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Editorial. Cincizecimea sau Rusaliile ?

Am avut îndemnul de-a scrie ceva pentru Cincizecime, din cartea  Lucrarea 
Duhului Sfânt, de prof. Trandafir Şandru, (apărută la Seminarul Teologic Penticostal, 
Bucureşti,  1991) şi  am deschis,  la  întâmplare.  S-a deschis la  Capitolul II.  Venirea 
Duhului  Sfânt  la  Rusalii, exact  ceea  ce  căutam  !  În  viaţa  creştinului  nu  există 
întâmplare ci coordonare Divină !

„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 adoptat 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  
(Continuare în pagina 2) 

• Astăzi, (de la orele 16,30) se va 
ţine cateheza ! Botezul în apă, 
se va oficia, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, în data de  14.06.ac.

                        Anunturi : 
• Luni 1 Iunie 2015, este a II-a zi a Cincizecimii. Şi
dimineaţa, (între 9 – 12) precum şi seara, (18 – 20) 
vom avea slujbele Bisericii. La ambele vom face 
colecte pentru I.T.P. Bucureşti. Duminică, 7 Iunie 
2015, este Cina Domnului Isus !
• 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 !
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 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 secerişului prin aducerea în faţa Domnului a primelor roade”. (pp. 97 - 98)

Multe binecuvântări spirituale vă dorim şi cu prilejul acestei sărbători !
_____________________________________________________________________
  De-ale bunicilor i copiilor ...           ş Rubrica sufletului nemântuit  

 

   Mic  enciclopedie onomastic                         Dic ionar Biblică ă ţ  

 

• Un bunic îşi plimba nepoţelul care se 
afla în cărucior. Băieţelul era foarte 
agitat, plângea şi cum spunem noi, 
făcea urât, dar bunicul spunea : „Fii  
calm Ferdinand, fii calm !” Tot repeta 
aceste cuvinte. Trecând printr-un parc, 
sunt observaţi de-un bărbat care-l 
opreşte pe omul în vârstă de şaptezeci 
de ani şi-i spune : Cum crezi dumneata  
că te poate înţelege copilaşul ? Bunicul 
îi răspunde : Pe mine mă cheamă 
Ferdinand şi spun cuvintele acestea,  
pentru ca să nu mă enervez şi să ajung 
să fac ce nu trebuie ...

Din Dicţionarul Bibic de nume proprii şi cuvinte 
rare, apărut înainte de 1989, (de Stâncă 
Nicoară).
• ABANA = Statornic, Veşnic, Pietros. Temelie 
statornică (cuv. Ebraic). Un râu în partea de sud 
a munţilor Liban (2 Regi 5 : 12).
• ABARIM =  1. Garduri. 2. Colţuri. 3. Vad, 
Trecătoare, A trece peste munte, Pantă. 4. Loc 
cercetat. 5. Ţinutul de dincolo. Numele unui 
munte la răsărit de Iordan (Numeri 27 : 12, 
Ieremia 22 : 20).
• ABDA =  Slugă, Servitor, Sclav. Un israelit (1 
Regi 4 : 6). Un levit (Neemia 11 - 17).
• ADEEL = 1. Sluga lui Dumnezeu. 2. Norul lui 
Dumnezeu, Abur. Un israelit (Ieremia 36 : 27)

Ţi se va cere sufletul ! Eşti pregătit ?
În Exod 19 : 10 – 11 ste scris : „Şi Domnul a 
zis lui Moise : „Du-te la popor, sfinţeşte-I,  
azi şi mâine, şi pune-i să-şi spele hainele. Să 
fie gata pentru a treia zi ; căci a treia zi  
Domnul Se va coborî, în faţa întregului  
popor, pe muntele Sinai”. Dumnezeu a 
poruncit prin Moise celor din poporul Lui ce 
aveau de făcut, pentru a se putea întâlni cu 
Dumnezeu. Trei adevăruri :
• Relaţia cu Dumnezeu. Este nevoie de 
curăţia interioară, a sufletului şi duhului, care 
se face prin potrivirea vieţii după Cuvântul 
Lui Dumnezeu : „sfinţeşte-i”. Tot prin 
Moise, în Levitic 20 : 7, Dumnezeu le spunea 
de ce trebuie ca ei să fie sfinţi : „Voi să vă 
sfinţiţi şi să fiţi sfinţi, căci Eu sunt Domnul 
Dumnezeul vostru”. A te sfinţi înseamnă să 
alegi să trăieşti după voia Lui Dumnezeu ! 
Este posibilă numai prin Duhul Sfânt, citind 
Biblia şi trăind ca la Carte !
• Relaţia cu semenii. Sfinţirea din suflet, se 
va vedea în exterior !„... să-şi spele hainele”. 
Li se cerea şi igiena personală, nu doar un 
caracter frumos ! Un creştin va fi atent şi la 
exterior, pentru că are de-a face şi cu alţi 
oameni !
• Timpul trebuie folosit cu atenţie, el este 
precis delimitat ... nu trăim veşnic pe acest 
pământ ! „Să fie gata ... ”. Nu aveau ani de 
zile pentru a se pregăti, ci doar zile. Care este 
lecţia pentru noi, cei din 2015 ? Într-o zi va 
trebui să stăm în faţa Lui Dumnezeu ! În Cer 
putem ajunge doar prin Isus ! „În nimeni  
altul nu este mântuire : căci nu este sub cer 
niciun alt Nume dat oamenilor în care 
trebuie să fim mântuiţi”. (Fapte 4 : 12)
”. ()

