
 
 

    Pentru Biserica Baptistă din CĂRBUNARI ziua de 3 iunie 
2012 a fost cu adevărat o zi de Rusalii. În această zi patru suflete l-au 
mărturisit pe Domnul ISUS ca Domn şi Mântuitor personal. 
    Cu această ocazie clădirea bisericii s-a umplut până la refuz şi un 
mare număr de persoane au ascultat Cuvântul lui Dumnezeu predi-
cat cu putere de fratele Mihăiţă Dănilă, pastor în Valea Bistrei. Au 
cântat spre slava Domnului, orchestra bisericii şi grupul Ghedeon de 
la Lugoj. 
Pentru toate acestea spunem SLĂVIT SĂ FIE DOMNUL!  

pastor Ovidiu Copocean 

***************** 
Sâmbătă 9 iunie 2012  la Liceul Teologic Baptist Reșița, a avut loc 
faza pe comunitate a Olimpiadei Biblice 2012. Acțiunea a fost 
organizată de Departamentul învățătorilor de copii din cadrul 
Comunității Baptiste Caraș-Severin în colaborare cu Liceul 
Teologic Baptist Reșița. Au participat 44 de copii și tineri 
reprezentând 9 biserici: Speranța și Nr.1 din Reșița, Harul și 
Emanuel din Bocșa, Sfânta Treime Caransebeș, Emanuel Grădinari, 
Betel Anina, Maranata Moldova Nouă, Biruința Cornuțel Banat. 
Câștigătorii celor 4 grupe de vârste au fost: 

Grupa mică: 
1.Ariana Simon - Speranța Reșița 
2.Alexandru Ivan - Speranța Reșița 
3.David Gavrilovici - Sfânta Treime Caransebeș 
Grupa mijlocie: 
1.Ionuț Mates - Emanuel Grădinari 
2.Ana Gavrilovici - Sfânta Treime Caransebeș 
3.Emanuela Sporea - Emanuel Grădinari 
Grupa mare: 

1.Estera Gavrilovici - Sfânta Treime Caransebeș 
2.Timotei Gavrilovici - Sfânta Treime Caransebeș 

Spiritual Evenimente 

BARNABA-UN OM PLIN DE DUHUL SFÂNT 
Fp.Ap.11:19-26 

Barnaba este un ucenic din prima biserică, un 
bun exemplu de maturitate spirituală.  
Secretul vieții spirituale a lui Barnaba era în faptul că 
era plin de Duhul Sfânt și de credință. 
Este mare nevoie și azi în biserici de oameni spirituali 
plini de Duhul Sfânt și maturi în credință, că Barnaba 
1.EL SE REMARCĂ PRIN GENEROZITATE-
Fp.ap.4:36-37 
Mulți și-au vândut ogoarele și casele și aduceau banii la 
picioarele apostolilor, dar jertfa lui Barnaba este 
remarcată și pusă în contrast cu jertfa compromisă a lui 
Anania și Safira. 
Jertfa lui Barnaba izvora dintr-o inima plină de Duhul 
sfânt și era expresia dragostei și compasiunii față de cei 
în nevoi. Jertfa lui Anania și Safira a izvorat dintr-o 
inima pe care a umplut-o Satana, cu duhul minciunii și 
al mândriei (Fp.5 :3). Ei au vrut să arate cât de generoși 
sunt și că nu se lăsa mai prejos de alții, dar de fapt ei s-
au iubit pe ei înșiși. Adevărata generozitatea este o 
dovadă a dragostei faţă de cei în nevoie. 
2.ESTE UN OM DE BINE 
Vs.24 ”Barnaba era un om de bine….”, adică un OM 
BUN.. care cultiva relații pozitive. 
         A) El știe să mângâie pe cei descurajați, întristați 
și suferinzi- Fp.Ap.4:36/a 
Duhul sfânt este numit “Mângâietorul”, iar cei ce se lasă 
umpluți de El devin fii ai mângîierii. 
         B) El știe să încurajeze, Are o gândire pozitivă și 
optimistă întotdeauna. 
Fp.Ap.9:26-27-Barnaba se ocupa de Saul după 
convertirea acestuia și-l încurajează. 
Fp.Ap.15:36-39-Barnaba nu renunța nici la Marcu, 
când Pavel nu l-a mai luat cu el în misiune. 
          C) El știe să se bucure de harul pe care-l au 
alții-Fp.Ap.11:23. 
Această atitudine este o calitate a omului de bine, El nu-
i invidiază pe cei ce se bucură de succes. 
          D) El știe să colaboreze în lucrare. Are spirit 
de echipă. 
Fp.Ap.11:25-26/a-În Antiohia, Barnaba l-a căutat pe 
Saul și a facut echipă cu el în lucrare. 
Fp.Ap.13:1, ne arată că Barnaba este în echipă de 
învățători a bisericii din Antiohia, iar ulterior. Mai 

