Sau pe Cel ce-a murit pe Golgota ? 
N-auzi tu vocea blândă a lui Isus ? 
N-auzi chemarea Sa ? 
Voi cei trudiţi veniţi la Mine,  
Veniţi şi-odihnă vă voi da ! 
De ce nu vrei să-ţi recunoşti azi starea ? 
Păcatul, ce te-apasă greu, 
Şi să-i deschizi sufletul tău 
Ziua venirii Lui, e-aproape,  
Tu, cum îl vei întâmpina ? 
Cu bucurie, sau cu teamă ? 
Depinde doar de voia ta. 

PENTRU INFORMAŢII ŞI EVENIMENTE DIN CADRUL COMUNITĂŢII NOASTRE   
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