
 
 

 
JUBILEUL DE 10 ANI, 

 AL BISERICII E BAPTISTE SPERANŢA REŞIŢA 
 
            Biserica Creştină Baptistă Speranţa Reşiţa, a 
organizat Duminică 29 Ianuarie 2012, Jubileul de 10 ani 
de la dedicarea Casei de rugăciune şi de la constituirea 
Bisericii din punct de vedere statutar şi funcţional. 
În urmă cu 10 ani, pe 20 ianuarie, 2002, avea loc serviciul 
de inaugurare a Bisericii Speranţa, fiind a treia Biserică 
Baptistă în Reşiţa, aşezată în cartierul Lunca Bârzavei, 
sau zona oraşului nou. 
           Dumnezeu a binecuvântat lucrarea şi mărturia Bisericii Baptiste Speranţa 
în decursul celor 10 ani de existenţă şi acest lucru este confirmat şi de faptul că 
în această decadă s-au oficiat 19 botezuri cu 194 de suflete, iar în prezent biseri-
ca numără cca 575 de membri. 
           A fost o sărbătoare înălţătoare, plină de bucurie şi reverenţă, la care au 
participat ca invitaţi, fr.Bunaciu Otniel, Preşedintele Uniunii Baptiste, fr. Tinco Ilie, 
Vicepreşedinte al Uniunii şi al Comunităţii Caraş Severin, fr. Bărnuţ Daniel, păstor 
al Bisericii Baptiste nr.1, fr. Bancsov Zoli, păstor al Bisericii Baptiste nr.2 (Betel) şi 
fr. Bârsan Ciprian, păstor al Bisericii Penticostale Izvorul Vieţii din Reşiţa.   
           Fie binecuvântarea lui Dumnezeu mai departe peste Biserica Baptistă 
Speranţa Reşiţa şi peste lucrarea Sa de pretutindeni.  

Păstor  Mihai Mihuţ 
 
Biserica Baptistă Feneş – ordinarea fratelui Marius Giuroniu 
 În data de 29 ianuarie 2012, în cadrul serviciului divin ce a avut loc în lăcaşul de 
închinare al Bisericii Creştine Baptiste „BETEL” din Feneş, Caraş-Severin, a fost 
oficiată ceremonia de ordinare a fratelui Marius Giuroniu ca şi pastor al 

acestei Biserici.   
Serviciul divin a fost condus de 
fratele Păun Bleciu, iar cere-
monia de ordinare a fost oficia-
tă de către fratele Ilie Milutin  
(vicepreşedinte al Comunităţii 
Caraş) , fratele Ovidiu Tămaş 
(pastor al Bisericii din 
Pârvova), fratele Păun Belciu 
(pastor al Bisericii din Rusca-
Teregova), fratele Gigi Negrea 
(pastor al Bisericii din Biniş) şi 
fratele Cătălin Constantin 

(pastor al Bisericii nr.2 din Reşiţa). Au mai participat la acest eveniment special 
din viaţa Bisericii din Feneş, ca şi invitaţi: fratele Cristi Hînda – pastor al Bisericii 
din Bănia, fratele Beniamin Dragu – pastor al Bisericii din Bolvaşniţa, fratele Iacob 
Logoş – pastor al Bisericii din Nădrag (Timiş) şi fratele Sergiu Ionescu – pastor al 
Bisericii din Crivina (Timiş). 
Suntem conştienţi de faptul că un proiect spiritual se poate face numai cu oameni 
spirituali. Doamne ajută-ne să fim astfel de oameni. Credem că vom reuşi numai 
dacă fratele Marius Giuroniu şi noi vom rămâne sub autoritatea lui Dumnezeu. 
Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! Şi pentru că în faţă ne stă un drum pe care 
nu-l cunoaştem, la fel ca Moise Îi spunem şi noi Domnului: „Dacă nu mergi Tu 
însuţi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici.” 

