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Editorial. Cincizecimea

 

„Să trăieşti în pace, şi pacea să 
fie cu casa ta şi cu tot ce este al  
tău” !                   I Samuel 25 : 6

ridicat glasul şi le-a zis : „Bărbaţi iudei şi voi  
toţi cei care locuiţi în Ierusalim, să ştiţi lucrul  
acesta şi ascultaţi cuvintele mele ! 15 Oamenii  
aceştia nu sunt beţi, cum vă închipuiţi voi, căci  
nu  este  decât  al  treilea  ceas  din  zi.  16 Ci  
aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel :  
17 „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi  
turna  din  Duhul  Meu  peste  orice  făptură;  
feciorii  voştri  şi  fetele  voastre  vor  proroci,  
tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri  
vor visa vise ! 18 Da, chiar şi peste robii Mei şi  
peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea,  
din Duhul Meu şi vor proroci. 19 Voi face să se 
arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ,  
sânge, foc şi un vârtej de fum ; 20 soarele se va 
preface în întuneric,  şi luna în sânge, înainte  
ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare şi  
strălucită. 21 Atunci oricine va chema Numele 
Domnului va fi mântuit.”Cuvântarea lui Petru 
22 Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea!  
Pe Isus din Nazaret, Om adeverit de Dumnezeu 
înaintea  voastră  prin  minunile,  semnele  şi  
lucrările  pline  de  putere  pe  care  le-a  făcut  
Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum 
bine ştiţi ;  23 pe Omul acesta, dat în mâinile  
voastre, după sfatul hotărât şi după ştiinţa mai  
dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi  
L-aţi  omorât  prin  mâna  celor  fărădelege.  24 
Dar  Dumnezeu  L-a  înviat,  dezlegându-I 
legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă  
să fie ţinut de ea.  25 Căci  David zice despre 
El : „Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea  
mea, pentru că El este la dreapta mea, ca să nu 
mă clatin ... 
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CAPITOLUL 2
Pogorârea Duhului Sfânt

1 În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în  
acelaşi loc. 2 Deodată, a venit din cer un sunet  
ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată  
casa unde şedeau ei. 3 Nişte limbi ca de foc au 
fost  văzute  împărţindu-se  printre  ei  şi  s-au  
aşezat câte una pe fiecare din ei. 4 Şi toţi s-au 
umplut  de  Duh  Sfânt  şi  au  început  să  
vorbească  în  alte  limbi,  după cum le  dădea  
Duhul  să  vorbească.  5 Şi  se  aflau atunci  în  
Ierusalim  iudei,  oameni  cucernici  din  toate 
neamurile care sunt sub cer.  6 Când s-a auzit  
sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas 
încremenită  ;  pentru  că  fiecare  îi  auzea 
vorbind  în  limba  lui.  7 Toţi  se  mirau,  se  
minunau  şi  ziceau  unii  către  alţii  :  „Toţi  
aceştia  care  vorbesc  nu  sunt  galileeni  ?  8 
Cum, dar, îi auzim vorbind fiecăruia din noi în 
limba noastră, în care ne-am născut ? 9 Parţi,  
mezi,  elamiţi,  locuitori  din  Mesopotamia, 
Iudeea,  Capadocia,  Pont,  Asia,  10 Frigia,  
Pamfilia, Egipt, părţile Libiei dinspre Cirena,  
oaspeţi  din  Roma,  iudei  sau  prozeliţi,  11 
cretani  şi  arabi,  îi  auzim  vorbind  în  limbile  
noastre  lucrurile  minunate  ale  lui  
Dumnezeu !”  12 Toţi erau uimiţi, nu ştiau ce  
să creadă şi ziceau unii către alţii : „Ce vrea  
să zică aceasta ?” 13 Dar alţii îşi băteau joc şi  
ziceau : „Sunt plini de must !” 14 Atunci Petru 
s-a sculat în picioare, cu cei unsprezece, a

            Motto : „În ziua de azi, Biserica are nevoie de oameni pe care Duhul Sfânt 
        să-i poată folosi – oameni ai rugăciunii. Duhul Sfânt se revarsă prin oameni.  
        El nu unge planuri, ci pe oameni : pe oamenii rugăciunii”. 

