
 
 
 
 
Petrică Dragu - pastor  în  Biserica Baptistă “Harul” Vălişoara  şi de 
ceva vreme girez şi frăţietatea din satul Ilova. 
Data naşterii: - 12 iulie 1964 în localitatea Bolvaşniţa jud Caraş-Severin. 
Botez: -  Am fost botezat în anul 1983 în 24 iulie de către fratele  Belciu Busuioc. 
Familie - Căsătorit din 24 august 1986  cu sora Iconia şi avem  2 copii. Beni 
născut în 4 august 1987,  recent ordinat ca pastor în cercul de biserici Bolvaşniţa, 
Vârciorova şi Petroşniţa şi Ionică născut în 17 ianuarie 1992. 
Studii - absolvent al institutului teologic baptist din Bucureşti  în anul 1995 şi înca elev  în şcoala harului lui 
Dumnezeu. 
Câteva cuvinte despre dvs.: -  M-am întors la Dumnezeu  din lume la vârsta de 17 ani şi în scurt timp 
s-au  întors şi ceilalţi membri ai familiei. În anul 1989 am fost ordinat ca diacon şi am lucrat cu Evanghelia în 
câteva biserici pe  valea Timişului. În 16 iulie 1995 am fost ordinat ca pastor în cercul de biserici Vălişoara, 
Valea Timiş, Buchin, Poiana Buchin, ulterior rămânând doar la  biserica baptistă din Vălişoara. 
Dumnezeu m-a binecuvântat şi cu dar de evanghelizare, aşa se face că în ultimii ani am mers  în foarte multe 
biserici din ţară şi străinătate. Prin slujirea mea  primită de la Domnul, foarte multe suflete  l-au primit pe 
Domnul Isus ca Mântuitor  şi  Domn.         

Versetul preferat:  Filipeni 4: 13 “Pot totul  în Hristos care mă-ntăreşte!” 
Cântare favorită: -  “Isuse veşnic călător” de Traian Dorz 

“Isuse, Veşnic Călător prin lumea de păcate,  / Tu baţi străin şi iubitor la uşile-ncuiate. 
Nimic Tu nu-i ceri nimănui, când baţi şi-aştepţi să vină,  / ci vrei să laşi în viaţa lui, iertare şi lumină…..” 
Câteva realizări: -  Dumnezeu mi-a pus pe inima să iniţiez un grup de rugăciune  la nivel de pastori, 
prezbiteri şi diaconi pe valea Timişului şi nu numai. Aşa se face că  de ceva vreme ne adunăm în fiecare seară 
de luni la ora 7 şi ne rugăm Domnului  pentru noi,  pentru biserici şi nu numai. Duhul Sfânt mi-a descoperit că 
trebuie să ne rugăm pentru trezirea bisericilor şi înviorarea noastră ca slujitori şi asta facem. În fiecare seară 
de luni ne împărtăşim şi la masa Domnului. Stăm câteva ore împreună  şi noţiunea timp aproape că dispare. 
Un cuvânt pentru fraţii din Comunitate; - Prea iubiţi fraţi în Isus Hristos Domnul nostru, viaţa sub soare e 
din ce în ce mai grea, mult stres, mari crize, mari framântări, depresii, dezamăgiri, dar cu toate acestea  vă rog 
să nu uitaţi şi să nu uităm că Dumnezeu e pe tron şi că are ultimul cuvânt, să nu uităm de jertfa Domnului Isus 
şi de Mângâietorul:  “Hristos în voi nădejdea slavei”.  

Petrică Dragu, pastor 
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“Te înalţ, Doamne, căci m-ai ridicat, şi n-ai lăsat 
pe vrăjmaşii mei să se bucure de mine.  

Doamne, Dumnezeule, eu am strigat către Tine, şi 
Tu m-ai vindecat.  

Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din locuinţa 
morţilor, Tu m-ai adus la viaţă din mijlocul celor 

ce se pogoară în groapă.  
Cântaţi Domnului, voi cei iubiţi de El, măriţi prin 

laudele voastre Numele Lui cel Sfânt!  
Căci mânia Lui ţine numai o clipă, dar îndurarea 
Lui ţine toată viaţa: seara vine plânsul, iar dimi-

neaţa veselia.”  Psalmii 30:1-5 



Pastor Nelu Damian 
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1. Ordinare la Bolvaşniţa. 
Duminică – 14 August 2011, în cadrul serviciului divin de 
dimineaţă a avut loc în Biserica Creştină Baptistă „Sfânta 
Treime”, din Bolvaşniţa ordinarea fratelui Dragu Beniamin, ca 
păstor pentru bisericile din Bolvaşniţa, Petroşniţa şi Vîrciorova. 
Serviciul divin de ordinare a fost condus de fr. Vuc Viorel, 
păstorul care a slujit în ultimii 12 ani în bisericile amintite mai 
sus şi care a predat ştafeta noului păstor, întrucât dânsul 
urmează a se pensiona în viitorul apropiat. Din partea 
Comunităţii Caraş Severin a participat fr. Mihuţ Mihai, 
preşedintele Comunităţii, care a fost şi preşedintele Comisiei 
de ordinare. Din comisia de ordinare au mai făcut parte 
următorii fraţi păstori ordinaţi: Dragu Petrică, Lazăr Petru, 
Belciu Păun şi Mihuţ Mihai. 