Secretar Luca Iacobici  

Spiritual Evenimente 

Umblând pe ape 
Matei 14:22-33 

 
 Dorind să se retragă într-un loc pustiu, după aflarea veştii uciderii 
lui Ioan Botezătorul, Domnul Isus este găsit de o mare mulţime de oameni, 
care mergeau după El. (Mt.14:13) Intreaga zi Mântuitorul o petrece cu ei, 
vindecând pe cei bolnavi.(v.14). Seara, are loc minunea hrănirii a cinci mii de 
bărbaţi (fără femei şi copii) cu cinci pâini şi doi peşti.(v.15-21) Ucenicii sunt 
îndemnaţi să urce în corabie şi să treacă în partea cealaltă a Mării Galileii iar 
El rămâne cu mulţimile şi apoi singur pe munte, unde se roagă.(Mt.14:22-23). 
In acest timp, pe mare, se iscă o mare furtună care ameninţa scufundarea 
corabiei. In zorii zilei, Domnul Isus a venit la ei, umblând pe ape. In aceste 
condiţii, Petru cere şi el să meargă pe ape, întocmai ca Invăţătorul lui. 
Căutând să înţelegem acest demers al lui Petru, vom urmări să răspundem la 
câteva întrebări ce ţin de acest eveniment. 
 
       I.  DE CE A DORIT PETRU SA UMBLE PE APE? „Doamne, i-a răspuns Petru, dacă 
eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine pe ape” (v.28) 
 Putem gândi mai multe răspunsuri la această întrebare : 
   1. S-a săturat de problemele din corabie. Aflaţi în mijlocul mării, pe o 
corabie „învăluită” de valuri, ucenicii se luptau pentru salvare. Petru, de 
îndată ce s-a ivit o ocazie, se grăbeşte să o fructifice. Era prea mult pentru el 
agitaţia fără sfârşit din corabie. Vrea altceva. Aude vocea Domnului Isus şi nu 
ratează ocazia schimbării. 
   2. Dorea să se asigure că Cel din mijlocul furtunii era Isus. El condiţionează 
primul pas pe ape de prezenţa Domnului Isus : „...dacă eşti Tu...”(v.28) Petru 
nu este unul care vrea să impresioneze. Nu-i interesat de umblarea pe ape în 
căutarea senzaţionalului. El nu cere pur şi simplu să meargă pe ape, ci spune 
„...porunceşte-mi să vin la Tine...”(v.28) Nu caută minunea, ci caută 
Mântuitorul! Vrea să meargă la Isus.  
   3. Petru înţelege provocarea Domnului Isus. : „Indrăzniţi, Eu sunt...”(v.27) 
Cuvintele lui Isus exprimau mai mult decât o liniştire a celor din corabie. 
Aceste cuvinte au în ele o provocare evidentă. Inainte de „nu vă temeţi” 
Domnul Isus spune „Indrăzniţi, Eu sunt”. Petru simte că trebuie să răspundă, 
trebuie să facă ceva. El nu cere ceva comun,fără importanţă. Cere lucruri 
mari! 
 
      II.  CE PRESUPUNE UMBLAREA PE APE? „...Petru s-a coborât din corabie, şi a 
început să umble pe ape, ca să meargă la Isus.” (v.29) 
   Umblarea pe ape nu înseamnă doar ieşire din obişnuit. Nu înseamnă doar 
favoruri fără costuri. A umbla pe ape, a presupus anumite condiţii, un 
anumit preţ pe care a trebuit să-l plătească Petru. Astfel: 
   1. A trebuit să părăsească corabia. Era furtună, erau şi valuri mari, dar în 
corabie era mai bine decât în mare! Lupta lor era dusă tocmai pentru a nu 
ajunge în mare. Pentru a merge pe ape, Petru a trebuit să părăsească corabia, 

mimimul confort! Niciunul din ceilalţi nu au fost dispuşi să facă asta. 
   2. A trebuit să aibă confirmarea lui Isus. Nu putea merge pe ape fără ca 
mai întâi să audă pe Mântuitorul spunându-i :”Vino”! Fără acest accept, 
primul pas pe ape însemna scufundare sigura! 
   3. A priceput că nu-i simplu acest demers. El a cerut iniţial să vină la Isus 
(v.28), dar avea să experimenteze că pentru a ajunge la Isus trebuie să calci 
pe ape! („...a început să umble pe ape ca să meargă la Isus” v.29) Calea către 
Isus avea costurile ei şi acestea trebuiau plătite! 
În drum spre Isus, vântul n-a încetat şi l-a apucat frica. 
 
