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Editorial. În aşteptarea Cincizecimii, III

„Prorocii, care au prorocit despre  harul care vă era păstrat vouă, au făcut  
din mântuirea aceasta ţinta cercetărilor  şi  căutării  lor  stăruitoare.  Ei  cercetau să 
vadă 

• ce vreme şi 
• ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea 

mai dinainte patimile lui Hristos şi slava de care aveau să fie urmate.
Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi spuneau ei aceste  

lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul 
Sfânt trimis din cer şi în care chiar  îngerii doresc să privească. De aceea, încingeţi-
vă coapsele minţii voastre ... ”. (I Petru 1 ; 10 – 13 ). Prin aceste cuvinte, apostolul 
Petru  descrie  foamea  de  cunoaştere a  oamenilor  din  acele  vremuri  :  cunoaşterea 
spirituală ! Prorocii din vechime îşi doreau să-L cunoască pe Isus, pe Dumnezeu !

La ora actuală există o altfel de foame, care constă în special în curiozitate. O 
foame  de  cunoaştere  spirituală  a  experienţelor  altora,  care  nu  are  însă  ca  efect  o 
săturare cu Isus. Acest fel de foame, este ca şi cum vezi pâinea pe ecran şi tu rămâi 
flămând, dar te amăgeşti cu faptul că ai văzut-o ! Rămâne doar o experienţă la nivelul 
minţii, care va beneficia de mai multă cunoaştere intelectuală !

Acolo undeva, pâinea este reală, dar pentru mine, ea rămâne o simplă imagine, 
care nu poate avea efect pozitiv asupra stomacului. Ea se stocheaza undeva în minte, 
dar trupul nu beneficiază de ea. Pentru cei sinceri însă, există  azi-ul cunoaşterii,  a 
realităţii prezenţei LUI. 

Ei consumă o mâncare despre care alţii doar au auzit : voia LUI, împlinirea 
planurilor LUI, pentru care trebuie însă, mai întâi cunoaşterea lor. Ucenicilor Lui, 
(Continuare în pagina 2)

• 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 : 
• Consiliul Bisericesc al Cultului Creştin Penticostal
cheamă toţi credincioşii penticostali la trei zile de 
post şi rugăciune, în zilele de 28, 29 şi 30 mai, (joi, 
vineri şi sâmbătă), înainte de Cincizecime, pentru o 
revărsare abundentă a Duhului Sfânt !
• 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 !



Domnul Isus le-a spus : „Eu am de mâncat o mâncare pe care voi n-o cunoaşteţi”. 
(Ioan 4 : 32) Iniţial ei L-au înţeles greşit, dar Isus le-a explicat : „Mâncarea Mea este 

1. să fac voia Celui ce M-a trimis şi 
2. să împlinesc lucrarea Lui”. (Ioan 4 : 34)

Care este voia lui Dumnezeu pentru mine ? În ziua Cincizecimii, la întrebarea 
care li se pune apostolilor, („Fraţilor, ce să facem ?”, Faptele Apostolilor 2 : 37), 
apostolul Petru a spus clar : 

„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui  
Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre ; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. 

Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei  
ce  sunt  departe  acum,  în  oricât  de  mare  număr  îi  va chema Domnul  Dumnezeul  
nostru.” Şi, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna şi zicea: „Mântuiţi-vă din  
mijlocul acestui neam ticălos”. (Faptele Apostolilor 2 : 38 – 40)
_____________________________________________________________________
 De-ale copiilor ...                                Cartea veche

Mică enciclopedie onomastică            Dicționar Biblic                       

Rubrica sufletului nemântuit             

• La cină, Ionatan vrea să se roage şi îi 
atrage atenţia bunicii venite în vizită :
,,Când ne rugăm trebuie să închizi ochii,
altfel nu îl poţi vedea pe Dumnezeu !"
Bunica întreabă :,,Bine, dar tu poţi să îl 
vezi pe Dumnezeu? "Ionatan : „Nu, că 
doar am ochii închişi !" 
• Până şi băieţii au ceva de spus, dacă îi 
asculţi mai mult timp. (Lynnette, 8 ani)
•  În Isaia 63 : 8 este scris : „Negreşit, ei 
sunt poporul Meu, nişte copii care nu 
vor fi necredincioşi!” Şi astfel El S-a 
făcut Mântuitorul lor”.