   E. M. Bounds (Putere prin rugăciune)
Domnul Isus, înainte de a Se înălţa la Cer, „Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să 

nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care”, le-a zis El,  
„aţi auzit-o de la Mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi  
botezaţi cu Duhul Sfânt”. (Fapte 1 : 4 – 5)

La zece zile de la Înălţare în „ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc.  
Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa  
unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat  
câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în  
alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească”. (Fapte 2 : 1 – 4)

Pentru denumirea zilei Cincizecimii, românii au adopta numele de Rusalii, termen 
de origine latină care vine de la cuvântul „rusalia”, ziua trandafirilor, o sărbătoare foarte 
cinstită la romani, ce se serba prin luna mai, prin festivităţi la mormintele celor decedaţi, 
unde se aduceau, printre altele flori de trandafiri.

Ziua Cincizecimii a fost o sărbătoare importantă în Vechiul Testament. Ea avea loc 
la  50  de  zile  de  la  Paşti  şi  de  aceea  se  mai  numea  şi  Sărbătoarea  Săptămânilor  (7 
săptămâni).

„De a doua zi după Sabat, din ziua când veţi aduce snopul ca să fie legănat într-o  
parte şi într-alta, să număraţi şapte săptămâni întregi. 

Să număraţi cincizeci de zile până în ziua care vine după al şaptelea Sabat ; şi  
atunci să aduceţi Domnului un nou dar de mâncare. 

Să aduceţi din locuinţele voastre două pâini, ca să fie legănate într-o parte şi într-
alta ; să fie făcute cu două zecimi de efă din floarea făinii şi coapte cu aluat : acestea sunt 
cele dintâi roade pentru Domnul”. (Levitic 23 : 15 – 17) 

Sărbătoarea aceasta se mai numea şi Sărbătoarea Secerişului, marcând începutul  



 
 

                  Povestiri cu tâlc !                                  Rubrica sufletului nemântuit 
 
 

           Versetul de aur al Bibliei                     Din cartea Boli evitabile

Eşti sigur că vei ajunge în Cer ?
1. Nu există  om fără  păcat  :  „Căci  toţi au 
păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”. 
(Romani 3 : 23) 2.  Pentru un singur păcat, 
omul este / va fi condamnat : „Fiindcă plata 
păcatului este moartea ...”.  3. Mântuirea este 
posibilă  numai  prin  Isus :  „  ...  darul  fără  
plată  al  lui  Dumnezeu  este  viaţa  veşnică  în  
Isus Hristos,  Domnul  nostru”.  (Romani  6:23) 
„Doamne Isuse, vino te rog şi în viaţa mea !”

secerişului prin aducerea în faţa Domnului a primelor roade.
              Patru fenomene au însoţit pogorârea Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii :

1) „Un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic” - acest fenomen era pentru urechile 
ascultătorilor.

2)  „Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat  
câte una pe fiecare din ei” - acest fenomen era pentru ochii ascultătorilor.

3) „Toţi s-au umplut de Duh Sfânt” - acest fenomen era pentru cei botezaţi  cu 
Duhul Sfânt.

4)  „Au  început  să  vorbească  în  alte  limbi,  după  cum  le  dădea  Duhul  să  
vorbească” - acest fenomen era deopotrivă şi pentru asistenţi, care „auzeau” şi „vedeau”, 
şi pentru cei care au „simţit” umplerea cu Duhul Sfânt ...  Petru s-a văzut silit să explice 
cele  întâmplate.  Pentru  documentarea  celor  prezenţi,  a  plasat  evenimentul  la  locul  său 
profetic prevăzut de Ioel, arătând că este atât o împlinire profetică vechi testamentară, cât 
şi o împlinire a făgăduinţei Domnului Isus, făcută când era pe pământ, înainte de Înălţarea 
la Cer.  „Şi acum, odată ce S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu şi a primit de la Tatăl  
făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi”. (Fapte 2 : 33)
              Pogorârea Duhului Sfânt la Cincizecime are o adâncă semnificaţie :

1) Confirmă mesianitatea Domnului Isus (Fapte 2 : 22 – 24, 32 – 33 ; Ioan 16 : 7 – 
11). 2) Atestă că Domnul Isus a ajuns în Cer ; Jertfa Lui a fost acceptată de Tatăl şi 
mântuirea omului a devenit o realitate.  (Editorial,  Povestiri  cu  tâlc  şi  Rubrica  sufletului  nemântuit  : 
Preluări din cartea Lucrarea Duhului Sfânt, de prof. T. Sandru, Seminarul Teologic Penticostal, Bucureşti, 1991, pp. 97 
– 99, 289).

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,  

pentru ca oricine crede în El să nu piară,  
ci să aibă viaţa veşnică”. 