târziu când Pavel se pregătea să plece în a doua 
călătorie misionară a renunţat la Ioan Marcu şi a făcut 
echipă cu Sila. Barnaba însă l-a luat pe Ioan Marcu cu 
el şi au constituit o altă echipă de misiune. 
Aplicație. Aceste calități definesc imaginea unui om de 
bine.Ești și tu un astfel de slujitor? 
3.SLUJEȘTE CU DEVOTAMENT DOMNULUI 
Barnaba fiind plin de Duhul lui Dumnezeu poate sluji 
fără cârtire acolo unde nevoia o cere. 
     A) În biserica din Ierusalim este un bun 
exemplu. De aceea a câștigat încrederea bisericii și 
frații l-au trimis la Antiohia pentru a cerceta calitatea 
lucrarea de acolo.Fp.11:22 
    B) În biserica din Antiohia, slujește ca 
învățător-Fp.11:26/b, 13:1 
Mai întâi împreună cu Saul apoi la numărul lor se 
adaugă și alții. Calitatea slujirii cuiva este dată de 
roadele care se văd. Slujirea lui Barnaba a dat roade . 
Astfel citim în vs.26/c ”Pentru întâia dată 
ucenicilor li s-a dat numele de creștini, în 
Antiohia. 
    C) În campaniile de misiune. E gata să meargă 
împreună cu Saul, apoi cu Ioan Marcu, vărul lui, 
misionând și plantând biserici din loc în loc. 
Aplicație. Ți-ai găsit locul în lucrare şi ești gata să 
slujești unde e nevoie? Totul depinde de ce fel de duh 
suntem călăuziți.Unde domnește Duhul sfânt este 
spirit de jertfă,  bunătate, devotament în slujire și 
roadă.  

Mihai Mihuț, pastor 

3.Ana-Maria Moisa - Speranța Reșița 
Grupa liceenilor: 
1.Emanuela Gavrilovici - Sfânta Treime Caransebeș 
2.Cristian Toma - Speranța Reșița 
3.Ioana Chiselița - Betel Anina 
Cei mai buni participanți au fost recompensați cu premii 
în valoare totală de 1000 lei iar 6 dintre ei ne vor 
reprezenta la faza pe țară a Olimpiadei Biblice, ce va avea 
loc, pentru copii, la Dunavațul de Jos (jud. Tulcea) în 
perioadă 13-18 august iar pentru liceeni la Lunca 
Bradului (jud. Mureș) în perioada 22-28 iulie 2012. 
 Mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvânatrea Sa, 
conducerii Comunității pentru implicare și bisericilor 
reprezentate cu cinste de copiii și tinerii care au participat la acest 
concurs biblic. 
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Informaţii 

