
 
 

 
 Orchestra – Biserica Baptistă Dognecea nr.1 
Ziua de 5 august 2012 a fost o zi care va rămâne în istoria 
Bisericii Baptiste nr. 1 din Dognecea, ca  ziua în care s-a 
inaugurat Orchestra formată din 40 de copii care timp de 5 
săptămâni, zi de zi au depus efortul de a se pregăti de a-l lăuda pe 
Dumnezeu. Cel care s-a ocupat de instruirea acestor copii a fost 
fratele Aurel Laiu din Bocşa. 
Serviciul de inaugurare a avut loc în parcul comunei Dognecea 
unde un mare număr 
de ascultători au avut 
ocazia să asculte 
Cuvântul lui 
Dumnezeu. La acest 
eveniment a 
participat şi primăriţa 
comunei care a avut 
şi un cuvânt de 
apreciere pentru tot 
ce s-a făcut. Pentru 
toate acestea spunem 
slăvit să fie Domnul ! 
 
     19.08.2012 în Biserica Creștină Baptistă din Șopotul Nou 

în cadrul serviciului divin de dimineață, a avut loc 
Sărbătoarea Jubili-
ară – “90 de ani de 
har, de mărturie și 
credință baptistă”. 

Au participat mai mulți 
frați păstori și alți invitați 
care au slăvit pe 
Dumnezeu pentru 
lucrarea Lui din această 
localitate. 
 
 
 Duminică 26.08.2012 – în Biserica Creștină Baptistă din 

Eftimie Murgu va fi o frumoasă sărbătoare de mulțumire 
adusă lui Dumnezeu pentru activitatea de slujire neîntreruptă 
cu formația de fanfară. Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea 
Lui!  

 Duminica din 16 septembrie 2012, Biserica Baptistă 
"Speranța" din Șopotul Vechi va sărbători cei 9 decenii de 
har. 

Pe această cale invită pe toți cei care au legături și nu numai, cu 
frațietatea amintită, să se bucure împreună cu noi.  

Pastor Daniel Fișteag 

Răsplata Slujitorului Credincios                             
Matei 25:23 

 
         Versetul acesta face parte din pilda talanților spusă de Domnul 
Isus și prin care, El dă instrucțiuni de mare importanță cu privire la 
responsabilitatea unui slujitor al lui Cristos. Pilda exprimă faptul că 
va fi o vreme când orice slujitor va da socoteală cu privire la isprăvni-
cia lui, Lc.16:2. Domnul va răsplăti fiecăruia pe măsura slujirii și a 
felului în care a utilizat talanții încredințați din partea Stăpânului.  
 I. Caracterul slujitorului 
 Acesta trebuie să aibă un caracter demn de un slujitor chemat de 

Dumnezeu. A fi un slujitor al lui Cristos implică: 
Abandonarea servitudinii față de păcat și voia celui rău.  Slujitorul lui 

Cristos nu poate sluji la doi stăpâni (Mat.6:24; 1Ioan 2:15; 
Iac.4:4). El va evita tot ce e păcătos în viața sa și nu va mai face 
voia celui rău, a firii sale rebele (1Tim.6:11; 2Tim. 2:21,22).  

Dedicare solemnă lui Cristos și lucrării Evangheliei. Slujitorul lui Cris-
tos își va jertfi viața pentru cauza Împărăției cerurilor (Rom.12:1), 
face totul pentru Evanghelie (Rom.1:16; 2Tim.1:6-8). 

Acceptă deplin autoritatea și preceptele lui Cristos. El va căuta în 
toate voia Stăpânului nu a sa (Gal.1:10), va fi mereu supus voii 
Stăpânului, va sta sub autoritatea Sa (Gal.2:20; Efes.6:6b), 
urmând exemplul Domnului său (Ioan 4:34; 6:38). 

 
II. Aprecierea slujitorului credincios 
„bine rob bun și credincios”  Dar care sunt lucrurile necesare pentru 

o bună slujire? Trebuie să fie: 
Hărnicie. În opoziție cu neglijența și indolența. Folosirea cu înțelep-

ciune a darurilor primite (a talanților) „…i-a pus în ne-
goț…” (Mat.25:16). 

Constanță. În opoziție cu ezitare și schimbare a minții. Creștinul îl 
recunoaște pe Cristos ca stăpân în orice loc și în orice circum-
stanță, el nu se va schimba după cum bate vântul. În public și în 
privat el va fi același, constant menirii sale (1 Tim. 6:14; 
Apoc.2:10). 