• Adam. Nume al primului om, creat de 
Dumnezeu din lut, „după chipul şi  
asemănarea sa”. Semnificaţia numelui ebr. 
´adhāmah „sol, pământ”, derivat din radicalul 
verbal ´dm „a fi roşu – brun” ... este interesant 
de amintit că în multe limbi omul este numit 
„cel născut din pământ (în Atharva – Veda se 
spune : „tu care eşti pământ, te pun în 
pământ”, iar la ceremoniile funerare chineze 
este tradiţională fraza „carnea şi oasele să se 
întoarcă din nou în pământ”).
(Din Mica enciclopedie onomastică, 
(apărută la Editura enciclopedică Română, 
în 1975).
 

Povestiri cu tâlc  
Un  bărbat  avea  urâtul  obicei  de  a  vizita 
cârciumile în ziua de duminică şi  de a-şi  bate 
joc de lucrurile spirituale. 
Când cineva i-a spus că nu este bine ce face, 
bărbatul a răspuns : nevasta mea merge regulat 
la biserică şi se roagă şi pentru mine. În glumă, 
omul a spus că el şi  soţia lui  sunt „una"; prin 
urmare, este suficient dacă se roagă soţia lui. 
Astfel, omul mergea din rău în mai rău. 
Într-o noapte, acel bărbat a avut un vis, care l-a 
pus  pe  gânduri.  Se  făcea  că  murise  şi  el,  şi 
soţia lui. Amândoi ajunseră la un loc, unde li se 
arătă un înger. Îngerul a deschis o poartă şi i-a 
zis soţiei  să intre.  În urma ei păşi şi  bărbatul, 
dar îngerul l-a oprit şi i-a zis : 
„Soţia ta intră şi pentru tine, aşa cum şi pe 
pământ a ţinut locul tău la rugăciune." Spunând 
aceasta, îngerul a închis poarta în faţa 
bărbatului. Îngrozit, a vrut să strige, dar în clipa 
aceea s-a trezit tremurând. Din acel moment, 
viaţa bărbatului s-a schimbat şi nu a mai fost 
nevoie ca soţia să-i ţină locul la rugăciune ! 
(Preluat de pewww.tanarcrestin.net)

Versetul s pt mâniiă ă
„Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi  
daruri  bune copiilor voştri,  cu cât  mai mult  
Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt  
celor ce I-L cer !” (Luca 11 : 13)

”

  Cartea veche     Avu iaţ
     „Dar Dumnezeu i-a zis:„Nebunule!  
Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere  
înapoi sufletul; şi lucrurile pe care le-
ai pregătit ale cui vor fi ?” (Luca 12 : 
20) 
    Un înţelept englez (Dr. Johnson) a 
spus prietenului său, pe când îi 
încunjurà parcul :  „Ah ! prietine,  
aceste lucruri ne fac moartea mai  
dureroasă”.  Aceste cuvinte se pot 
înţelege despre toate plăcerile lumeşti. 
Moartea ni este cu atât mai dureroasă, 
cu cât nimiceşte o viaţă mai plină de 
plăceri lumeşti şi mai lipsită de 
neajunsuri.

Proverbe latine despre avere
• Odată cu averea sporesc şi grijile.
•  Pentru mulţi  oameni,  averea  n-a  însemnat 
sfârşitul  necazurilor,  ci  doar schimbarea lor. 
(Din  Proverbe  şi  cugetări  latine,  Editura 
Albatros, 1976).

Căutătorul de Dumnezeu
W. A. Criswell a spus: "Am avut un vis în care L-am 
văzut pe Mântuitor. Spatele îi era gol şi lângă El se  
afla un soldat care-l lovea cu acel înfiorător bici cu 
gheare ... M-am ridicat şi i-am prins mâna. Soldatul  
s-a întors uimit şi s-a uitat la mine. Atunci am văzut  
că  acel  om  eram  de  fapt  eu  !” (Preluat  de  pe 
www.tanarcrestin.net)

Versetul de memorat : 
Dumnezeu  a  promis,  (după  o  încercare  prin 
care poprul Lui a avut de trecut) : „Dacă vei  
asculta  cu  luare  aminte  glasul  Domnului  
Dumnezeului  tău,  dacă vei  face ce este bine  
înaintea Lui,  dacă vei asculta de poruncile Lui  
şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi  
cu  niciuna  din  bolile  cu  care  am  lovit  pe 
egipteni  ;  căci  Eu  sunt  Domnul  care  te  
vindecă.” Exod 15 : 26
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