      III.  CE GARANŢII OFERA UMBLAREA PE APE?  „Indată Isus a întins mâna, l-a 
apucat, şi i-a zis : Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?”(v.31) 
  Petru a cerut să meargă pe ape, constatând că nu-i deloc simplu să facă 
asta. Problemele nu au întârziat să apară. Insă umblarea lui pe ape avea şi 
garanţiile ei.  
     1. Avea la cine să strige. S-a temut, a început să se afunde, dar avea la cine 
să strige. Cred că doar făcuse primii pasi pe ape şi era mai aproape de 
corabie decât de Isus, dar Petru nu strigă la corăbieri, ci la Isus.  
     2. Avea pe cineva care să audă în furtună. Poate ucenicii preocupaţi de 
soarta lor şi datorită furtunii nici n-au auzit strigătul disperării lui Petru. 
Dar Isus a auzit. El a întins mâna, l-a apucat şi l-a salvat. N-a putut Petru să 
meargă pe ape fără Isus. Iar Isus nu putea să nu întindă mâna. 
 
     IV.  CE URMARI ADUCE UMBLAREA PE APE? „Şi după ce au intrat în corabie, a 
stat vântul. Cei ce erau în corabie, au venit de s-au închinat înaintea lui 
Isus, şi I-au zis: Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu”(v.32-33) 
  Dorinţa lui Petru de a umbla pe ape şi-a găsit împlinirea. Minunea aceasta 
nu l-a privit doar pe el, pentru că efectele au depăşit limitele unei 
experienţe strict personale. Iată câteva efecte: 
    1. A stat vântul. După umblarea pe ape, şi după ce Petru a intrat în corabie 
cu Isus, s-a oprit furtuna (v.32) 
    2. Ucenicii au recunoscut pe Fiul lui Dumnezeu. Cu o zi înainte, ucenicii au 
fost martori la minunea înmulţirii pâinilor. Nu citim în evanghelie să fi 
avut o reacţie în urma acestei minuni. In ziua în care Petru a umblat pe ape 
şi a stat vântul, reacţia lor este imediată : „Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui 
Dumnezeu!”(v.33) 
    Petru a dorit să meargă la Isus, pe ape. A înţeles că umblarea pe ape nu 
este simplă, dar a apelat la garanţiile pe care le oferea un asemenea demers, 
pentru ca -în final- să se minuneze de efectele binecuvântate ale întâlnirii 
cu Isus.                                                                                      pastor Ilie Milutin                                                   
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Informaţii 

Adolf Copriva  
pastor Biserica Creştină Baptistă de 
limba cehă Sfânta Elena 
 
Născut: 08.02.1957 -  localitatea 
Sfânta Elena, Jud.Caraş-Severin 
Botezat : 12.06.1977 – Biserica Creştină Baptistă 
Moldova Nouă de către fr.pastor Raţă Nicolae 
Familie: sunt căsătorit cu Doina Cimpoca din data de 
04.05.1980 şi avem împreună doi băieţi: Samuel-Alois 
(necăsătorit) şi Daniel-Adolf (căsătorit) 
Studii: 1993-1998 – absolvent şi licenţiat în Teologie 
Pastorală la Institutul Teologic Baptist de grad 
universitar Bucureşti. 
2001-2004 – absolvent al Facultăţii de 
Sociopsihopedagogie, profil Lb.engleză, Diploma de 
absolvire Universitatea din Craiova. 
Câteva cuvinte despre dvs: Am început lucrarea în 
anul 1990 într-o perioadă de criză de pastori în Clisura 
Dunării, după ieşirea la pensie a fratelui pastor Raţă 
Nicolae şi mutarea fr. pastor Vrâncuţa Ioan în cercul 
Anina, la 10 biserici respectiv Coronini (Pescari) unde 
am fost ordinat la data de 18.03.1990, Moldova 
Veche, Moldoviţa, Sicheviţa, Sfânta Elena, Pojejena 
Sârbă, Şuşca, Socol, Câmpia şi Padina Matei. 
  În această formulă am lucrat câţiva ani după care 
Domnul a chemat şi alţi slujitori care au preluat o mare 
parte din aceste biserici. Actualmente slujesc doar în 3 
biserici: Sfânta Elena, Biserica “Peniel” Moldova Nouă, 
Biserica “Nădejdea” Sicheviţa şi un punct misionar 
Ravensca - o localitate de cehi. 
 Câteva realizari: Primul an de slujire am deschis alte 6 
biserici şi filiale: Moldova Nouă nr.2, Radimna, 
Belobreşca filiala la Şuşca, Gornea, Liubcova cu filiala 
sa la Berzasca şi apoi o serie de construcţii noi, 
începutul costrucţiei la Radimna, Liubcova şi Padina 
Matei finalizate, până la finisare Biserica “Harul” 
Moldova Veche, precum şi multe alte renovări şi 
extinderi. 
   Aceste lucrări foarte extinse au putut fi făcute prin 
mila, îndurarea şi ajutorul Domnului şi înţelegerea 
fraţilor în momentele de criză, fapt pentru care sunt 

foarte recunoscător. 