Fidelitate și zel. În opoziție cu a fi formalist sau nepăsător. El înțelege 
pretențiile lui Dumnezeu și se conformează ca atare. El va pune 
totul la dispoziția lui Dumnezeu, întreaga ființă; trup, suflet și duh 
– timp și proprietăți, totul spre a-L onora pe Stăpân (Evrei 10:35-
39; 1Tim.4:16; 6:11,12). 

Perseverență până la final. El este credincios până la moarte. El va 
servi pe Cristos în sănătate și  în boală (2Tim.4:5), cu tot ce are 
până în clipa plecării la Domnul său (2Tim.4:6-8). 

  
III. Conferirea răsplătirii. 
„Te voi pune peste multe lucruri…”  Această răsplătire include trei 

aspecte: 
Demnitate (prestigiu).  Dumnezeu va glorifica pe credincioșii Săi în 

ziua răsplătirii (Rom.8:30; Efes. 2:6). Ei vor domni împreună cu 
Cristos (Ioan 17:24; 12:26; 14:1-3; 1Tes.4:17).  

Bogății cerești. Acum ei au parte de bogățiile harului divin – atunci, 
bogățiile de nedescris ale vieții veșnice (1Cor.2:9). 

Fericire veșnică. „Intră în bucuria stăpânului tău”. Cei credincioși se 

vor sătura veșnic de bucuria Domnului (Evrei 12:2; Apoc.19:9). 
Această bucurie a sfinților va fi: (a) Proporțională – nu toți la fel, 

unul două cetăți altul trei, fiecare după cum a lucrat. (b) Perfectă 
– fără amestecuri amare, fără întrerupere. Toate sursele de în-
tristare au fost lăsate în urmă (Apoc. 21:3,4). (c) Fără margini – în 
măsură și durată. Bucurie deplină și veșnică, unde Îl vor proslăvi 
mereu pe Stăpânul cel minunat. (d) În Domnul – „intră în bucuria 
stăpânului”. Această bucurie vine în urma credincioșiei și 
suferințelor îndurate pentru Cristos (Rom.8:17; 2Tim.2:11,12). 

Așa va fi răsplata slujitorului credincios. Slăvit să fie Domnul! 
 

Concluzie. 
Un slujitor credincios va căuta mereu să se asemene cu Cristos, să 
se conformeze caracterului Său. Să trăim pentru El și să aspirăm 
după aprecierea Stăpânului („bine rob bun și credincios”) nu după a 
omului, care este de multe ori o apreciere fățarnică sau partinică. 
Astfel să fim harnici, constanți, voioși în slujire, fideli și plini de zel 
slujind cu persevernță până la capăt. Să nu fim indolenți, egocentri-
ci, fățarnici s-au alte lucruri de felul acesta care nu fac cinste unui 
slujitor al lui Cristos. Ce mizerabil va fi destinul slujitorului necredin-
cios. 
Slujitorii credincioși ai lui Cristos anticipă deja răsplata și se bucură 
în Cristos, în slujirea cu credincioșie chiar și prin momentele grele 
de criză și opoziție. Ei sunt un popor fericit, care umblă în plinătatea 
Duhului lui Cristos (Rom.8:1, 10,11, 14-18), așteptând pe Cristos și 
glorificându-L pe El cu toată ființa lor.  Fie ca gândurile de mai sus 
să ne provoace la o și mai mare dedicare în slujire și onorare a Celui 
ce este singur vrednic să primească toată slava și cinstea acum și 
în veci. Slăvit să fie Domnul! 

