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 Editorial. În aşteptarea Cincizecimii ! 
   
 Obişnuinţa cu obişnuitul este incredibilul vieţii de credinţă. Există în zilele 
noastre o credinţă raţională care explică totul, dar este lipsită de puterea Lui 
Dumnezeu. Uităm mult prea uşor cuvintele scrise de apostolul Pavel : „Şi învăţătura şi 
propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii, ci într-o 
dovadă dată de Duhul şi de putere”, care are un scop precis, (a se vedea I Corinteni 2 
: 4 si 5). Conta ce spunea apostolii, dar foartă importantă era manifestarea Duhului ! 
 Credinţa raţională poate explica aproape totul, poate să interpreteze faptele din 
Biblie, dar o face într-un fel în care doar cândva, omul va înţelege cât de greşit a putut 
fi. Intelectul a luat locul credinţei, şi aşa numită înţelepciune ţine loc de minuni.  
 Aceasta şi datorită faptului că ne mulţumim cu atât de puţin ! Oare cum ar 
arăta Evangheliile şi Faptele Apostolilor dacă ar fi lipsite de puterea Lui Dumnezeu 
manifestată vizibil ? Sigur că ar conţine doar teologie ... 
 Constituţia este dată pentru a fi respectată. În unele ţări, nu este folosit 
cuvântul constituţie, germanii, de exemplu, spun Legea de bază. Tot în cazul unei ţări, 
legea de bază poate fi greşită, fiind un produs al minţii omeneşti, (şi sunt suficiente 
exemple de legi, care au fost etalonul pentru o anumită perioadă, deşi în timp ele s-au 
dovedit a fi greşite, fiind înlocuite cu alte legi mai bune).   
 Acest lucru nu se poate spune şi despre Biblie. Cuvântul scris este un produs 
al Dumnezeirii. Şi nu numai atât. Ioan spunea despre Domnul Isus, că EL este 
Cuvântul : „La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era 
Dumnezeu”. (Ioan 1 : 1) Cei ce trăiesc conform Bibliei, vor dobândi şi experienţe cu 
Dumnezeu, pentru că daruruile Duhului Sfânt sunt actuale şi în zilele noastre !Şi azi, 
dacă cei care-L cunosc şi-ar nota experienţele cu EL, s-ar putea face mai uşor diferenţa 
dintre cuvinte şi vorbe. Dar sunt prea puţini aceia care-şi fac timp să scrie despre 
intervenţiile DOMNULUI din viaţa lor.  (continuare în numărul viitor). 

• Şi astăzi, (de la orele 16,30) se va  
ţine cateheza ! Botezul în apă, se va 
oficia, cu ajutorul lui Dumnezeu, în 
data de 14 Iunie 2015, (dimineaţa) ! 

 

                        Anunturi :  
• Sâmbăta viitoare, (16 Mai 2015), la Seara de 
tineret vom avea cu ajutorul lui Dumnezeu  
un invitat, care va rămâne şi duminică  
dimineaţa, (17 Mai 2015).  
• Zilele de post, pentru Biserică : Luni A-B, Marţi 
 C-D, Miercuri E, F, G, H, Joi I, J, K, Vineri L, M, 
N, O iar Sâmbătă de la litera P - Z. Duminica  
(dimineaţa) toţi cei ce pot !  



