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Editorial. Ziua Cincizecimii

 

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

20 Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul  
izbăvirilor,

şi Domnul Dumnezeu ne poate scăpa de 
moarte.

21 Da, Dumnezeu va zdrobi capul  
vrăjmaşilor Lui,

creştetul capului celor ce trăiesc în păcat.
22 Domnul zice : „Îi voi aduce înapoi din 

Basan,
îi voi aduce înapoi din fundul mării,
23 ca să-ţi cufunzi piciorul în sânge,

şi limba câinilor tăi să-şi capete partea din 
vrăjmaşii tăi.”

24 Ei văd intrarea Ta, Dumnezeule,  
intrarea Dumnezeului meu, Împăratului  

meu, în Locaşul cel Sfânt.
25 În frunte merg cântăreţii, apoi cei ce 

cântă din instrumente,
în mijlocul fetelor care sună din timpane.

26 Binecuvântaţi pe Dumnezeu în adunări,
binecuvântaţi pe Domnul, cei ce vă 

coborâţi din Israel!
27 Iată tânărul Beniamin, care stăpâneşte 

peste ei,
căpeteniile lui Iuda şi ceata lor,

căpeteniile lui Zabulon, căpeteniile lui  
Neftali.

28 Dumnezeul tău te-a făcut puternic.  
Întăreşte, Dumnezeule, ce ai făcut pentru 

noi în Templul Tău ...
                                   [Continuare în numărul viitor]

             

SĂ CITIM BIBLIA ÎMPREUNĂ
 [DE FOLOS PENTRU TIMPUL DEVOŢIONAL] 

PSALMII 
Psalmul 68 

Către mai marele cântăreţilor – Un psalm 
al lui David – O cântare

13 Pe când voi vă odihniţi în mijlocul  
staulelor, aripile porumbelului sunt  

acoperite de argint,
şi penele lui sunt de un galben auriu. –

14 Când a împrăştiat Cel atotputernic pe 
împăraţi în ţară, parcă ningea în Ţalmon.

15 Munţii lui Dumnezeu, munţii  
Basanului, munţi cu multe piscuri, 

munţii Basanului,
16 pentru ce, munţi cu multe piscuri,  

purtaţi pizmă pe muntele pe care l-a ales 
Dumnezeu ca locaş împărătesc ?

Cu toate acestea Domnul 
va locui în el în veci.

17 Carele Domnului se numără cu 
douăzecile de mii, cu mii şi mii ;

Domnul este în mijlocul lor, venind din 
Sinai în Locaşul Său cel Sfânt.

18 Te-ai suit pe înălţime, ai luat prinşi de  
război, ai luat în dar oameni ; cei  

răzvrătiţi vor locui şi ei 
lângă Domnul Dumnezeu.

19 Binecuvântat să fie Domnul care zilnic 
ne poartă povara, Dumnezeu, Mântuirea 

noastră. – (Oprire)

Astăzi sărbătorim Coborârea Duhului Sfânt pe pământ. Să ne reamintim cum 
s-au petrecut lucrurile. În cartea Faptele Apostolilor 2 : 1 – 11 scrie despre apostolii şi 
despre ucenicii Domului Isus că : „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. 

Şi se aflau atunci în Ierusalim iudei,  oameni cucernici din toate neamurile  
care  sunt  sub  cer.  Când s-a  auzit  sunetul  acela,  mulţimea s-a  adunat  şi  a  rămas 
încremenită ; pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toţi se mirau, se minunau 
şi ziceau unii către alţii :  „Toţi aceştia care vorbesc nu sunt galileeni ? Cum, dar, îi  
auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut ? 

Parţi,  mezi,  elamiţi,  locuitori  din  Mesopotamia,  Iudeea,  Capadocia,  Pont,  
Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile Libiei dinspre Cirena, oaspeţi din Roma, iudei  
sau prozeliţi, cretani şi arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate 
ale lui Dumnezeu !”

