
 
 

 
**Duminică 2 septembrie 2012, a avut loc primul botez nou 
testamentar în Borlovenii Noi. Familia Milosav, Bogdan și Ni-
coleta, a pășit în apa botezului, în Legământ cu Domnul, alături de 
fr. Hînda Cristian, păstorul bisericii din Bănia, într-un cadru natu-
ral superb în apa râului, în prezența unei audiențe de peste 400 de 
persoane, frați de pe Valea Almăjului și Valea Crainei și locuitori 
din localitate. 
La această bucurie au fost mai mulți frați păstori: fr. Vrăncuța 
Ianăș și fr. Petruț Pavel (păstori pensionari, care în trecut au 
misionat aici), fr. Lopătiță Lica (Gârbovăț), fr. Dobren Ion 
(Eftimie Murgu), fr. Fișteag Daniel (Bozovici), fr. Hergane Lucian 

(Țerova) și fr. Duma Vasile (Criciova). 
Fanfara Bisericii din Eftimie Murgu a dat slavă Domnului prin 
cântare  și  grupul Bisericii Speranța din Reșița a condus închina-
rea. 
** În duminica din 12 august 2012, a avut loc un botez nou testa-
mentar în Serbia în localitatea Kladovo;  botezul în apă s-a 
desfășurat în râul Timok . 
Lucrarea a început printr-un grup de frați din Comunitatea noastră 
*(Ovidiu Tămaș -
pastor pensionar, 
Ioan Albu -misionar) 
au început lucrarea 
acolo în 14 martie 
2012 iar de atunci 
merg lunar în misi-
une  în câteva locali-
tăți de acolo. 
Dumnezeu să bine-
cuvinteze lucrarea 
Lui mai departe! 

RIDICAȚI-VĂ OCHII ȘI PRIVIȚI 
“Ridicaţi-vă ochii, şi priviţi holdele, care sunt albe acum, gata 

pentru seceriş.” (Ioan 4:35) 
 
Este timpul să ne ridicăm ochii și să privim la câteva priorități ur-
gente ale slujirii. Așa ne îndeamnă Cuvântul în această meditație. 
Era la puțin timp după întâlnirea Mântuitorului cu femeia samar-
iteancă la fântâna lui Iacov de la Sihar. Ea plecase deja în cetate să 
spună oamenilor despre ce i s-a întâmplat la fântână și acum oame-
nii veneau spre El. Domnul Isus se folosește de o realitate fizică 
(secerișul) pentru a-i învăța pe ucenici atunci și pe noi acum o lecție 
spirituală majoră. Lucrarea lui Dumnezeu are întotdeauna nevoie 
de lucrători atât pentru semănat cât și pentru secerat și această ne-
voie acută este generată de faptul că” lanurile” sunt coapte, iar lu-
crarea nu suportă amânare. Ca să putem pricepe mesajul Mântu-
itorului și apelul insistent la implicare este necesar să ne ridicăm 
ochii și să privim la câteva realități cu care suntem confruntați în 
aceste zile de seceriș spiritual. 
1. Priviți holdele. Domnul Isus vorbește despre holde “care sunt 
albe… gata pentru seceriș.” (Ioan 4:35). Ele arată spre lumea din jurul 
nostru. Sunt peste tot suflete pierdute, pregătite pentru a fi evan-
ghelizate. Săraci și necăjiți, orfani și văduve, oameni singuri și 
bolnavi. Flămânzi și fără bani. Alții au tot ce le trebuie dar sunt cu 
sufletul gol, flămânzi după cuvintele vieții. Tineri care caută ferici-
rea în droguri și pornografie; alții o caută în băutură și în sex. Dar 
tot neîmpliniți rămân deoarece setea sufletului după împlinire fizică 
și sufletească nu se poate astâmpăra decât cu Domnul Isus. Cei 
aroganți și mândri, sfidători și plini de sine sunt goi pe dinăuntru și 
au nevoie urgentă de confruntare cu Evanghelia. Sunt și din cei care 
au fost binecuvântați sau botezați în adunare dar au plecat și de 
lângă părinți și de lângă Domnul și sunt “fii risipitori”. Câtă nevoie 
au de dragostea și de rugăciunile noastre. Provocarea Mântuitorului 
revine tulburător: “Ridicați-vă ochii și priviți holdele!” Sunt gata 
pentru seceriș iar tu treci prin ele în fiecare zi. Mă rog ca Dumnezeu 
să te binecuvinteze și să te sensibilizeze să nu mai treci nepăsător. 
Să îți pese cu adevărat de cei ce se pierd în păcat. Stăpânul acestui 
univers s-a gândit la noi și a trimis pe Domnul Isus să ne salveze de 
la moarte veșnică. Acum e rândul nostru să ne ridicăm și să 
acționăm. 
2. Priviți momentul. “Acum”. Asta sună ca un S.O.S.; ceva care nu 
suportă amânare. Sunt oameni în pericol de moarte și trebuie salvați 
urgent. Domnul Isus îi face conștienți pe ucenici că în fața lor se 
așternea un câmp de evanghelizare fără sfârșit și că ei trebuiau să se 
apuce de treabă și să nu mai zăbovească. Lucrarea de câștigare a 
sufletelor este mereu la timpul prezent. Dumnezeu are un prezent 
continuu în salvarea omenirii și întotdeauna apelul este făcut 
pentru cei care trăiesc și slujesc “astăzi”. El are nevoie de tine ca să-
L reprezinți în fața semenilor tăi. Este și motivul pentru care a 
îngăduit să te naști în acest moment al istoriei să fii ceea ce ești și să 
trăiești în locul în care te-a așezat. Acum Domnul are nevoie de 

