
 
 
 

Gruia Petru  - pastor Biserica Creştină Baptistă “Betel” 
Pojejena 
Data naşterii :  06.07.1957 Șușca, jud.  Caraş-Severin. 
Botez:  06 iulie 1979 L-am mărturisit pe Domnul Isus în apa 
botezului la Biserica Baptistă Nr.2 Timișoara, botezat de fr. 
Păstor Stanca Ioan. 
Familie: căsătorit din 06.05.1979 cu sora Silvia, și Domnul 

ne-a binecuvântat cu 3 copii: Iacob-Petru (1981) căsătorit și are 2 copii 
(Elizebet-Maria 3 ani și Andrei-Iacob 5 luni); Ioan-Ilie(1982) căsătorit și Andrei-
Emanuel (1990) student. 
Studii:  1972-1975  Şcoala Profesională UCMR Reșița 
1983 -  Liceul Industrial nr.3 Oradea 
1998 - Licenţiat Institutul Teologic Baptist de Grad Universitar Bucureşti 
Ocupaţie:  pastor la Bisericile Baptiste din Pojejena Română, Pojejena Sârbă, 
Câmpia, Vrani, Socol, Ciortea și Mercina. Din 2010 slujesc și la Padina Matei iar 
de 3 ani cu Biserica baptistă Pojejena sârbă slujim în lucrarea de misiune la 
Straja în Serbia. 
Câteva  cuvinte  despre dumneavoastră:  Am fost ordinat pe 18.03.1990 în 
Biserica baptistă Grădinari apoi din 15.09.1991 am preluat biserica baptistă de 
la Pojejena de la fr. pastor Mihai Mihuț.  
 Cât despre mine şi familia mea pot spune ca şi Iosua altădată: “Eu şi casa mea 
vom sluji Domnului” Iosua 24:15 
Versetul  preferat:  Iov 11:13-14 “ Tu, îndreaptă-ţi inima spre Dumnezeu, 
întinde-ţi mâinile spre El. Depărtează-te de fărădelege şi nu lăsa nedreptatea să 
locuiască în cortul tău.” 
Cântarea  preferată :  „La a Ta chemare vin, 'naintea Ta păşesc 
                                             Şi-n sângele-ţi ce-odată a curs, Vreau să mă mântuiesc.” 
Poezia favorită:  “De ce-I aşa?  O ştie El!” – de Simion Cure  
Câteva realizari: Pot spune că eu am făcut puţin dar, Domnul a făcut mai mult. 
În cercul de de biserici unde slujesc, Dumnezeu m-a ajutat ca împreună cu fraţii 
americani să construim două capele, să renovăm bisericile, dar bucuria cea mai 
mare e cea spirituală, să vezi oameni mântuiţi, întorşi la Dumnezeu în fiecare an! 
Ce v-aţi propus pentru anul acesta:  Să lucrez mai mult pentru Hristos.  
Un cuvânt pentru fraţii din Comunitate:  În vremurile care le trăim, de har 
binecuvântat din partea Domnului, ni se potrivesc versurile de sfârşit din 
poezia “Ştergarul” de Costache Ioanid:  

“Voi fraţi, goniţi mândria, visările şi somnul ! 
Luaţi cu drag ştergarul alăturea de Domnul ! 
Şi nu uitaţi: pe cale orice lucrare-i bună; 

Dar cine ia ştergarul, acela ia cunună! ” 
 

   Al Domnului slujitor - Gruia Petru  

Profil BIOGRAFIC 

Aleea Mărghitaş, Nr. 5A 
320189, Reşiţa, Caraş-Severin, Romania 

Telefon: 0255-216673 
E-mail: ComunitateaCaras@gmail.com 

www.ComunitateaCaras.wordpress.com 

 Noiembrie 2011 

AAgendagenda    
BBaptistăaptistă  
CCărăşanăărăşană  

CCComunitatea omunitatea omunitatea BBBisericilor isericilor isericilor CCCreştine reştine reştine BBBaptiste aptiste aptiste CCCaraşaraşaraş---SSSeverineverineverin   

“Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot 
ce-ţi doreşte inima.   

Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului,    
încrede-te în El, şi El va lucra, El va face să 

strălucească dreptatea ta ca lumina, şi dreptul 
tău ca soarele la amiază. ” 

Psalmul 37:4-6  



Scopul trăirii—premiul ceresc 
 EVENIMENTE EVENIMENTE EVENIMENTE  

 

1. În ultimele două duminici din luna Octombrie am fost invitat să particip la 
Sărbătoarea mulţumirii în două biserici baptiste din diaspora românească, 
respectiv pe 23 Octobrie m-am bucurat cu fraţii din Biserica Baptistă Română 
Speranţa din Kholn, unde slujeşte fr. Lucian Anca, ajutat de fratele Nicu Craiovan de la Nurnberg, iar 
pe 30 Oct.cu fraţii din Biserica Baptistă Română din Bruxell, unde slujeşte fr. Lali Radomir. De 
asemenea în perioada 8.11.2011 – 15.11 2011, am fost invitat pentru patru seri de evanghelizare 
organizate de Biserica Baptistă Română din Paris, păstorită de 15 ani de fr. Nelu Cociş. Toţi aceşti 
fraţi salută cu multă dragoste frăţietatea din Comunitatea  Caraş Severin şi ne roagă să-i purtăm în 
rugăciunile noastre.  fr. Mihai Mihuţ, preşedintele Comunităţii. 
2. La sfârşitul lunii octombrie a avut loc întâlnirea semestrială a departamentului 
învăţătorilor de copii din comunitatea Caraş iar gazda întâlnirii a fost biserica 
Ghetimani din Caransebeş, care a primit cu căldură pe cei peste 30 de participanţi la 
întâlnire. Au venit învăţători din Reşiţa, Caransebeş, Valea Timişului, Valea 
Bistrei,Valea Almăjului şi Clisura Dunării. Părtăşia a început cu un moment de 
închinare prin cântare apoi fratele Titus Jurca a avut un mesaj de încurajare pentru învăţători urmat 
de un timp de rugăciune. Cele trei sesiuni de instruire au fost susţinute de fratele Daniel Bruda, 
preşedintele fundatiei EGM din Cluj-Napoca, şi de un real folos pentru învăţători. Cei prezenţi au avut 
posibilitatea de a achiziţiona materiale specifice pt copii. 
Mulţumim Domnului pentru această întâlnire şi ne rugăm ca El sa binecuvanteze in continuare 
lucrarea cu copiii din comunitatea noastra si din tara intreaga.  
3. Sâmbătă 13 noiembrie, biserica “Speranţa” Reşiţa a organizat o întâlnire de 
tineret zonală la care au participat peste 160 de tineri de la bisericile “Speranţa”, 
Betel şi Nr. 1 din Reşiţa, de la biserica “Sfânta Treime” din Caransebeş precum şi 
de la bisericile din Oraviţa şi Moldoviţa. 
Tema întâlnirii a fost "Curajul de a fi altfel" deci închinarea prin cântare şi 
rugăciune, predica fratelui Daniel Bărnuţ şi mesajele grupurilor de tineri din 
bisericile participante s-au concentrat pe aspecte ce ţin de aceasta temă. 
Mulţumim lui Dumnezeu pentru această ocazie de părtăşie şsi pentru călăuzirea Sa.  
4. Duminică, 11 Decembrie 2011, în cadrul serviciului de dimineaţă va avea loc în Biserica Baptistă 
din Feneş, serviciul special de ordinare a fratelui Marius Giuroni ca păstor al acestei biserici. Fratele 
Marius  a absolvit în vara acestui an Institutul Teologic Baptist de grad universitar din Bucureşti.  
Fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste viaţa familia şi slujirea fratelui. 
5. Duminică, 18 Decembrie, 2011, în cadrul serviciului de dimineaţă va avea loc în Biserica Baptistă 
din Vermeş, un alt serviciu special de ordinare a fratelui Ionuţ Trufan , ca  păstor al acestei biserici. 
Fratele Ionuţ a absolvit în vara acestui an Universitatea Emanuel din Oradea, secţia pastorală.Ne 
rugăm ca Dumnezeu să reverse binecuvântarea Sa peste viaţa, familia şi slujirea fratelui. 