EVANGHELIA DUPĂ IOAN 3 : 16

Capitolul 5. Boli coronariene şi cancer ...
Într-o zi mă sună la telefon patronul unui depozit de 
coloniale. „Doctore” spuse el, „am primit o notiţă de 
la doamna Henderson. A trimis-o pe furiş din casă. 
Bărbatul ei este aşa de bolnav încât aproape şi-a ieşit 
din minţi. El nu vrea să-i permită să părăsească casa 
de frică că ea nu se va mai întoarce niciodată. 
Este speriată că el ar putea s-o ucidă şi doreşte ca 
dvs. să mergeţi acasă la dânşii pentru a examina pe 
bărbatul ei”. Bărbatul doamnei Henderson era înalt 
de  peste  un  metru  şi  optzeci.  A  fost  un  flăcău 
puternic şi muşchiulos, dar acum trupul său se topea 
încet, iar ochii îi erau cufundaţi adânc în orbite. 
Părea mai mult o stafie decât un om. De luni de zile 
el  nu a mai  dormit  din cauză că expectora  sânge. 
Suferinţa  şi  nenorocirea  sa  a  fost  cumplită  şi  de 
lungă durată. Soţia lui era înnebunită şi speriată din 
cauză că o ameninţa cu moartea dacă ar încerca să-l 
părăsească.  După  ce  l-am  interogat  şi  examinat, 
diagnosticul era foarte probabil un cancer pulmonar. 
Am solicitat prin telefon să fie internat în spital. A 
fost o mare uşurare ... (Continuare în numărul viitor)

Proverbe latine despre vitejie
• Omul brav nu poate să se retragă chiar dacă-i 
învins. • Pentru omul viteaz şi loial nimic nu 
este  imposibil. •  Prin vitejie  şi  prin  muncă. • 
Nevoia îi face viteji chiar şi pe oamenii fricoşi. 
•  Omul  viteaz  este  foarte  sigur  de  sine.  • 
Cutezanţa se ascunde sub numele de vitejie. • 
Un împărat trebuie să moară stând în picioare. 
• Comandantul trebuie să fie pregătit şi pentru 
victorie,  dar  şi  pentru  înfrângere.  •  Nu-i  de 
ruşine o rană pe care ţi-a  adus-o vitejia  ta. • 
Vitejia  creşte  prin  îndrăzneală,  teama  prin 
ezitare.  •  Am  venit,  am  văzut,  am  învins. 
[Expresia lapidară prin care Cezar aducea la cunoştinţa Senatului 
Roman izbânda sa repurtată asupra lui Pharnaces, regele Pontului, 
în anul 47, î.Hr.]  (Din Proverbe şi cugetări latine, Albatros, 
1976). 

Cartea veche  
200. N dejdea (Speran a)ă ţ

„Vei fi plin de încredere, şi nădejdea nu-ţi va fi  
zadarnică. Te vei uita în jurul tău şi vei vedea 

că te poţi odihni linişti”. (Iov 11 : 18)
Oamenii slabi i muritori î i pun adesea n dejdeaş ş ă  
în al i oameni, deasemenea slabi i muritori.ţ ş
Într-un  ora  mai  mul i  copii  se  jucau  în  strad .ş ţ ă  
Deodat  apare din dep rtare un om r u îmbr cată ă ă ă  
i chiop de un picior. Se p rea a fi un muncitorş ş ă  

trecut de 30 de ani i foarte nec jit. ş ă
Copiii care se jucau, îndat  ce îl v zur , strigar  cuă ă ă ă  
bucurie  :  „Vine  tata,  vine  tata  !”  Apoi  alergară 
înaintea  lui  i  plecar  cu  dânsul.  Un  trec tor,ş ă ă  
observând scena aceasta, zise : 
„Acest p rinte p mântesc este a a de slab, a a deă ă ş ş  
bolnav  i  de  s rac  i  totu i  copiii  s i  cu  mareş ă ş ş ă  
bucurie se apropie de el i se încred într-însul ; însş ă 
unii  oameni  nu  se  bucur  i  n-au  încredere  înă ş  
P rintele ceresc, care este Atotputernic i atotbun”.ă şSă mute marea !

