... micuții: David Asher Șandor, Eduard Sorin Cioara, Vlad Oliver
Pană, care sunt aduşi azi la binecuvântare. Domnul să-Şi reverse tot
harul peste aceşti băieței şi familiile lor, şi să-i ajute să devină adevărăți
bărbați ai credinței.

Articol scris de fr. pastor Eusebiu Stănilă

... lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre. Fie ca Sărbătoarea
Rusaliilor să ne conştientizeze de importanța călăuzirii Duhului lui
Dumnezeu; haideți să ne deschidem inimile!
"Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile şi planurile Tale pentru mine:
nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aş vrea să le vestesc şi să le trâmbiţez,
dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. " – Psalmii 40:5
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Ziua Cinzecimii pe care o sărbătorim
astăzi este ca o bornă înfiptă în istoria
omenirii. Faptul că, la zece zile după
Înălțarea Domnului Isus la cer, Duhul
Sfânt S-a coborât peste ucenicii adunați
la rugăciune, a revoluționat cu adevărat
lumea. Promisiunea Domnului Isus s-a
împlinit cu exactitate, iar Împărăția Lui a
venit cu putere și s-a extins până la
marginile pământului.

evanghelizate și trăirea unei vieți spirituale
la cote înalte... De n-ar fi Duhul Sfânt cu noi
în slăbiciunile noastre, nu am ști nici măcar
să ne rugăm „... dar însuși Duhul mijlocește
pentru noi cu suspine negrăite.” (Romani
8:26)

De n-ar fi fost Rusaliile, nu am avea
speranță că vom fi atrași la cer când
trâmbița va răsuna și mormintele se vor
deschide... „Și dacă Duhul Celui ce a înviat
Îi mulțumim lui Dumnezeu că datorită pe Isus dintre cei morți locuiește în voi, Cel
unor ucenici zeloși și plini de Duhul Sfânt,
ce a înviat pe Hristos Isus din morți va învia
Evanghelia a ajuns și până la noi, în
și trupurile voastre muritoare, din pricina
România. Ei au fost „acuzați” astfel:
Duhului Său care locuiește în voi.”
„Oamenii aceștia care au răscolit lumea, au (Romani 8:11)
venit și aici.” (Faptele Apostolilor 17:6)
O, Tată ceresc, Îți mulțumim că ni
De fapt, ziua Cinzecimii este ziua de
L-ai trimis pe Duhul Sfânt și odată cu El,
naștere a Bisericii lui Hristos. De atunci
ne-ai trimis toate bogățiile cerului.
încolo, Duhul Sfânt a născut din nou mii și
mii de oameni, pe care i-a echipat, i-a
Dragii mei, evenimentul de la Rusalii
„incendiat” cu iubirea lui Isus și i-a însoțit este unic din punct de vedere istoric, dar
să ducă mesajul împăcării, până la marginile experiența lui mai continuă și astăzi.
Biserica de astăzi are nevoie acută de
lumii.
acel „deodată”... ,,și toți s-au umplut de
E greu de imaginat, dar cum ar fi arătat Duh Sfânt”. Avem cu toți nevoie de acel
vânt proaspăt și acea putere proaspătă,
viața ucenicilor fără Rusalii? Temere,
tristețe, confuzie, dezamăgire… Dar, iată că ca să putem rămâne în picioare în aceste
cumplite vremuri.
odată cu pogorârea Duhului Sfânt peste ei,
viața lor a fost schimbată și revoluționată.
Veniți să experimentăm Rusaliile și să ne
De n-ar fi fost Rusaliile, nu ar fi
rugăm să vină vremurile de învioare peste
existat o Carte a Apostolilor deschisă
poporul Domnului!
până în ziua de azi și plină de mărturii,
semne și minuni, date de Duhul Sfânt.
O Doamne Duh, vino din cele patru vânturi
De n-ar fi existat Rusaliile, nu am
Tu, dătător de viață, vino și intră în noi toți,
putea vorbi despre RODIRE, despre
Și inima ne-o umple cu mii și mii de cânturi,
BUCURIE în încercare, de cântece
Că suntem vii și nu mai suntem morți!
pe rug sau în arenele romane, de continente
Cu viața Ta, ne-ai binecuvântat pe toți!
„Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii Mei.” (Ioan 15:8)
Deziderat 2021