Despre Duhul Sfânt 
„Noi am vorbit de Duhul Sfânt şi i-am atras atenţia că lucrarea sa în mijlocul negrilor 
e zadarnică dacă nu are această putere. Şi am adăugat : „Amintiţi-vă că singura putere 
în stare de a vă îmbărbăta, de a vă susţine, de a vă călăuzi şi de a vă da intrare în 
inimi este aceea a Duhului Sfânt” ... 
.......................................................................................................................................... 
 Meditaţia zilei 
W. Page Pitt ar fi trebuit să fie un ratat, însă a ajuns un om de succes. După ce şi-a 
pierdut vederea în proporţie de 97% la vârsta de cinci ani, a refuzat să fie înscris la o 
şcoală pentru orbi. A fost acceptat într-o şcoală publică, în care a jucat baseball şi 
fotbal. În mod remarcabil, a absolvit şi colegiul, devenind un reputat profesor de 
jurnalism, care pretindea excelenţă de la elevii săi.  
Odată, un student l-a întrebat dacă ar putea spune care dintre lucrurile următoare este 
mai rău ; să fii orb, surd, sau fără braţe şi picioare. El a răspuns : "Nici unul dintre 
acestea ! Letargia, iresponsabilitatea, lipsa ambiţiei sau dorinţei : iată adevăratele 
handicapuri. Şi dacă nu v-aş învăţa nimic, ci tot ce aş face ar fi să pun în voi dorinţa 
de a face ceva cu vieţile voastre, acest curs ar fi un succes magnific."  
De multe ori le spunea studenţilor săi: "Nu sunteţi aici să învăţaţi mediocritatea ci 
excelenţa. Dacă vă trimit să obţineţi o poveste şi nu reuşiţi pentru că aveţi un picior 
rupt, sunaţi-mă de pe ambulanţă şi vă voi ierta. Însă nu-mi serviţi scuze ! Acestea mă 
rănesc, iar explicaţiile voastre nu fac decât să toarne sare pe rană." 
Cel mai mare inamic al tău nu îl reprezintă problema ce-ţi stă înainte ; ci complacerea, 
negativitatea, autolimitările şi mila de sine. Avem tot felul de scuze pentru a nu face 
mai multe cu viaţa noastră.  
Dacă am fi avut vederea mai bună, dacă am fi fost mai înalţi sau mai slabi, dacă am fi 
provenit dintr-un mediu mai select. Scuze! Acum 2000 de ani, Pavel a scris: "Pot totul 
în Hristos, care mă întăreşte." Deci, cu ajutorul lui Dumnezeu te poţi înălţa deasupra 
circumstanţelor care duc spre eşec. Deci, scuze sau rezultate. Ce va fi să fie ? 
(Preluat de pe www.tanarcrestin.net) 
.......................................................................................................................................... 
 Pentru copii 
Un om înstărit, care se număra printre creştini, se ruga deseori împreună cu familia sa, 
ca Dumnezeu să aibă milă de cei săraci şi nefericiţi. Dar când suna la uşa sa un om 
nevoiaş, el răspundea prompt că nu are nimic de dat. 
Câteodată, fiul său observa cu tristeţe astfel de scene. Apoi îl auzea pe tatăl său 
rugându-se pentru cei care duc lipsă. Într-o zi, fiul i-a spus : 
     - Tată, ce mult mi-ar plăcea să am banii tăi ! 
     - Ce ai face cu ei, fiul meu ? 
     - Ţi-aş împlini rugăciunile ... 
(Preluat de pe www.tanarcrestin.net) 
 

 
 

Las' să plouă-n luna mai, s-avem pită și 
mălai 

Considerând că o să plouă destul în luna 
mai, cei care și-au îndeplinit și își vor 
îndeplini cu sârguință responsabilitățile 
[de a ara, de a sădi, de a pune 
îngrășământ, de a cultiva etc.] se pot 
aștepta pe viitor la o recoltă bună la încheierea sezonului, 
pentru cei care cultivă în modul natural. Tot la fel este și 
spiritual? Precum spunea și Jerry Bridges, șovăim când este 
vorba de confruntarea cu responsabilitățile noastre. 
Preferăm să le lăsăm în seama Lui. Facem rugăciuni ca să 
avem victorie atunci când știm că trebuie să umblăm 
în ascultare. Problema majoră nu este că nu știm care sunt 
toate responsabilitățile noastre, ci că nu vrem să le 
cunoaștem și să le păzim, să le îndeplinim. Țăranul ară 
pământul, pune sămânță, pune pământului îngrășământ și 
se îngrijește de el ~ toate acestea le face știind că este 
dependent de Dumnezeu și de legile și lucrurile lăsate de El. 
El știe că nu poate face sămânța să germineze, nu poate 
aduce ploaie sau soare, pentru creștere și coacere. La unii 
din cei care își zic creștini le place să vorbească doar despre 
ceea ce a făcut Dumnezeu, despre felul în care Hristos, Fiul 
lui Dumnezeu, a biruit păcatul pe cruce ~ la unii, deoarece 
multora le este rușine să vorbească despre 
acestea... Ucenicii Lui însă, sunt la fel de doritori să 
vorbească nu doar despre ce a făcut Dumnezeu ci și 
despre propria responsabilitate de a umbla în sfințenie Evrei 
12:14 "Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni 
nu va vedea pe Domnul". Urmărirea sfințeniei este o poruncă 
pentru ucenicul lui Hristos, nu o opțiune.  Nimeni nu poate să 
fie sfânt fără ca Dumnezeu să lucreze în viața sa, însă El a 
făcut să fie posibil ca noi să umblăm în sfințenie. El ne-a dat 
responsabilitatea de a umbla și de a urmări sfințirea, nu face 
El aceasta în locul nostru. Ce ai făcut de la începutul anului 
până astăzi? Care sunt responsabilitățile tale pe luna mai? 