timpul tău, de sănătatea și libertatea ta; are nevoie de mașina ta și 
de banii tăi; vrea să se folosească de casa ta și de poziția ta. Mi-am 
amintit de Zacheu și de momentul întâlnirii cu Domnul Isus. Ce 
transformare și ce deschidere pentru slujire. A fost dispus să dea 
totul pentru ca alții să fie salvați. Cum stă treaba în dreptul tău? A 
sosit timpul potrivit pentru implicare în salvarea celor nemântuiți. 
Holdele sunt coapte și Domnul caută secerători la seceriș. Atât de 
important și urgent este lucrul acesta încât EL strigă: “Mare este 
secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul secerişului să 
scoată lucrători la secerişul Lui.” (Matei 9:37-38). Ceasornicul lui 
Dumnezeu arată o oră târzie. Mă rog chiar acum să se întâmple 
ceva în inima ta și să te lași folosit de Tata din Cer în ogorul Lui. 
3. Priviți răsplata. După muncă vine și răsplată. Cei care acceptă 
implicarea în salvarea sufletelor de la moarte veșnică vor avea 
parte de plată în viața de acum dar vor strânge și roadă pentru 
veșnicie. “Cine seceră, primeşte o plată, şi strânge rod pentru viaţa 
veşnică.” (Ioan 4:36). Aceasta este promisiunea Domnului Isus 
pentru toți cei care primesc provocarea și se apucă de treabă. Aici 
El ne dă plată; în Cer ne va da răsplată. “Atunci Împăratul va zice 
celor de la dreapta Lui: “Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de 
moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci 
am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de 
băut; am fost străin, şi M-aţi primit; am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am 
fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la 
Mine.”Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: “Doamne, când Te-am 
văzut noi flămând, şi Ţi-am dat să mănânci? Sau fiindu-Ţi sete, şi Ţi-am 
dat de ai băut? Când Te-am văzut noi străin, şi Te-am primit? Sau gol, şi 
Te-am îmbrăcat? Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă, şi am 
venit pe la Tine?” Drept răspuns, Împăratul le va zice: “Adevărat vă 
spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte 
neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.” (Matei 25:34-40). Din 
închisoarea Romei, Apostolul Pavel privește la” podiumul de 
premiere” al Cerului și mărturisește: “De acum mă aşteaptă cununa 
neprihănirii, pe care mi-o va da, în “ziua aceea”, Domnul, Judecătorul cel 
drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.” (II 
Tim. 4:8). Adică și mie și ție dacă vom rămâne alături de El până la 
sfârșit.                                                    Pastor COPOCEAN OVIDIU 

Duminica din 16 septembrie a fost o zi de sărbătoare sfântă pentru 
Biserica Creștină Baptistă "Speranța" din Șopotu Vechi. 
La acest popas aniversar am dorit să mulțumim lui Dumnezeu pentru 
harul revărsat peste biserica Sa din loc. Ne-am bucurat că au răspuns 
invitației frați care au avut legături cu biserica locală și nu numai. 
Au propovăduit Cuvântul lui Dumnezeu frații pastori: Ion DOBREN, Adi 
NEGRU, Pavel 
PETRUȚ, Ioan RÂNCU, Lazăr 
ARNĂUT. Au cântat spre 
slava lui Dumnezeu orchestra 
și tinerii bisericii. Versetul 
care a însuflețit sărbătoarea a 
fost Ioan 1:16 "Și noi toți am 
primit din plinătatea Lui, și 
Har după Har " 
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Negrea Gigi - pastor cerc biserici 
bap ste Doclin, Biniș, Surduc, 
Moniom 
Născut: 13.06.1966,  oraș Bocșa, județul 
Caraș-Severin  
Botezat : 25.01.1987 în Biserica Bap stă 
„Harul”, Bocșa de către pastor Tinco Ilie. 
Familie: sunt căsătorit din 24.11.1991 cu soția Luminița și avem 
două fete, mântuite: Oana și Debora.  
Studii: -1998, absolvit Ins tutul Teologic Bap st Timișoara, 
-2010, licențiat în teologie la Covington Theological Seminary, 
Rossville, Georgia, USA. 
-2012, Master of Ministry la Covington Theological Seminary, 
Rossville, GA, USA. 
Câteva cuvinte despre dvs: De copil bunicul mă lua cu el să mă 
inițieze în tainele slujirii în Biserica Ortodoxă unde el slujea 
alături de preot, și unde eram fascinat de obiectele cul ce mai 
ales de cele din altar. Bunica a fost pocăită bap stă și s-a rugat 
mult pentru mântuirea celor dragi. În planul Său suveran, 
Dumnezeu, a cuprins și viața mea. As el, din momentul regen-
erării mele spirituale m-am implicat cu toată ființa în slujire, la 
început în biserica locală din Bocșa apoi în misiunea din bisericile 
din cercul pastoral al fratelui Tinco. Eram focalizat pe misiune 
compar ment în care eram implicat mai mult atunci când biseri-
ca m-a ales ca membru în comitet. Însă, prima mare provocare în 
lucrarea Evangheliei a fost chemarea de a merge în orașul Râm-
nicu Sărat, jud. Buzău, unde nu era nici o prezență Evanghelică. 
As el în perioada anilor 1994-1995 m-am mutat cu familia acolo 
și după un început foarte împotrivitor și dificil cu multe provocări 
și încercări, Dumnezeu a lucrat mântuind suflete și astăzi acolo 
lucrarea a propășit. Slavă Domnului! 
       Apoi, în anul 1999 am fost chemat  să slujesc ca pastor cercul 
de biserici: Banloc, Dolaț, Grăniceri (Ciavoș) din județul Timiș un-
de Dumnezeu a lucrat în chip minunat și multe suflete au fost 
salvate și bisericile în bună armonie. Din anul 2004 slujesc ca și 
păstor în cercul de biserici: Biniș, Doclin și Moniom. 
Versetul preferat: Efes. 1:3 „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl 
Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul 
de binecuvântări duhovniceș , în locurile cereș , în Cristos”.  De 
asemenea Ps.23 și Ps.68:5 – pasaje care mi-au marcat viața 
văzând credincioșia Tatălui ceresc. Glorie Lui!  
Cântarea preferată: Cânt. Evangheliei 528 „O Doamne mare….”.  