Programul a fost împodobit de un grup de tineri din Vaslui şi de fanfara bisericii din Bolvaşniţa, iar fraţii 
din Comisia de ordinare au avut fiecare un cuvânt de încurajare pentru noul păstor.  
Mesajul predicii l-a avut fr. Mihuţ Mihai, care a vorbit din 1Tes.2:1-14,despre „Slujirea unui păstor 
adevarat”, din 1Tes.2:1-14. Fratele a arătat că un păstor trebuie să slujească, CA UN APOSTOL, CA O DOICĂ ŞI 
CA UN TATĂ. 
Serviciul de ordinare s-a încheiat într-o atmosferă de sărbătoare, cu investirea pentru slujba de păstor a 
fratelui Dragu Beniamin, prin rugăciune cu punerea mâinilor de către ceata presbiterilor din comisia de 
ordinare. 
Dumnezeu să fie slăvit pentru lucrarea care s-a făcut şi să-i dea multă putere şi mult har noului păstor. 
2. Botez la Vârciorova. 
Bucuria prilejuită de ordinarea fratelui Dragu Beniamin ca păstor, care a avut loc în Biserica Baptistă 
„Sfânta Treime”, din Bolvaşniţa, a continuat în după-amiaza aceleaşi zile – 14 August 2011, în Biserica 
Baptistă „Nădejdea” din Vârciorova, unde a avut loc un serviciu ocazional de botez nou-testamental. În 
cadrul serviciului divin a cântat orchestra bisericii locale, iar Cuvântul lui Dumnezeu a fost predicat de 
următorii fraţi păstori: Mihuţ Mihai, Vuc Viorel şi Belciu Păun. Botezul a fost oficiat de fratele Dragu 
Beniamin în apa pârâului, care curge prin faţa Casei de rugăciune, eveniment la care a luat parte  o 
asistenţă numeroasă. 
2. Botez la Eftimie-Murgu. 
Pe data de 14 august 2011 la Biserica Creștină Baptistă din Eftimie Murgu, 4 suflete care și-au predat 
viața Domnului Isus, şi-au declarat public credinţa în Isus 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu în apa botezului. 
La această sărbătoare au participat mai mulți frați păstori din 
Valea Almăjului, care au avut un cuvânt de salut sau un mesaj 
scurt pentru biserică. Fratele pastor Râncu Ioan și fratele 
pastor Ioan Maior, preşedintele Comunităţii de Oltenia au 
avut un mesaj binecuvântat atât pentru cei credincioși, cât și 
pentru mulți prieteni care au umplut sala de închinare până la 
refuz. 
Botezul  a fost oficiat de fr. Dobren Ion Emilian, păstorul 
bisericii iar în slujire prin cântare au slăvit pe Dumnezeu corul bărbătesc reunit din Valea Almăjului și 
un grup de tineri de la Reșița. 
Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea lui mai departe în această localitate și în Valea Almăjului  ! 
3. Botez la Ţerova 
Duminică – 28 August 2011 , în cadrul serviciului divin de după masă de la ora 15.00, va avea loc în 
Biserica Baptistă din Ţerova un botez Nou-testamentar, cu 7 suflete. Este un rod frumos ca rezultat al 
misiunii pe care o face aici fratele Hergane Lucian, ajutat de alţi fraţi lucrători din Biserica Speranţa şi-l 
slăvim pe Dumnezeu pentru acest lucru. 
Cu această ocazie de bucurie, Cuvântul Domnului va fi vestit de fratele Dragu Petru, iar botezul va fi 
oficiat de fratele Mihuţ Mihai. Dumnezeu să reverse în continuare mult har peste lucrarea Sa în orice 
loc. 

PENTRU ACESTE EVENIMENTE PRECUM ŞI ALTE INFORMAŢII SUPLIMENTARE VĂ INVITĂM SĂ VIZITAŢI PAGINA DE INTERNET  
A COMUNITĂŢII NOASTRE LA   WWW.COMUNITATEACARAS.WORDPRESS.COM 

….CERE CE VREI SĂ-ŢI DAU...  1 Împ. 3:5 – 13. 
Cererea lui Solomon are trei caracteristici distincte: 
1. Este provocatoare.  V. 6 – 8. 
—Solomon îl provoacă pe Dumnezeu să-şi aducă aminte de tatăl său. v. 6. El îi este recunoscător 

Domnului pentru că a arătat bunovoinţă faţă de tatăl său, dar şi pentru că i-a păstrat această 
bunăvoinţă, materializată în persoana sa. (i-ai dat un fiu...). 