Atunci  când  vorbim  despre  lucrările  lui 
Dumnezeu  încercăm  acelaşi  sentiment  de 
adâncă  umilinţă  faţă  de  măreţia  Celui 
Atotputernic (Omnipotent, Etern, Omnişcient  şi 
Imuabil), pe care l-a avut odată Augustin (sec. 
IV). Pe când se gândea să scrie o carte despre 
Dumnezeu a ieşit să se plimbe pe ţărmul mării. 
Acolo a întâlnit un copil ce îşi făcea o gropiţă în 
nisip, unde încerca să mute marea, cărând apa 
cu pumnii. 
Privind acel tablou, Augustin şi-a dat seama că 
şi el încerca ceva asemănător : să cuprindă şi 
să explice măreţia lui Dumnezeu cu mintea lui 
limitată.  Şi  totuşi  lucrarea  Duhului  Sfânt  ne 
permite să ne facem părtaşi Dumnezeirii într-o 
măsură şi într-un fel extraordinar de minunat. 
Lăsând  la  o  parte  comoditatea  spirituală  şi 
prudenţa  nejustificatã  –  să  ne  depărtăm  de 
ţărmul de-a lungul căruia plutim cu stângăcie ; 
avântându-ne în larg, – să ne adâncim în apele 
cristaline ale Duhului Sfânt. Numai El ne poate 
transforma  viaţa.  În  Evanghelia  după  Luca 
(capitolul 1 : 35) scrie că Mariei : „Îngerul i-a  
răspuns  :  „Duhul  Sfânt Se  va  coborî  peste  
tine, şi puterea Celui Preaînalt te va umbri ...”.
După aceea ... viaţa ei a fost total schimbată !

Nansen,  vestitul  navigator  norvegian,  atunci 
când a pornit  în  expediţie  pentru  cercetarea 
Arcticei,  a  luat  cu sine un  porumbel  călător. 
După doi ani de izolare completă, în regiunea 
dezolantă a Arcticei, a scris un bileţel pe care 
l-a aşezat sub aripa porumbelului. 
A dat  drumul  porumbelului  peste  întinsul  de 
gheaţă şi valurile oceanului. 
Obosit într-o zi ajunse acasă, lăsându-se pe 
genunchii soţiei marelui explorator. 
Prin sosirea porumbelului, şi din bileţelul scris 
şi primit de la Nansen, ea a înţeles că soţul ei 
a ajuns la destinaţie şi cã este sănătos şi bine. 
Revărsarea Duhului  Sfânt la Rusalii  (în Ziua 
Cincizecimii),  a  fost  semnul  cã Domnul  Isus 
Christos a ajuns în cer şi că Şi-a adus aminte 
de  făgăduinţa  făcută.  Despre  Domnul  Isus 
scrie că : „ ...  Duhul Sfânt S-a coborât peste  
El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer  
s-a auzit  un glas care zicea : „Tu eşti  Fiul  
Meu  preaiubit  :  în  Tine  Îmi  găsesc  toată 
plăcerea Mea !” (Luca 3 : 22) 
Dar  Luca  mai  notează  (în  versetul  anterior) 
când s-a  întâmplat acest lucru : „După ce a 
fost botezat tot norodul, a fost botezat şi Isus ;  
şi pe când Se ruga, s-a deschis cerul ...”. 

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 
• Cele şapte păcate – Păcate, în faţa Bisericii, 
sunt  multe.  De  aceea  în  unele  limbi  se 
precizează : cele 7 păcate mortale sau capitale, 
adică  acelea  care,  din  vechi  timpuri,  au  fost 
decretate  de  teologi  ca  fiind  sursa  tuturor 
crimelor şi nelegiuirilor : 1) trufia, 2) invidia, 
3) avariţia, 4) desfrâul, 5) lăcomia, 6) mânia şi 
7) lenea ... 
•  Cenuşăreasa  – Legenda  „Cenuşăresei”  a 
fost popularizată de scriitorul francez Charles 
Perrault, în secolul al XVIII-lea ... Dar legenda 
aceasta, atât de cunoscută astăzi pretutindeni, 
este  mult  mai  veche.  „Cenuşăreasa”  s-a 
„născut”  în  Grecia  şi  a  apărut  pentru  prima 
oară într-o culegere de poveşti felurite, făcute 
de Elianos Sofistul, care a trăit pe la mijlocul 
veacului al doilea al erei noastre.
Indiferent  însă  de  nume,  de  meridian  şi  de 
secol,  „Cenuşăreasa”  a  fost  şi  a  rămas  fata 
persecutată de mama şi de surorile ei vitrege, 
ţinută în straie murdare în bucătărie şi obligată 
să îndeplinească treburi trudnice ...
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