 Pastor Negrea Gigi 

 Biserica Baptistă Știnăpari – 85 ani de laudă și închinare                                                                                
În data de 19 august 2012,  Biserica Creștină Baptistă din 
localitatea Știnăpari a sărbător it 85 ani de laudă și 
închinare.          
Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea Lui și mai departe! 
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Pătruța Ion - pastor Biserica 
Creştină Baptistă “Golgota” Turnu-
Ruieni 
Născut: 05.02.19963 localitatea Caranse-
be, județul Caraș-Severin  
Botezat : : 05-Iulie-1980 de către fratele 
pastor Jigoria Simion. 
Familie: sunt căsătorit cu sora Mărioara din data de 10 
Mai 1985 şi avem împreună 2 copii:un băiat Doru 
căsătorit cu Eleonora și o fată Ana. 
Studii: autodidact. 
Câteva cuvinte despre dvs: DUMNEZEU în dragostea 
Lui mare,m-a binecuvântat cu o mamă credinci-
oasă,o femeie a rugăciunii, “mica” Ana,care până nu 
m-a văzut întors la DUMNEZEU nu a ridicat genunchiul 
de pe podea,”DOAMNE mai bine murea copil decât s
-ajungă în iad,și-acum dacă l-ai făcut mare,fă-l copilul 
Tău” se ruga mereu.Rugăciunile ei cu lacrimi au fost 
ascultate,și de pe un teren de fotbal DUMNEZEU m-a 
cucerit pentru veșnicie. Am urmat botezul în apă în 
data de 5 Iulie 1980,de dragul DOMNULUI și MÂNTU-
ITORULUI meu ISUS HRISTOS. Mai târziu între anii 1988-
1992 am slujit ca diacon în Biserica Creștină Baptistă 
din Turnu-Ruieni, apoi ca prezbiter între anii 1992-1994. 
Din anul 1994 până în prezent slujesc  Biserica Creștină 
Baptistă din Turnu Ruieni. De asemenea prin harul lui 
DUMNEZEU începând cu anul 1999, slujesc Biserica 
Creștină Baptistă din Dalci, din anul 2003 Biserica 
Creștină Baptistă din Zlagna și din 2011 biserica din Ci-
cleni. 
Versetul preferat: Apocalipsa 3:11 –“Eu vin curând. 
Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa.” 
Cântarea preferată: “De dorul Tău ISUS iubit” 
Câteva realizări: Realizările și meritele sunt trecute în 
contul lui DUMNEZEU, noi doar ne-am bucurat de min-
unile Lui realizate în cercul de biserici în care slujim.Una 
dintre cele mai mari bucurii personale cât și pentru 
biserică a fost ca prin harul lui DUMNEZEU, în fiecare an 
începând de la revoluție DUMNEZEU a lucrat la inimile 
oamenilor din comună și a îngăduit în fiecare an, 
afară de anul 2010, să fie un botez nou testamentar în 
Biserica Creștină Baptistă din Turnu-Ruieni. Apoi am 

văzut cum DUMNEZEU poate să lucreze la inima 

primarilor, să potolească cei mai feroce preoți și să 
întoarcă la EL pe cei mai infocați dușmani ai 
pocăiților ,atunci când s-au construit bisericile din 
Dalci(1999) și Cicleni(2011).  
O ultimă lucrare minunată a lui DUMNEZEU a fost fap-
tul că DUMNEZEU a scos lucrători devotați în cercul 
de biserici în care slujim, 2 presbiteri: Claudiu Con-
stantin și Sain Cristian și 2 frați misionari  Daniel Bistrian 
și Hora Cosmin. Astfel săptămână de săptămână în 
bisericile încredințate de DUMNEZEU pentru slujire mai 
pe jos,mai cu scuterul, mai cu mașina,l ucram de dra-
gul și pentru gloria lui DUMNEZEU. 
  Un cuvânt pentru fraţii din Comunitate: Scumpi frați și 
surori în DOMNUL, nu uitați rugăciunea. Cu cât stăm 
mai mult pe genunchi, cu atât mai mult diavolul 
rămâne îngenunchiat, cu cât ne ridicam de pe 
genunchi mai repede, mai grabiți, cu atât înaintarea 
pe cale a creștinului și a Bisericii lui HRISTOS, este mai 
grea, știind acest lucru vă îndemn fierbinte “Rugați-
vă neîncetat.” De asemenea împreună cu bisericile 
din Turnu-Ruieni, Zlagna, Dalci, Cicleni și slujitorii din 
acest cerc de biserici dorim să vă transmitem cu 
dragoste următoarea dorință:  “Încolo, frații mei, tot 
ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot 
ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic 
de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă 
bună, și orice laudă, aceea să vă însuflețească.
(Filipeni 4:8). 

august 2012 

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

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

Continuare 

Întâlnirea lunară a păstorilor din Comunitatea Baptistă 
Caraş Severin în luna Septembrie, va fi pe data de 25 

Septembrie 2012, ora 10.00, la Biserica Creştină Baptistă 
din Borlova. 

 
 În săptămâna 20-25.08.2012 s-a desfășurat Tabăra 
SPERANȚA pentru copii și adolescenți care a avut loc 

Centru de Studii Biblice Surduc. Mulțumim Domnului pentru 
timpul petrecut în părtășie și timpul frumos dăruit de Dom-
nul.  

PENTRU INFORMAŢII ŞI EVENIMENTE    
VĂ INVITĂM  SĂ VIZITAŢI PAGINA DE INTERNET   
WWW.COMUNITATEACARAS.WORDPRESS.COM      

Ag e nd a   
B ap t i s t ă  
C ă r ă ş a n ă  

P r o f i l  B I O G R A F I C  