Duhul Sfânt a fost trimis de Domnul Isus în locul Lui.  În Evanghelia după 
Ioan (capitolul 16 : 7) sunt notate cuvintele pe care Domnul Ius le-a spus înainte de-a 
pleca de pe acest pământ : „Totuşi vă spun adevărul : vă este de folos să Mă duc ;  
căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi ; dar, dacă Mă duc, vi-L voi  
trimite”. Iar în Ioan 16 : 13, Domnul Isus a spus că atunci : 

„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”. În Luca 11 : 13 scrie că : „Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul  
Sfânt celor ce I-L cer !” Promisiunea Domnului Isus este valabilă şi azi ! Cere Duhul 
Sfânt cu credinţă şi-L vei primi !
                                                         



 

 

                

  
  

VISUL
„ ...  voi turna din Duhul Meu peste  

orice  făptură  ...  tinerii  voştri  vor  avea  
vedenii  şi  bătrânii  voştri  vor  visa  visuri”. 
(Fapte 2 : 17) Într-o zi, H. C. Booth stătea pe 
un  balansoar  privind  asfinţitul.  Trăind  în 
Midwest,  putea  sa  privească  şi  rafalele  de 
praf. Pe când contempla scena, a început să 
se  întrebe  :  „Cum  ar  fi  dacă  am  putea 
inversa vântul aşa încât să înghită praful în 
loc  să-l  sufle  ?”  Câţiva  ani  mai  târziu,  a 
inventat aspiratorul ! Edison a spus : 

„Gândurile care apar pur şi simplu 
în minte sunt de obicei cele mai valoroase”. 
Dumnezeu a spus : „ ... voi turna din Duhul  
Meu  peste  orice  făptură  [nu  doar  peste 
câţiva  aleşi]  ...  tinerii  voştri  vor  avea 
vedenii şi bătrânii voştri vor visa visuri”. Ai 
înţeles? 

Indiferent  de  vârsta  pe  care  o  ai, 
Duhul lui Dumnezeu poate da naştere unui 
vis în inima ta, unei vedenii despre „ce se va 
întâmpla”. Nu te mai subaprecia, gândindu-
te că „alţii sunt mai demni şi mai pregătiţi 
decât mine”. Ascultă : „Căci Dumnezeu este  
Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după 
plăcerea  Lui,  şi  voinţa  şi  înfăptuirea”. 
(Filipeni  2  :  13)  Poate  că  eşti  slab  sau 
limitat, dar Dumnezeul care locuieşte şi care 
lucrează în tine nu este! Nu îngădui ca frica 
să  te  facă  să  te  mulţumeşti  cu  mai  puţin 
decât  cu  viaţa  pe  care  Dumnezeu 
intenţionează  să  ţi-o  dea.  Mergi  înainte, 
riscă, depăşeşte limite, deoarece „Dumnezeu 
lucrează în tine” şi doreşte să fie glorificat 
prin  tine.  Istoricul  Henry  J.  Taylor  ne 
aminteşte  că :  „vedeniile  au fost  cele  prin  
care  s-au  aprins  toate  luminile,  s-au  
construit  toate  bisericile  şi  s-au  deschis  
toate afacerile, s-au făcut toate gesturile de  
bunătate şi s-au creat lucruri mai multe şi  
mai  bune  pentru  mai  mulţi  oameni.  Ele  
reprezintă ingredientul nepreţuit al unei zile  
mai bune”. Aşa că începe să visezi  şi  fă-o 
fără  încetare  !  [Preluat  de  pe 
http://www.tanarcrestin.net]

 Lumini peste veacuri (I) [Petru Popovici] 
CAPITOLUL 15 

GEORGE WHITEFIELD
Pentru  duminica,  primise  o 

invitaţie de la un prieten ca să-l înlocuiască 
timp de două luni într-o parte cam obscură 
a Londrei. El a acceptat invitaţia, dar când 
s-a  dus  şi  l-au  văzut  aşa  tinerel,  cei  din 
parohia  respectivă  au  cam  strâmbat  din 
nas. După ce l-au auzit însă predicând au 
fost foarte satisfăcuţi şi mulţimi au venit la 
biserică  încât  nu  mai  aveau  locuri.  

Când a revenit acasă prietenul său, 
el a trecut la Bristol şi a predicat acolo de 
câteva  ori.  Prin  predicile  sale  despre 
naşterea  din  nou  a  stârnit  atâta  vâlvă  în 
oraş  încât  şi  celelalte  grupări  religioase, 
care ieşiseră de la Anglicani şi se numeau 
Neconformişti,  au  venit  să-l  asculte.  În 
1736, el  şi-a luat  licenţa la Oxford.  Deja 
ajunse cunoscut ca bun orator. Poseda un 
dar de vorbire genial şi peste tot mulţimile 
alergau să-l asculte. Dar  aceasta  a  tras 
asupra  lui  gelozia  celorlalţi  preoţi.  Din 
Georgia, U.S.A., fraţii Wesley i-au scris : 
„Vino şi ajută-ne aici unde secerişul e atât  
de mare şi lucrători atât de puţini”. 

