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„Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice 

Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un 

viitor şi o nădejde.” 

Ieremia 29:11 
 

Anul XVI, Numărul 6 – Mai 2017  

De 1 iunie: 

Acordă-i un timp special copilului tău! 
Faceți ceva împreună sau sună-l dacă a crescut și nu mai e acasă!



 Mi-am dorit foarte mult ca familia să fie 
întotdeauna împreună (părinți, copii, nepoți) chiar 
la reuniuni, dar mai ales să fim împreună la Casa 
lui Dumnezeu.
 Pe la sfârșitul lunii ianuarie 1988 am fost 
invitat să cânt la o seară de evanghelizare la Baia 
Mare. Am hotarât împreună cu soția să facem 
deplasarea împreună cu copiii noștri Raluca și 
Manu. Am avut o seară frumoasă, părtășie, am 
realizat legături frățești deosebite.
La întoarcerea în plină iarnă, s-a declanșat o 
puternică ninsoare, însoțită de ger, drum greu, 
șoseaua devenind foarte alunecoasă. 
 Rulam doar cu viteză redusă și automat 
consumul autoturismului Dacia 1410 a crescut 
considerabil. Am ajuns cu bine la Ciumeghiu. Mai 
erau câteva case până la ieșirea din localitate. Mi-
am dat seama că nu mai aveam benzină până la 
Arad.
 Ița îmi spune: “Nu mai plecăm. Nu putem 
continua să rămânem între localități.” Am oprit cât 
mai aproape de acostament, urmând să batem la 

o casă, să ne primească cu copiii, anticipând ca 
va fi ger. Căzând de acord, am zis că este bine, 
dar mai întâi ne rugăm.
 Nu știu ce s-a rugat Ița, dar terminând 
rugăciunea, am fost mirați să vedem lângă noi 
mașina Miliției din Salonta. Milițianul a salutat 
politicos, apoi m-a întrebat ce s-a întâmplat. I-am 
explicat că nu mai avem benzină să ajungem 
până la Arad. M-a privit lung, era ora 2 noaptea. 
Milițianul continuă: “Cine sunteți? Că eu nu știu ce 
caut acum aici, pe așa vreme.” Eu îi răspund: 
“Suntem slujitori ai lui Dumnezeu.”
 Din mașina Miliției am primit 10 litri de 
benzină fără bani și fără plată.
 Mă întreb cine a mai primit benzină din 
mașina Miliției în vremea sistemului comunist?
 Plutonierul Adjutant Caba Petru este 
acum pensionar. L-am mai vizitat și-am mai vorbit 
și povestit despre minunile și puterea lui 
Dumnezeu.        

Daniel Negrea
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 Pentru mulți oameni, persoana Duhului 
Sfânt poate ridica multe întrebări: Cine este Duhul 
Sfânt? De ce avem nevoie de El? Care este rolul 
Duhului Sfânt?
 Biblia explică clar cine este Duhul Sfânt și ce 
rol poate juca el în viețile noastre.
 Duhul Sfânt vrea să ne vorbească, în special 
prin Cuvântul lui Dumnezeu
 Când Domnul Isus i-a părăsit pe ucenici, 
spune că El se va ruga la Tatăl ca să le trimită Duhul 
Sfânt. "Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe 
care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa 
toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am 
spus Eu." Ioan 14:26. Așadar, ucenicii aveau nevoie 
de Duhul Sfânt ca să le amintească de lucrurile care 
le-a spus Isus în timpul Lui pe pământ. În zilele 
noastre, rolul Duhului Sfânt este să ne vorbească 
prin Biblie - Cuvântul lui Dumnezeu - exact în același 
fel. De aceea, este atât de important să citim Biblia. 
Duhul Sfânt ne ajută să înțelegem ce citim. Și mai 
târziu, în multe situații, Duhul Sfânt ne va învăța în 
special prin a ne aduce aminte exact de acele 
cuvinte din Biblie.
 Duhul Sfânt vrea să ne învețe cine este Isus 
cu adevărat “Mai am să vă spun multe lucruri, dar 
acum nu le puteţi purta. Când va veni Mângâietorul, 
Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot 
adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot 
ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El 
Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu, 
şi vă va descoperi. ” Ioan 16:12-14.
 În timpul lui Domnului Isus pe pământ, a avut 
loc o lucrare mare de mântuire în El. El a deschis o 

