
 
 

 

 În perioada 2-5 aprilie 2012, la Lugoj s-au întâlnit 61 elevi(clasele VII-XII) din 
11 județe pentru a participa la Olimpiada de Religie – Alianța Evanghelică 
2012. Festivitatea de deschidere a avut loc la Centrul de Studii Biblice al Aso-
ciaţiei „Percept Ministries” de la Surduc.  Concursul desfășurat în 3 aprilie 
2012 a fost găzduit de Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj, festivitatea 
de premiere având loc în 4 aprilie 2012, fiind acordate 18 premii și 6 mențiuni.  
Concomitent cu Olimpiada de Religie, s-a desfășurat Concursul de discipline 
teologice - Cultul Baptist, faza națională unde au participat 25 de elevi din 
clase IX-XII de la cele 7 licee baptiste din țară şi au fost acordate 12 premii și 
9 mențiuni. Consursul a fost organizat prin sprijinul  Asociaţiei „Percept 
Ministries” de la Surduc și a frățietății baptiste din Municipiul Lugoj.  
Au obținut premii la Olimpiada de Religie-Alianța Evanghelică, faza națională: 
     clasa a VII-a, Premiul al II-lea, Moisa Ana-Maria, Liceul Teologic Baptist 

Reșița, prof. Ciorba Diana 
      clasa a IX-a, Premiul al II-lea, Gavrilovici Didraga Daniel, Liceul Pedago-

gic "CD Loga" Caransebeș, pastor Sandi Budimir 
    clasa a X-a, Premiul al II-lea, Păunovici Veronica Rebeca, Grup Școlar 

Industrial Moldova Nouă, prof. Damian Florina 
Au obținut premii și mențiuni la Concursul de discipline teologice-Cultul Bap-
tist, faza națională: 
 Clasa a IX-a, premiul I, Mateș Florin Alin, Liceul Teologic Baptist Reșița 
 Clasa a X-a, mențiunea I, Voichescu Ioana Gabriela, Liceul Teologic Bap-

tist Reșița 
 Clasa a XI-a, mențiunea I, Melen Roxana, Liceul Teologic Baptist Reșița 
 Clasa a XII-a, mențiunea I, Ghigeanu Lidia, Liceul Teologic Baptist Reșița 
 
Suntem mulţumitori lui Dumnezeu pentru aceste concursuri, care credem că 
au adus binecuvântare în viaţa participanţilor şi a şcolilor creştine din România. 

prof. Szucs Alexandru  
 
 
CONFERINŢĂ LA SURDUC CU PASTORUL WAYNE BARBER 
Dorim să vă informăm despre 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. 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.  
Această conferință este rezultatul colaborării între Mia și Costel Oglice și 
Wayne Barber în dorința de a arăta frumusețea vieții în Hristos din studiul 
Epistolei 2 Corinteni.  
Prima conferinţă va avea loc începând cu 2 mai şi masa de seara şi se va 
termina pe 5 mai, cu masa de prânz.  
A doua conferinţă va începe pe 6 mai cu masa de seară şi se termină pe 9 
mai cu masa de prânz.  
Pentru o bună colaborare şi administrare vă rugăm să contactaţi şi să 
confirmaţi participarea dvs. la Gigel Olariu la telefon 0722-436143 sau 
email: olariugigel@yahoo.com 
Rugăciunea noastră este ca această conferinţă să fie o experienţă 
binecuvântată.  

Spiritual Evenimente 

Puterea învierii lui Hristos 
Matei 28:1-15 

Î nvierea Domnului Isus, este cea mai mare minune din 
univers, când Fiul lui Dumnezeu „a nimicit moartea şi a adus la 
lumină viaţa şi neputrezirea prin Evanghelie”(2Tim.1:10). 
Biblia arată că la învierea din morţi a Domnului Isus, Dumnezeu 
şi-a manifestat „nemărginita mărime a puterii Sale”(Efes.1:17-21). 
Să privim la câteva aspecte, în care s-a manifestat puterea învierii 
lui Cristos: 
1.NEUTRALIZEAZĂ PUTEREA ŞI LUCRAREA OAMENILOR 
Vedem acest lucru din relatările evangheliştilor. 

a.Astfel, sigiliul roman a fost rupt 
b.Piatra de la uşa mormântului a fost dată la o parte 
c.Straja de la mormânt a căzut la pământ 