Urăm

RECENZIE DE CARTE

„PUTERE PROASPĂTĂ”

de Jim Cymbala

Revin spre voi cu o nouă
recomandare de carte și un autor
probabil nou pentru unii, Jim
Cymbala. Cartea de față se
numește: Putere proaspătă.
În cartea Putere
proaspătă, vei putea citi o
mărturie a unei lucrări pe care
Jim a experimentat-o în Brooklyn
Tabarnacle, biserica unde el este
pastor. Noi astăzi cântăm despre
lucruri noi, însă nevoia noastră
este de lucruri proaspete și de
oameni disponibili. Ideea de bază
este: nevoia de Duhul lui
Dumnezeu.
Chiar pentru vremurile pe care le traversăm, cartea de
față ne aduce aminte de curajul pe care îl putem primi din
partea Duhului Sfânt în a vorbi, așa cum Petru s-a ridicat și a
vorbit mulțumii într-un mod direct, în Faptele Apostolilor
2:14.
Las unul din lucrurile subliniate în timpul citirii. Și de
această dată spun deschis că, din nou, cartea este foarte
subliniată pentru că este într-adevăr o încurajare pentru
slujitori și nu numai.

„La mulți ani!”
în umblarea cu Domnul
celor care își serbează
ziua de naștere
săptămâna viitoare:

Ce înseamnă numele copilului meu?
Băiețeii aduși azi la binecuvântare se numesc David Asher, Eduard Sorin
și Vlad Oliver. Haideți să descoperim semnificația numelor lor:

DAVID – nume de origine ebraică, având semnificația de
„preaiubit”; o altă posibilă semnificație este de
„conducător”, de la cuvântul "dawidum". În Biblie, David a
fost uns de Duhul Sfânt, devenind dintr-un simplu păstoraș,
chiar regele Israelului. El a compus mare parte din Psalmi, a
fost un om viteaz, care dincolo de lupte fizice și spirituale, a
știut să-și pună încrederea în Dumnezeu mai presus de orice,
fiind numit de El: „om după inima mea”.

| DUMINICĂ 20 IUNIE |

Abel Matache
David Bogdan
| LUNI 21 IUNIE |

Iasmin Jurca
Livia Streianu

ASHER - nume ebraic, cu semnificația de „fericit”. În
Biblie, Așer este unul din fiii lui Iacov, avut împreună cu
soția sa Lea, care a fost foarte fericită pentru că l-a avut
pe copilaș, oferindu-i acest nume simbolic.

| MARȚI 22 IUNIE |

Lavinia Rusu
Maria Tudose
| MIERCURI 23 IUNIE |

Elisabeta Sărăcuți
Sarah Guler
Timotei Brăescu
Valentin Farcaş
| JOI 24 IUNIE |

Amos Ursan
Daniel Moldovan

Sunt sigur că această carte te va ajuta.

David Asher Șandor
EDUARD - are semnificaţia de „păzitor bogat/
binecuvântat”, derivând de la cuvântul anglosaxon
Ēadweard (- ead - „avere, prosperitate, binecuvântare”
şi -weard - „gardian, protector”).

Ana - Victoria
Pandor
SORIN
– nume de
origine românească, provenind de la
cuvântul „soare”. Unii lingviști considerǎ cǎ numele
Sorin provine din limba francezǎ, din „Sorine”, „Sorel”
sau „Soret” (rǎspândite în Franța, însǎ ca nume de
familie), care derivǎ de la „Saur”, la origine un
supranume, care se traduce prin „roșu închis”.

Eduard Sorin Cioara

| VINERI 25 IUNIE |

„Fără Duhul Sfânt, Scriptura nu prinde viață.
Închinarea e lipită de valoare. Predicarea este
mecanică, fără să străpungă inima. Convingerea de
păcat este aproape inexistentă. Credința e mai mult
la nivel intelectual, decât simțită cu inima.
Întâlnirile de rugăciune dispar treptat. Programele
bisericești devin rutină. Și, în cel mai bun caz,
creștinii se păstrează căldicei.”
– Jim Cymbala
Recenzie scrisă de Flavius Avramescu
www.partascuhristos.ro

Ana Negru

VLAD – nume de origine slavă, care înseamnă
„a stăpâni, a conduce, a domni”.

| SÂMBĂTĂ 26 IUNIE |

OLIVER - nume asociat cu termenul latin „olivarius” –
„plantator de măslini”; de asemenea, poate fi asociat şi
cu numele vechi germanic Olaf, care are semnificaţia de
„urmaşul strămoşilor”. În Bible, măslinul este simbolul
rodirii, al frumuseţii şi demnităţii.

Alina Muțu
Niculina Boha
"Lăudaţi pe Domnul, căci
este bun, căci îndurarea Lui
ţine în veac!"
(1 Cronici 16:34)

Vlad Oliver Pană

Fie protecția și binecuvântarea Domnului
peste voi mereu! El să vă ocrotească și să ajungeți
să-L cunoașteți ca Mântuitor personal.
Articol scris de Andrada Popa