De asemenea, cântarea fratelui Nicolae Moldoveanu – „Să-

nalț jer a Ta, Isuse…”.  
Câteva realizări: Cred că cea mai important lucru a fost atunci 
când Cristos Domnul a fost proslăvit prin slujirea mea, și suflete 
au fost mântuite. De asemenea, privind în urmă la felul cum 
Duhul Sfânt m-a folosit în slujirea Bisericii lui Cristos, sufletele 
care au fost zidite pe o bună temelie și binecuvântate în urma 
slujirii, mărturia lor fiind dovada felului cum am slujit. Eu am 
dorit, și doresc până la finalul slujirii mele să fiu un rob bun  al 
lui Cristos și, să fiu găsit credincios în lucrul încredințat. În rest, 
realizări, merite, sunt toate ale Domnului meu și ale Duhului 
Sfânt.  Binecuvântat să fie în veci. Amin !  
 Un cuvânt pentru fraţii din Comunitate: În era post modernă 
a dezmățului, a focalizării pe om și nu pe Dumnezeu, a trăirii pe 
ceea ce simte fiecare ca fiind bine pentru el, după propriile lui 
standarde și focalizare pe sine, noi să rămânem altruiș  
prezentând prin trăire și exprimare un model de credință și 
trăire creș nă în această societate mereu în căutare după mod-
ele de succes.  În contextul nostru social și moral, să ne ferim de 
orice fel de corupție și orice fel de compromis, să căutăm să 
trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate, evlavie, în 
smerenie și sfințenie pentru ca în noi și prin noi, să fie văzut și 
proslăvit Cristos. Să trăim și să propovăduim Adevărul, o Evan-
ghelie necompromisă, fără păr nire și prejudecăți ci, totul cu 
mo vația corectă: din dragoste pentru Cristos și pentru semeni. 
Fiți binecuvântați frații mei dragi! 
 Doamne ajută, Doamne dă izbândă !  

septembrie 2012 

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

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

Continuare 

Întâlnirea păstorilor din luna Octombrie va avea loc la 
Centrul de studii Biblice de la Surduc pe 19 – 20 Oc-

tombrie, împreună cu soţiile. Înregistrarea se poate face în-
cepând de vineri după masă(ora 14). 
Este asigurată cina - vineri seara, iar sâmbătă - micul dejun şi 
masa la amiază. 

Duminică 23 Septembrie 2012, de la ora 16 la 18, în Bi-
serica Creştină Baptistă din Ţerova va avea loc un botez 
nou testamental. Sunt invitaţi fr. păstori, Vali Sfercoci şi 

Daniel Bărnuţ care vor vesti Cuvântul lui Dumnezeu 
Duminică 30 Septembrie, în serviciul de dimineaţă al Bi-
sericii Creştine Baptiste Speranţa Reşiţa, va avea loc un 
botez nou testamentar, iar invitat este fr. păstor Nelu 

Tuţac care va vesti Cuvântul. 
În săptămâna care va urma, din 30.Sept.- 07 Oct. Biserica va 
avea o săptămână de evanghelizare. Ne rugăm ca Dumnezeu 
să reverse mult har peste lucrarea Sa, iar Cuvântul Său să 
aducă mult rod. 

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  