Whitefield  a  consimţit  să  plece, 
dar  autorităţile  i-au  spus  că  se  poate 
îmbarca abia după 12 luni. În timpul acesta 
predica ici colo. Când a spus Bisericii din 
Bristol intenţia sa de a merge în Georgia, 
mulţimi  mari  după  predică,  l-au  urmat 
plângând  acasă,  iar  în  ziua  următoare  a 
trebuit  să  le  vorbească  de  la  ora  şapte 
dimineaţa până la miezul nopţii. 

În  ziua  când  trebuia  să  plece  cu 
corabia  spre  America,  au  sosit  fraţii 
Wesley din America înfrânţi şi descurajaţi. 
În grabă John Wesley a scris o notă: “Simt 
că Dumnezeu nu ar vrea să te duci”. Dar 
tânărul de 22 ani a ascultat de o altă voce 
care îi spunea să plece, şi s-a îmbarcat ...

                                 [Continuarea în numărul viitor]

Arlene era într-un institut superior 
de învăţământ şi  a fost pe lista celor mai 
buni încă din timpul primului an şcolar. 

Ea voia cu orice preţ să se menţină 
în  această  situaţie  până  la  sfârşitul 
studiului.  Era  o  ispravă  comparabilă 
întrucâtva cu urcatul pe lună. Ea privea cu 
desfătare văzându-şi numele pe acea listă 
mult râvnită, dar în anii următori ea începu 
să simtă că este depăşită de alţii. 

Gândul de a fi ştearsă de pe listă o 
făcea neliniştită  şi  plină de frică şi  astfel 
capacitatea sa de a continua studiile începu 
să descrească. Într-o zi Arlene fu internată 
în  infirmerie  din  cauză  că  nu  mai  putea 
citi. Ea putea să pronunţe cuvinte, dar era 
incapabilă  să  le înţeleagă sensul.  După o 
săptămână simţi o mică ameliorare, dar în 
fiecare zi neliniştea ei creştea din cauză că 
i se micşorau şansele de a mai fi  prima.  

Arlene era convinsă că suferă şi se 
întâmplă ceva rău cu ea. Am încercat să-i 
spun  că  are  nevoie  de  multă  relaxare  şi 
distracţie  şi  că  ar  fi  bine  să-şi  schimbe 
punctul  de vedere de a apuca luna de pe 
cer.” 

CUM POT FI MÂNTUIT ?
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 !”

„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]

BOLI EVITABILE
24. Nu căuta să împuşti luna 

„Tată,  eu  vreau  să  mă  duc  în  
lună”.  Acestea  erau  cuvintele  fiicei  mele 
Linda  în  vârstă  de  3 ani  într-o  seară,  pe 
când eram în Africa  şi  şedeam pe  terasa 
descoperită. 

Altcineva  poate  ar  fi  certat-o 
aspru, dar luna tropicală părea foarte mare, 
foarte  aproape  şi  semăna  cu  o  ţară 
frumoasă şi captivantă. 

I-am explicat  cu  grije  şi  răbdare, 
că  luna  era  mult  rnai  departe  decât  se 
părea. 

Dorinţa  Lindei  era  însă  atât  de 
intensă  încât  îşi  concentra  toată  atenţia 
asupra fiecărui cuvânt exprimat de mine.  

Totuşi ea continuă cererea într-un 
mod mişcător şi ignora complet neputinţa 
mea de a o ajuta. 

Dezamăgită,  izbucni  în  lacrimi. 
„Tată,  nu  vrei  totuşi  să  încerci  ?  Du-te,  
adu  masa  din  sufragerie,  pune  pe  
ceealaltă  peste  ea,  apoi  toate  scaunele  
unul peste altul”. 

Până  la  urmă  am ajuns  amândoi 
foarte  iritaţi.  Ultimele  mele  cuvinte  n-au 
fost  nici  grozave  şi  nici  remarcabile  din 
punct  de  vedere  psihologic,  dar  au  avut 
efect ... 

Cugetând  asupra  emoţiilor  şi 
încordării  Lindei,  am putut  uşor  înţelege 
de  ce  lupta  pentru  ranguri  înalte,  cu 
înfrângeri  consecutive  este  un  puternic 
factor de grăbire a perturbărilor mintale.  

Între lună şi lunatec există legături 
mai  adânci  decât  pur  mitologice  sau 
etimologice. 

Să o numim Arlene Traubel. Ea nu 
este o fată ci un complex de aproximativ 
cinci  fete  pe  care  le-am  cunoscut  ca 
paciente. 