     În această rubrică vom prelua ilustraţii, 
cugetări etc. găsite într-o carte veche ... Vom 
reda scrierea aşa cum era, pentru a gusta din 
farmecul vechii limbi române ...
     Avuţia
     Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde 
le mănâncă moliile şi rugina şi unde le sapă 
şi le fură hoţii”. (Matei 6 : 19) 
    Unii îşi caută mulţumirea în avuţie,  dar 
Mamona mai mult li-o ia, decât le-o dă. Un 
om bogat  nu  putea  dormi  de  grija,  ce  i-o 
făceau  banii.  El  auzá,  cât  de  voios  era 
vecinul său sărac cu ceata lui de copii şi că 
trebuia să fie deşteptat dimineaţa de femeia 
lui, atât de bine dormia. Şi-a pus de gând să-l 
facă  părtaş  grijilor  lui  şi  îi  atârnă  într-o 
noapte  o  pungă  plină  de  bani  pe  partea 
dinlăuntru a uşei lui – totdeauna deschisă. În 
cealaltă  zi  de  dimineaţă,  când  să  plece  la 
lucru, săracul găsi banii, îi ascunse în pat, şi 
ca să nu-i afle cineva,  se prefăcu a fi  greu 
bolnav. Supărat şi morocănos zăcea el în pat 
şi  nu mai  suna niciun cântec voios în casa 
săracului, decând a intrat banul acolo. După 
câteva zile bogatul cu ameninţare grea făcu 
pe sărac să-i întoarcă banii, şi dintr'acel ceas 
săracul  era  iarăşi  sănătos  iar  în  casa  lui 
răsunau din nou cântece vesele.

 Povestiri cu tâlc  
În capitala unei ţări din Orient s-a petrecut un
accident de circulaţie : într-o intersecţie au 
ajuns în acelaşi timp, din toate cele patru 
direcţii, o maşină de pompieri, o maşină de 
poliţie, o salvare (toate trei maşinile erau 
semnalizate corespunzător) şi un tramvai 
cu prioritate. Şoferii celor patru autovehicule
s-au gândit: Eu am prioritate. Fiecare s-a 
deplasat mai departe cu viteză mare 
producându-se în intersecţie un accident cu 
urmări grave. Deoarece nici unul nu se 
considera vinovat, a doua zi se putea citi 
în presa locală: Catastrofa de circulaţie a 
fost un act terorist al forţelor străine !
Preluat de pe www.tanarcrestin.net

Începând cu acest număr, vom avea şi o
rubrică, în care vom reda nume din Mica
enciclopedie onomastică, (apărută la 
Editura enciclopedică Română, în 1975).
• Ada, (de la care provin şi alte prenume :
Adina, Adela, Adriana), din germ. adal 
„nobil”. Poate proveni şi din ebr. 'Adah 
pe care l-au purtat în V.T. soţia lui Lamec
şi soţia lui Esau, (Geneza 4:20 şi cap. 36:
2), numele biblic este pus în legătură cu
radicalul 'dh „a împodobi, a înfrumuseţa,
a orna”. La origine poate să provină de la
El'adah : „Elohim a împodobit”.
 

Din Dicţionarul Bibic de nume proprii şi cuvinte 
rare, apărut înainte de 1989, (de Stâncă 
Nicoară).
• AARON=1. Iluminat. 2. Desăvârşit. 3. Învăţător 
4. Mândru. 5. Munte (Locuitorul muntelui), 
Muntos. 6. Supus. Primul mare preot în Israel, 
fratele lui Moise (Exod 4 : 14, Evrei 9 : 4).
• ABA =  Tată (Marcu 14 : 36, Romani 8 : 15, 
Galateni 4: 6).
• ABADON =  Nimicitor, Distrugător, Pierzător ;
Prăbuşire, Locul distrugerii. Personaj din cartea
Apocalipsa. Împăratul lăcustelor (Apoc. 9 : 11).
• ABAGTA = 1. Tatăl tescuitorilor (cuvânt persan)
2. Fericit, prosper. 3. Darul norocului. Un famen 

Ţi se va cere sufletul ! Eşti pregătit ?
Prin Pilda bogatului căruia i-a rodit 
ţarina, (Luca 12 : 13 - 21), Domnul Isus
ne învaţă câteva adevăruri :
• Omul îşi face planuri de viitor doar 
pentru aici şi acum : „ai multe bunătăţi 
strânse pentru mulţi ani ...”. (Luca 12:19)
• În viaţă Dumnezeu ne reaminteşte că 
într-o zi vom pleca de pe pământ : 
„ ... oamenilor le este rânduit să moară o 
singură dată, iar după aceea vine 
judecata”.
• Vine un ceas al socotelilor : „Fiindcă
plata păcatului este moartea, dar darul 
fără plată al lui Dumnezeu este viaţa 
veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru”.
(Romani 6 : 23) Ştiind aceste lucruri, 
cheamă-L pe Domnul Isus în viaţa ta 
chiar aici şi acum ! Peste câteva ore 
poate fi prea târziu ! Nu toţi au parte de harul
omului din această pildă ! Pe el, Dumnezeu
l-a avertizat că mai are doar câteva ore de
trăit ! Majoritatea oamenilor nu află aceasta !

Versetul s pt mâniiă ă

„Duceţi-vă în pace ; călătoria 
pe care o faceţi este sub privirea 
Domnului”. (Judecători 18 : 6)
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