Șandru Nicolae - pastor 
Biserica Creştină Baptistă nr.2 
Oțelu Roșu 
 
Născut: 14 iunie 1967- Globu 
Craiovei, județul Caraș-Severin  
Botezat : 28 octombrie 1987 în 
Globu Craiovei. 
Familie: căsătorit din  22 august 1988  cu  Harieta 
Ramona. Domnul Dumnezeu ne-a dăruit o fată, Sefora 
Bianca, având în prezent 19 ani. 
Studii: Institutul Teologic București – anii 1990-1994 
            Facultatea de drept București – anii 1991-1995 
            Facultatea de Psihologie –Babes-Bolyai Cluj 
2005-2008 
            Studii postuniversitare: Psihologie Jud.- Babes-
Bolyai Cluj 2009 
Câteva cuvinte despre dvs: Prin harul lui Dumnezeu 
slujesc ca pastor în Biserica Baptistă nr. 2 din Oțelu 
Roșu din anul 1994.  
Am slujit pe Domnul de tânăr, indiferent de slujbe 
începând din biserica unde am fost  botezat, 
continuând  în biserica unde m-am căsătorit 
(Caransebeș). În urma chemării din partea lui 
Dumnezeu și acceptării personale am  mers în 
vederea pregătirii teologice. A fost un moment de 
grea cumpănă în viața mea de a rămâne în lucrare 
sau a intra în magistratură. Am considerat că e mai 
important de a rămâne și este o cinste de a-L sluji pe 
Împăratul veșniciilor.  
Versetul preferat: Ps. 62:7 "Pe Dumnezeu se întemeiază 
ajutorul şi slava mea; în Dumnezeu este stânca puterii 
mele, locul meu de adăpost.” 
Cântarea preferată: „Ce bine-i cu Tine Isus.... ” 
Poezia preferată: “Nu eşti învins cât timp credinţa  
nu ţi-ai schimbat şi nu ţi-ai stins:  
— credinţa iarăşi te ridică  
poţi fi căzut, dar nu învins!...... 
Biruitori, eroi şi vrednici  
sunt numai cei ce neclintit  
duc legământul pân-la jertfă  
şi lupta până la sfârşit!” de Traian Dorz 

Câteva realizări: Pe plan material: finalizarea 

construcției bisericii locale cât și finalizarea altor 
proiecte adiacente 
Pe plan spiritual- obiectivul principal urmărit este 
creșterea spirituală a mădularelor în trupul lui Hristos. 
Ce v-ați propus pentru viitor: În continuare să pot sluji 
prin îndurarea Domnului în curăție de inima și 
credincioșie în lucrarea Domnului pentru interesul 
Stăpânului Ceresc.  
  Un cuvânt pentru fraţii din Comunitate: Fiind mântuiți 
prin har și intrând în această stare de har, ca slujitori a 
Stăpânului Divin  să trăim până la căpatul vieții, 
învățătura întreită a  harului lui Dumnezeu și anume: 
să fim adversarii unei vieți stricate; să fim adepții unei 
vieți sfinte; să fim aspiranții unei vieți slăvite (Tit 2:11-
13).  

Iunie 2012 

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

Telefon: 0255-216673 
E-mail: ComunitateaCaras@gmail.com 
www.ComunitateaCaras.wordpress.com 
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Următoarea întâlnire lunară a păstorilor din Comunita-
tea Caraş Severin, va avea loc la Biserica Baptistă din 

Moldova Veche, în data de 31 Iulie 2012, ora 10,00. 
 
În perioada 22-29 Iunie 2012, Biserica Creştină 
Baptistă Speranţa Reşiţa, va fi vizitată de o echipă de 

misiune pentru copii şi femei din Biserica parteneră Edwards 
Road Baptist Church, Greenville, Carolina de Sud, care va 
desfăşura întâlniri cu copiii, tinerii şi surorile din biserică şi 
va face două vizite de lucru la Centrul „Humanitas Pro Deo” 
din Reşiţa şi la „Casa Dorca” din Prilipeţ. 

PENTRU INFORMAŢII ŞI EVENIMENTE    
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P r o f i l  B I O G R A F I C  
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