  Alături de aceste lucrări administrative, Domnul a 
dat un Har deosebit timp în care au fost şi botezaţi 
mulţi oameni. Domnul să fie slăvit! 
  În perioada 1998-2005 am lucrat şi în învăţământ. 
  Versetul preferat: 2 Corinteni 5:15 “Şi El a murit pentru 
toţi pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru 
ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei”. 
  Cântarea preferată: Slăvit fii Isuse că lucruri mari faci. 
  Un cuvânt pentru fraţii din Comunitate: Să ne trăim 
menirea la cotele cele mai înalte posibile pentru 
glorificarea Domnului, trăirea şi promovarea 
adevărului Său într-o lume coruptă şi stricată. 
Domnul să vă binecunteze! 

Februarie 2012 

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

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

AA g e n d ag e n d a     
BB a p t i s t ăa p t i s t ă   
CC ă r ă ş a n ăă r ă ş a n ă   

„Voi veţi primi o „Voi veţi primi o „Voi veţi primi o 
putere, când Se va putere, când Se va putere, când Se va 

cobori Duhul Sfânt cobori Duhul Sfânt cobori Duhul Sfânt 
peste voi, şipeste voi, şipeste voi, şi---Mi Mi Mi 
veţi fi martori în veţi fi martori în veţi fi martori în 

Ierusalim, în toată Ierusalim, în toată Ierusalim, în toată 
Iudeea, în Samaria Iudeea, în Samaria Iudeea, în Samaria 
şi până la marginile şi până la marginile şi până la marginile 

pământului." pământului." pământului."       
Fapte ap.1: 8Fapte ap.1: 8Fapte ap.1: 8   

Continuare 

Profil BIOGRAFIC 

Pe data de 24 Martie 2012(Sâmbăta), va avea loc 
Adunarea Generală a Comunităţii Bisericilor Creş-
tine Baptiste Caraş Severin la sediul Comunităţii, 

Aleea Mărghitaş, nr.5/A, Reşiţa, începând cu ora 9,00.  
Rugăm Bisericile să-şi trimită delegaţii la această Adu-
nare generală, conform Statutului de organizare şi func-
ţionare a Cultului Creştin Baptist (1 delegat la 50 de 
membri). 

 
Biserica Creştină Baptistă Speranţa Reşiţa, organizea-
ză în perioada 18 – 25 Martie 2012, o săptămână de 
evanghelizare. Invităm frăţietatea din Comunitatea 

Caraş Severin să fie alături de noi în rugăciune în această 
bătălie spirituală care se va da pentru câştigarea celor pier-
duţi pentru Domnul. 

 
Sâmbătă, 10 martie 2012, ora 10.00, la Liceul Teologic Baptist din 
Reşiţa se va desfăşura etapa judeţeană a olimpiadei de religie – 

Alianţa Evanghelică. 
Pentru buna organizare şi desfăşurare a etapei judeţene a olimpiadei de 
religie, adresăm rugămintea pastorilor care au elevi participanţi la aceas-
tă olimpiadă să transmită datele elevilor participanţi  pe adresa de email 
saalexro@yahoo.com şi pe fax-ul Liceului Teologic Baptist Reşiţa 
0255/213254. 
5 martie 2012, ora 14.00 este termenul limită de transmitere a tabelelor 
cu numele participanţilor. Elevii care nu se regăsesc înscrişi pe aceste 
liste nu pot participa la concurs. 
Precizările cu privire la graficul de desfăşurare, tematică şi modul de 
organizare a olimpiadei pentru anul şcolar 2011-2012 se găsesc şi pe 
site-ul Comunităţii: www.ComunitateaCaras.wordpress.com 
 

Prof. Szucs Alexandru 