Oamenii au încercat prin lucrarea şi puterea lor să înmormânteze 
adevărul şi să termine cu Cel care a pretins că este Fiul lui 
Dumnezeu, dar puterea învierii a neutralizat planurile oamenilor. 
2.RESTAUREAZĂ UNITATEA ŞI PĂRTĂŞIA UCENICILOR 
Dacă evenimentele legate de suferinţele şi moartea Domnului Isus 
i-au împrăştiat pe ucenici în toate direcţiile, mesajul şi puterea 
învierii, i-a adunat şi i-a atras din nou , ca un magnet care adună 
pilitura de fier împrăştiată pe pământ. 
3.OFERĂ PERSPECTIVA UNEI VIEŢI NOI, TRANSFORMATE 
Vieţile ucenicilor au fost atinse şi transformate de puterea învierii 
Domnului Isus. Această putere a adus în inimile lor bucuria, pacea, 
siguranţa şi curajul de a-L mărturisi, chiar cu preţul vieţii. Nimic 
altceva, nu ar fi putut produce o aşa transformare în vieţile 
ucenicilor, decât învierea. 
4.MOTIVEAZĂ LA MĂRTURIE DESPRE CEL ÎNVIAT. 
„Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul, şi duceţi-vă de spuneţi 
ucenicilor Lui că a înviat”-v.6,7 
Toţi cei care L-au întâlnit şi L-au primit prin credinţă , au devenit 
martori ai învierii Domnului Isus. 

5.OFERĂ GARANŢIA CĂ VA FI O ÎNVIERE A MORŢILOR. 
La 1Cor.15:21-23, Pavel afirmă: „Căci dacă moartea a venit prin 
om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Şi după cum toţi mor 
în Adam, tot aşa toţi vor învia în Cristos; dar fiecare la rândul 
cetei lui: Cristos este cel dintâi rod, apoi la venirea Lui, cei ce sunt 
ai lui Cristos”. 
Pentru ceata celor mântuiţi învierea va fi spre binecuvântare şi 
glorificare;ei vor învia „pentru viaţă”(Io.5:28-29/a; Rom.8.11; 
Filip.3:21). 
Pentru ceata celor nemântuiţi, învierea va fi spre osândă „pentru 
judecată”(Io.5:29/b; Ap.22:12-14) 
Fie ca puterea învierii lui Cristos să transforme şi vieţile noastre 
pentru ca în generaţia în care  trăim să fim martori ai învierii lui 
Cristos, spre mântuirea multor oameni.   

 Pastor  Mihai Mihuţ 

În data de 24.04.2012, în cadrul întâlnirii lunare a fraţilor păstori va avea 
loc de la ora 12.00-13.00 în sala Bisericii Baptiste Speranţa Reşi-

ţa, lansarea de carte a elevei COPOCEAN REBECA-FLORINA de la 
Liceul Baptist Reşiţa, fiica fratelui păstor Ovidiu Copocean.Vor participa 
invitaţi din mass-media, de la Inspectoratul judeţean Caraş-Severin, cu-

noscuţi şi toţi cei care doriţi sunteţi bineveniţi. 

În cadrul acestei sărbători va cânta şi corul Liceului Baptist Reşiţa. 

Vă aşteptăm cu drag ! 
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Informaţii 

Jurca Ioan - pastor Biserica 
Creştină Baptistă “Speranța” 
Oțelu-Roșu, Voislova și Mal 
 
Născut: 03.08.1951, Gherteniș, 
judetul Caraș-Severin 
Botez: 14.10.1968, în biserica 
baptistă Fizeș, de către fratele păstor Hudema Dragoș 
Studii: Școală Profesională, Seminarul de teologie 
București, licență și masterat in teologie 
Ocupație: pastor al Bisericilor Creștine Baptiste din 
Oțelu-Roșu, Voislova și Mal. 
Familie: Căsătorit de 32 de ani cu Liliana din biserica 
„23 August” din București, avem 3 băieți, o fata și 2 
nepoți 
Scurtă mărturie: În școală am fost secretar cu U.T.C., 
dar mama s-a rugat şi a postit pentru mine să mă 
pocăiesc. Domnul i-a ascultat rugăciunea și am ajuns în 
situație foarte gravă pe masa de operație din 
Timișoara. Acolo am cedat și am acceptat pe Domnul 
Isus ca mântuitor al vieții mele. Am urmat cursurile 
seminarului teologic baptist din București, apoi m-am 
căsătorit și am luat cercul de biserici de pe Valea 
Someșului Mare: Beclean pe Someș, Năsăud, Ciceu-
Poieni, Nepos, Rodna Veche, Ilva Mare. În primii ani am 
fost hărțuit de securitatea comunistă, am semnat 
memoriu pentru drepturile religioase în România inițiat 
de fratele Țon, iar în 1984 soția fiind repartizată în 
Timișoara la terminarea facultății am lucrat in cercul 
bisericilor de pe Valea Timișului: Bolvașnița, Vârciorova, 
Vălișoara, Petroșnița şi Teregova. Am fost expulzat din 
Timișoara pe baza politică și m-am mutat la Lugoj. Din 
1988 am lucrat in cercul de biserici de pe Valea Bistrei: 
Oțelu-Roșu, Mal, Voislova, Băuțar, Rusca Montana și 
Bucova. În prezent lucrez de 23 de ani în cele 3 biserici 
menționate la început. Terenul de lucru pentru mine 
este: familia, biserica, strada, instituțiile, orașul, zona si 
țara, și caut să dezvolt evanghelismul apostolic 
personal. Un rol foarte important in viața de pastor l-au 
avut fratele Marcu Nechifor, Liviu Olah și Petru Popovici. 
Versetul preferat: Isaia 41:10 “Nu te teme căci Eu sunt 
cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt 

Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îți vin în ajutor. 
Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare” 

Poezia preferată: “Ce dulce-i via’a cu Isus”  
“Poți sa pierzi averi şi ranguri 

Bogății cu rai în spic 
Dacă n-ai pierdut credința 

Încă n-ai pierdut nimic” 
Cântarea preferată :  
„Sfârşitul veacului trăim, 
 Cu lupte, ură şi război, 
 Dar fericiţi la cer privim. 
 Nu e mult şi vine Domnul iar la noi.” 
  Un cuvânt pentru fraţii din Comunitate: Având în 
vedere vremurile revenirii Domnului Isus pe care le 
trăim, doresc pentru slujitori seriozitate, pasiune şi 
colaborare în slujirea în care am fost chemaţi. 
Domnul să trimită cât mai urgent ploaia trezirii 
spirituale în bisericile din comunitatea noastră şi din 
ţară, punând accentul pe rugăciune, post şi mărturie 
trăită în sfinţenie într-o lume pierdută în păcat. 
Flacăra de la Rusalii să reaprindă inimile tuturor 
credincioşilor urmaşi ai Domnului Isus Hristos.  
Dumnezeu să ne binecuvinteze în slujire! 

Aprilie 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   
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Următoarea întâlnire a păstorilor din Comunitatea Caraş Severin va avea 
loc pe data de 29 Mai, 2012. Locaţia va fi stabilită la întâlnirea din 24 Apri-
lie. 
 
Radio Vocea Evangheliei va avea un timp de emisie la postul de radio 
„GALAXY”, pe frecvanţa de unde FM de 100,3 Hz, începând cu 01 Mai 
2012 după următorul program: 

zilnic între orele 17,30 – 18,00 şi în reluare dimineaţa în zilele lucrătoare de la 
9,30 - 10,00, iar Sâmbăta şi Duminica de la 6,30 – 7,30.  
Acest post de radio emite de la Craiova şi are ca suprafaţă de acoperire Oltenia 
şi sudul Banatului (inclusiv judeţul Caraş Severin). 
Să ne rugăm ca şi acest mijloc de proclamare a adevărului să fie cu folos pentru 
toţi ascultătorii.  

 
BOTEZ -Biserica Creştină Baptistă Ţerova   
Duminica, 29 aprilie 2012, orele 15.00, Biserica Baptistă din Ţerova îmbra-
că din nou haine de sărbătoare. 

Noi suflete atinse de mesajul Cuvântului lui Dumnezeu vor depune mărturie 
publică a schimbării vieţii lor prin puterea Evangheliei şi a Duhului Sfânt, în apa 
botezului. 
Este primul moment decizional de acest fel în acest an 2012, prin îndurarea lui 
Dumnezeu, la Biserica Baptistă din Ţerova. 
Invită-ţi prietenii să fie prezenţi la acest eveniment, ca să audă mărturiile de 
credinţă şi pocăinţă ale celor ce vor fi botezaţi conform poruncii Mântuitorului: “…
faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi 
al Sfântului Duh”. 

   „Nu este mai mare dragoste decât să„Nu este mai mare dragoste decât să„Nu este mai mare dragoste decât să---şi şi şi 
dea cineva viaţa pentrudea cineva viaţa pentrudea cineva viaţa pentru   prieteniiprieteniiprietenii   săi.”săi.”săi.”   
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