SCOPUL TRĂIRII – PREMIUL CERESC        
Filipeni 3:12-15 

 Din această epistolă a bucuriei am ales acest crâmpei, în care apostolul se confesează fraţi-
lor din Fililp, „...nu că am câştigat premiul... dar alerg înainte, căutând Să-L apuc, întrucît şi eu am 
fost apucat de Hristos Isus.” 
 Întâlnirea cu Domnul Isus – această „apucare” – a schimbat scopul trăirii sale. Cineva spu-
nea: „eşti atât de mare, cât de mari sunt scopurile, idealurile vieţii tale.” 
 Într-o lume materială – cu multe preocupări mărunte, materiale, Apostolul Pavel, prin 
exemplul său, îi îndemna pe filipeni atunci şi pe noi astăzi să ne analizăm scopurile trăirii noastre. 
 Pentru realizarea acestui scop măreţ „fac un singur lucru” (Vs.13), Ps.27:4 structurat din trei 
acţiuni: 
I. Uitând trecutul: „uitând ce este în urma mea” 
a) Meritele personale – lucrurile din trecut dacă nu sunt uitate po constitui un pericol pentru viitor – 
premiul ceresc. Mulţi creştini se botează dar păstrează în meomrie, în trăire vechile metehne, patimi, 
îndeletniciri păcătoase – sau meritele lor. 
b) Câştigurile financiare, intelectuale, morale sau religioase. Domnul Isus ăn Luca 17:30 ne învaţă să 
ne amintim de nevasta lui Lot, care era aşa de legată de lucrurile lăsate că a pierdut viaţa. 
 Israel în pustie invocă pretenţiile Egiptului care toate au fost piedici în obţinerea promisiu-
nii lui Dumnezeu la timp. 
 Asemenea apostolului Pavel (3:8) să le socotim ca o pierdere, ca un gunoi faţă de câştiga-
rea premiului ceresc. 
II. O singură direcţie – înainte- „şi aruncându-mă spre ce este înainte” (Vs.13) 
a) preocupat de:  - înaintarea Evangheliei (1:12) 
      - apărarea Evangheliei (1:16) 
      - propovăduirea Evangheliei (1:18) 
„Fac totul pentru Evanghelie ca să am parte de ea.”  (1Cor9:23) 
b) preocupat de cunoaşterea Lui (Vs.10) – un scop nobil al trăirii sale – Viaţa sa=trăirea Sa=Hristos 
1:21 
Dacă cele 10 iscoade ar fi cunoscut pe Dumnezeu şi s-ar fi încrezut în El destinul lor şi al lui Israel ar fi 
fost binecuvântat. 
c) preocupat de cununa neprihănirii – asemenea ununi şcolar care doreşte premiul şi care este preo-
cupat de el tot timpul anunului, apostolul Pavel merge înainte „m-am deprins” 4:11-13, indiferent de 
circumstanţe să merg înainte. Doamne ajută-ne şi pe noi. 
III. O singură ţintă – premiul „alerg spre ţintă pentru premiul chemării cereşti” 
a) se supune disciplinei duhovniceşti – asemeni unui sportiv 1Cor.9:24-27 se poartă aspru cu el însuşi 
b) alerg cu stăruinţă – consecvenţa este virtutea premianşilor  
c)uitându-ne ţintă la Hristos Evrei 12:1-2  
- exemplul Său 3:1; lucrarea Sa Evrei 3:6; oferta Sa=odihnă şi premiu Evrei 4:11 
Uitând trecutul, aruncându-ne spre ce este înainte şi alergând spre ţintă premiul este al nostru 
2Tim.4:8. Glorie Domnului nostru pentru această ofertă minunată. 

INFORMAŢII INFORMAŢII INFORMAŢII    
- În a doua Duminică din Noiembrie grupul vocal „Cadmiel” din Oradea a vizitat şi a slujit  Biserica 
Baptistă nr.2, Betel, Bis.Filială Baptistă Ţerova şi Biserica Baptistă Speranţa. 
- În ultima duminică din Noiembrie, în cadrul serviciului de evanghelizare de seara, din Biserica 
Baptistă nr.2, Betel din Reşiţa, va sluji corul mixt al Bisericii Baptiste Speranţa, însoţit de păstorul 
bisericii, fr. Mihai Mihuţ, care va vesti Cuvântul lui Dumnezeu. Cu această ocazie în Biserica nr.2 
Betel, va începe o săptămână de evanghelizare, peste care ne rugăm ca Dumnezeu să reverse harul 
Său bogat. 
- Ultima întâlnire din acest an a păstorilor din Comunitatea Caraş Severin, va avea loc la sediul 
Comunităţii din Reşiţa, Marţi, 20 Decembrie, ora 10. 

Pastor  Tămaş Ovidiu 

PENTRU INFORMAŢII ŞI EVENIMENTE DIN CADRUL COMUNITĂŢII NOASTRE   
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