cale nouă și vie pentru noi. El este Marele nostru 
Preot, înaintașul nostru, care poate să ne înțeleagă 
și să ne ajute în lupta noastră. 
 Poți citi despre aceasta în epistola către 
Evrei; ia-ți timp să citești și să te rogi ca Duhul Sfânt 
să îți vorbească și ceea ce tu citeşti să devină viu. 
Duhul Sfânt are multe lucruri să ne spună despre 
cine este Isus și însemnătatea faptului că el a trăit 
aici pe pământ ca om.
 Rolul Duhului Sfânt: să ne dea putere și 
ajutor în lupta noastră împotriva păcatului
 Înainte de a se întoarce în cer, Domnul Isus a 
spus: "...veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt ... Dar veţi 
primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste 
voi." (Fapt. Ap. 1:5-8). În firea noastră (natura 
noastră umană) sunt puteri care sunt mult mai 
puternice decât noi. Pavel spune: "Zic dar: umblaţi 
cârmuiţi de Duhul, şi nu veți împliniţi poftele firii 
pământeşti ... cei ce sunt ai lui Hristos Isus, şi-au 
răstignit firea pământească împreună cu patimile şi 
poftele ei. Dacă trăim  prin Duhul, să şi umblăm prin 
Duhul." (Gal. 5:16-25). Duhul Sfânt ne va întări în 
așa fel ca de fiecare dată când suntem ispitiți, să nu 
cedăm poftelor din firea noastră. “Să nu întristaţi 
Duhul Sfânt ...” Efeseni 4:30
 Duhul Sfânt dorește să trăiască în inimile 
noastre. El vrea să ne vorbească prin Biblie. Dar 
cine citește Biblia cu o dorință arzătoare? Duhul 
Sfânt vrea să ne conducă, dar cine vrea să 
folosească puterea pentru a lupta împotriva 
păcatului, firii cu poftele și plăcerile ei? Rolul Duhului 
Sfânt este să ne ajute, de aceea, haideţi să nu Îl 
întristăm, ci să-L ascultăm și să ne supunem. 

Care este rolul Duhului Sfânt?
           (internet)
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”Toți se gândesc să schimbe lumea, dar nimeni nu se gândește să se schimbe pe sine!”
(Lev Tolstoi)

 Doi băieți, Rareș (în vârstă de 5 ani) și Marius (în vârstă de 3 ani) se ceartă pentru a decide 
care dintre ei să mănânce primul plăcinta. Mama lor s-a gândit să le dea o lecție cu această ocazie: 
dacă Isus ar fi aici, ar spune "Frate, ia tu primul, eu mai pot să aștept." Atunci Rareș s-a intors spre 
fratele său mai mic și i-a zis: "Marius, fii tu în rolul lui Isus de data asta."

 Între anii 1309 și 1439, Biserica Romană 
a ajuns la un punct cât se poate de jos în ochii 
laicilor. Organizarea ierarhică cu cererea ei de 
celibate și ascultare absolută de papă cât și 
feudalizarea  Bisericii Romane au dus le un 
declin în morala clericilor. Celibatul era opus 
instinctelor natural ale omului cât și afirmațiilor 
biblice care sunt în favoarea căsătoriei. Mulți 
preoți aveau concubine sau se angajau în 
aventuri nepermise cu membe din bisericile lor. 
Alții, mai ales în timpul Renașterii, duceau o 
viață de lux. 
 Captivitatea babiloniană și Marea 
Schizmă. (nu cea din 1054)
 Puterea papală a ajuns la apogeu în 
timpul lui Inocențiu al III-lea; dar papalitatea a 
alunecat rapid de pe acea înălțime amețitoare a 
puterii, după ce Bonifaciu al VIII-lea a eșuat în 
încercările lui de a-i supune pe conducătorii 
Angliei și Franței, care erau sprijiniți de 
naționalism. 
 Clement al V-lea, un francez ales ca 
papă de către cardinali în 1305, era un om slab 