—Apoi, Solomon îl provoacă pe Dumnezeu să ia act de poziţia privilegiată pe care i-a dat-o lui acum. v 7. 
El recunoaşte că este doar un tânăr neîncercat şi că Dumnezeu este Cel ce l-a aşezat pe scaunul de 
domnie al tatălui său David. (1 Împ. 2:13 – 15). 

—Şi nu în ultimul rând Solomon îl provoacă pe Dumnezeu să ţină cont de importanţa (valoarea) 
poporului ales. v 8. 

 Reţinem: Lui Dumnezeu îi face plăcere să-i aducem aminte: de Caracterul Lui, de Promisiunile Lui, de 
Hotărârile Lui dar şi de trăirea noastră şi de lucrarea noastră.      Neem. 1: 8-11; 2 Împ. 20:3. 
2. Este precisă. V 9. 
...vedeţi Solomon nu vine înaintea Domnului cu o bolboroseală de cuvinte, ci este precis. El nu se complică 
cu o rugăciune generală, ci face o rugăciune specifică, precisă. 

Auziţi v 9:  
—Precis în gândire – o inimă (minte) pricepută. 
—Precis în acţiune – să judece pe poporul Tău. 
—Precis în decizii – să deosebească binele de rău. 

 E prea general să-i ceri: Doamne dă-mi pricepere. Dar, ce vrei să faci cu priceperea? 
 Ori, Doamne dă-mi sănătate. Dar, pentru ce vrei sănătate? (să-mi cresc copiii îndreptându-i spre Tine, sau 
să pot să te slujesc mai bine etc.).  
 Ştiţi că unii îl slujesc mai bine pe Dumnezeu când sunt bolnavi, decât când sunt sănătoşi. La   unii fraţi deja 
le este ruşine să mai vină cu Biblia la Biserică, dar când sunt bolnavi nu mai le e ruşine să o ţină pe noptieră 
la spital.  Mat. 6:7; Mat. 10:32-33. 
3. Este plăcută Domnului. V  10. 
...întotdeauna i-au plăcut şi îi plac Domnului rugăciunile personale. 
 De fapt mintea noastră luminată de Duhul Sfânt trebuie să funcţioneze în aşa fel încât să  căutăm 
totdeauna să-i fim plăcuţi Lui Dumnezeu şi să ne silim de fiecare dată să înălţăm la   Tronul Harului, 
rugăciuni plăcute Lui Dumnezeu. Să nu ne formalizăm (rugăciuni memorate,  tipizate, standardizate, 
impuse), ci să fim autentici, sinceri, deschişi, să ne rugăm potrivit  cu simţămintele noastre şi cu nevoile 
noastre. 
 ...în aceea vreme majoritatea oamenilor se rugau pentru trei lucruri (v 11):  viață lungă, bogății şi moartea 
vrăjmașilor. 

 Dumnezeu parcă ar vrea să-i spună: M-am săturat de aceleaşi cereri şi Îmi face plăcere că tu Solomon ai 
cerut altceva, mult mai provocator şi mai precis. Auziţi cum explică D-zeu faptul că a găsit plăcere în cererea 
lui Solomon:  Îţi voi da ce ai cerut. v 12, Îţi voi da şi ce n-ai cerut. v 13. 
  Domnul Isus Hristos:  ne asigură că ştie de ce avem trebuinţă, mai înainte ca noi să-i cerem. Mat. 6:8.                    
şi ne îndeamnă să cerem cu credinţă. Mat. 21:22. 
Să ne întărim și să ne îmbărbătăm deoarece în calitatea de robi credincioși și înțelepți ai Stăpânului vom ști 
în orice vreme ce să cerem și vom fi astfel plăcuți Domnului. 

INFORMAŢII INFORMAŢII INFORMAŢII    
-Următoarea întâlnire lunară a păstorilor din Comunitatea Caraş-Severin, 
va avea loc la Centrul de studii biblice de la Surduc în 23-24 Septembrie
(Vineri – Sâmbătă) şi la această întâlnire sunt invitaţi păstorii cu soţiile lor.  
Ne rugăm să fie un timp binecuvântat de părtăşie atât între familiile 
păstorilor, cât şi între soţiile acestora. Înregistrarea pentru această 
întâlnire va începe vineri de la ora 15,00 şi întâlnirea se va încheia 
Sâmbătă, după masa de prânz. 