cu o moralitate șubredă. Ajuns sub influiența 
regelui francez, el s-a mutat de la Roma în 
Franța, în 1305, și s-a instalat la Avignon în 
1309. Această reședință se menține până în 
1377, fiind dominată de puternicii regi francezi. 
În anul 1377 papa Grigore al XI se reîntoarce la 
Roma, un an mai târziu moare.
 Cardinalii îl aleg pe Urban al VI-lea ca și 
papă, dar datorită temperanentului dificil și 
arogant cade în dizgrația cardinalilor, care îl 
aleg pe Clement al VII-lea papă și acesta mută, 
din nou, reședința la Avignion. Astfel la acea 
vreme erau doi papi. O parte din Europa îl 
recunoșteau pe unul iar ceilaiți pe celălalt papă. 
”Captivitatea” și Marea Schizmă au întărit 
nevoia de reformă în Biserica Romană.
 Împozitele papale pentru susținerea 
celor două curți papale au devenit o povară 
apăsătoare pentru populația Europei.
 Un factor politic care a jucat un rol 
important în declinul influenței papale în Europa 
a fost apariția statelor naționale opuse ideii 
suveranității universale.

PAPALITATEA  ÎN  DECLIN, 1309-1439
Falimentul clerului.

Ÿ Spre deosebire de oameni - care au 9000 de papile gustative - pisicile au doar 473?
Ÿ Vidrele dorm în apă, în poziția culcat pe spate. Acestea se țin de lăbuță în timpul somnului 

pentru a nu se îndepărta prea tare una de cealaltă?
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Saptămâna 1: (28.05-03.06)            

Saptămâna 2: (04.06-10.06)  

Saptămâna 3: (11.06-17.06)  

Saptămâna 4: (18.06-24.06)  
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Ziua Copilului

 Se povestește că, într-o zi, un apropiat îl vizitează pe 
marele romancier Lev Tolstoi și îi spune: ”Ce fericit 
sunteți…Aveți tot ce vă place.” Tolstoi răspunde: ”Nu, eu n-
am tot ce-mi place, dar mie îmi place tot ce am!” Se știe că 
acest talentat scriitor, care a influiențat destinele a milioane 
de oameni, era un bun creștin. 
 Este atât de dificil să-i învățăm pe copii noștri să fie 
mulțumiți dar este absolut necesar. Pavel ne îndeamnă: 
Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate 
lucrurile…(Ef. 5.20) și Mulțumiți-vă cu ce aveți…(Ev.13.5) 
Pentru că …cel cu inima mulţumită are un ospăţ necurmat. 
(Prov. 15.15)

27 mai-25 iunie 
Rugăciune pentru lumea musulmană

27,28 mai 
La Satu-Mare (corul și orchestra)

28 mai 
La Șofronea serviciu la biserică doar 

dimineța
04, 05 mai

Rusaliile servicii de la 10.00 și 17.00
30 mai până în 06 iunie 
Fratele Sorin în Moldova

La nunta la Patricia & Claudiu în 04 iunie 
d.m. Biserica ”Betel” Botoșani

11 iunie, dimineața, 
Clasa a VIII-a A de la Liceul Baptist Arad

11 iunie 
Masa Domnului, după masa. La bolnavi la 

amiază.
Saptămâna 5: (25.06-01.07)  

Pero Zoli; 
Rusu Vioara

Negrea Daniel; 
Palade Cornelia

Minda Elena; 
Neagui Vasile

Mărginean Voichița; 
Mariș Mihai

Mariș Ionică; 
Mercea Liviu
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