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Duhul Sfânt este aici !

D

„ După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii și fiicele 
voastre vor prooroci, bătrânii voștri vor visa visuri, și tinerii voștri vor avea 
vedenii.

…Chiar și peste robi și peste roabe, voi turna Duhul Meu, în zilele acelea.
…Voi face să se vadă semne în ceruri și pe pământ: sânge, foc, și stâlpi de 

fum;
…soarele se va preface în întunerec, și luna în sânge, înainte de a veni ziua 

Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată.
…Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Căci mântuirea 

va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, și între cei 
rămași, pe care-i va chema Domnul.

(Ioel 2:28-32)
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În	ziua	Cincizecimii	erau	toți	împreună	în	același	loc…
(Fapte 2:1)



Scurte Comunicări

Azi este Duminica Rusaliilor, 
aniversarea pogorârii Duhului Sfânt 
peste credincioșii Domnului. Trecuseră 
zece zile de la Înălțarea Domnului 
Isus, și ei erau în așteptarea împlinirii 
făgăduin țe i Ta tă lu i . Erau to ț i 
ÎMPREUNĂ la Ierusalim, erau în ziua 
ÎNTÂI a săptămânii, și erau ÎN 
RUGĂCIUNE. — Așa suntem și noi 
astăzi, prin harul Său nemărginit și 
scump.

Puterea despre care vorbea 
Domnul Isus că se va pogorî peste ei a 
venit, și ei au început să 
predice: au pornit din 
camera de sus și s-au 
dus în popor, au vorbit 
despre Mântuitorul în 
limbile pe care toți le 
înțelegeau. A fost acolo 
o c o l a b o r a r e , o 
împreună - lucrare a 
a p o s t o l i l o r c u 
Dumnezeu, și astfel la 
predicile lor, s-au pocăit 
aproape trei mii de 
suflete. Acolo a fost 
n a ș t e r e a B i s e r i c i i 
Creștine, care a început asaltul 
propovăduirii Evangheliei Domnului 
Isus.

Puterea Duhului Sfânt ce s-a 
manifestat la Rusalii a fost o putere de 
transformare. O, ce fricoși erau 
apostolii… Orice mișcare, orice sunet 
aducea în f i in țele lor spaimă , 
înfricoșare. Amintirea prinderii și 
răstignirea Mântuitorului era prea vie, 
și deodată…, Duhul Sfânt S-a pogorît 
peste ei, și ei au fost schimbați, 
transformați în întregime. Din fricoși 
au devenit oameni curajoși; din 

ascunși după ușile încuiate au devenit 
oameni care au ieșit în popor, din 
tăcuți, cu vorbele în șoaptă, au avut 
acum pe buze mesajul mântuirii prin 
Hristos Domnul. Cei care-i ascultau 
erau martori ai Golgotei și apostolii 
spuneau despre mântuirea prin Acela 
pe care ei L-au răstignit. 

Apostolii vedeau setea după 
mântuire a răstignitorilor de altădată și 
nu le-a mai fost frică, au vestit plini de 
curaj pe Domnul Isus, vesteau Vestea 
Bună că Dumnezeu iubește pe oameni 

și nu vrea pierzarea lor.
Puterea Duhului 

Sfânt i-a urnit din loc: ei 
au ieșit afară și au 
r ă s p â n d i t m e s a j u l 
mântuirii prin Domnul 
Isus. Ușa a fost deschisă 
pentru ei și ei au plecat 
în popor, au plecat în 
lume să ducă vestea cea 
bună, că în jertfa de pe 
Golgota păcatul lumii a 
fost purtat de Mielul lui 
Dumnezeu. Afară, în 
Ierusalim erau oamenii 

pierduți și condamnați de dreptatea 
divină, acolo era cîmpul de lucru 
pentru ei, cei trimiși de Domnul, și în 
mijlocul lumii, între cei pierduți avea 
să strălucească vestea Evangheliei. La 
Rusalii predica spunea despre o 
omenire nouă , o viață nouă a 
oamenilor care se vor pocăi și crede în 
Mântuitorul, despre o împărăție nouă..

La Rusal i i , pr in puterea 
Duhului Sfânt, a început lanțul 
biruințelor creștine din toate veacurile, 
și din veacul nostru, cștigate chiar și 
prin noi. Doamne, ajută-ne!

Începe Asaltul Împărăției lui Dumnezeu



 

Despre Bârfă
de Ioan Gură de Aur (347  407)

Și aici e o problemă. Cînd cineva 
vrea săi strice reputația cuiva, spune: 
„Cineva mia spus despre el asta. 
Ferească Dumnezeu să spun eu așa ceva 
de el, dar îți spun ce zic alții.” Atunci de 

ce mai spui, dacă nu crezi în ce spui? De ce împrăști ce spui că nu e adevărat, ca și 
cum ar fi? Transmiți otravă. Spui că nu crezi ce ai auzit, și încă "i ceri lui Dumnezeu 
să nu te tragă la răspundere pentru ce spui, fiindcă știi că nu e adevărat. Dai vina pe 
alții care țiau dat otrava, și apoi faci și tu ca ei. Mai bine taci, ca săți scapi conștiința 
de teama pedepsei.

Nu știu de unde a venit această boală asupra oamenilor. Am devenit purtătorii 
bolii care ne macină mintea, pînă nu mai rămîne nimic în ea decît „ce spun alții.” 
Ascultați sfatul înțeleptului care a spus proverbul: „Ai auzit o vorbă? Țineo în tine că 
nu te îngrașă!”

După vorbele altora noi sîntem deja gata să acuzăm. Dacă nam face nici un alt 
rău în viață, acesta e suficient ca să ne distrugă și să ne ducă la iad, fiindcă ne leagă 
de alte zece mii de păcate. Să fim cu grijă, fiindcă există un „sfat al celor răi”, există 
„un scaun al celor batjocoritori” (Ps. 1:1).

„Domnul Isus a spus: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl 
decât prin Mine!” (Ioan 14:6)

Hristos este Singura Cale
Fragment dintr-o predică ținută de Ravi Zacharias,la congresul misionar 

studențesc „Urbana 93” la Urbana-Champaign, Illinois, la 29 decembrie 1993.

…Suntem provocați din toate părțile la o confruntare cu idei mai vechi și 
altele mai noi, în legătură cu autoritatea Sfintelor Scripturi, în legătură cu 
realitatea istorică a Persoanei Domnului Isus, și cu atacurile împotriva afirmației 
că El este singura cale de mântuire pentru oameni.

Unii vin și spun că Biblia e o carte plină de mituri, plină de așa zise „minuni 
de folclor,” povestite demult în folclorul iudaic, o carte de povești și basme. 
Oamenii încă nu înțeleg legătura între lumea materială și cea spirituală, între 
Cuvântul lui Dumnezeu și puterea Lui față de istoria omenirii și față de viața 
noastră a oamenilor. Și pentru că nu înțeleg aceste lucruri, le vine mai ușor să o 
numească o carte de mituri sau să excludă minunile ca ceva ireal, care nu puteau 
să se întâmple. Dar dacă oamenii nu înțeleg ceva, nu înseamnă că pot nega 
realitatea și s-o facă să nu mai existe.

Alții vin și spun că Biblia nu e inspirată de Dumnezeu, că are multe greșeli, 
că nu are autoritate pentru viața oamenilor. Dar aceștia nu pot să ne prezinte unde 
sunt greșelile; nu au textul originar și incorupt. Cum poți spune atunci că ceva e 
fals dacă nu ai elementul prin care poți să stabilești ce este adevărat?

Deci, este dată la o parte, este ignorată tocmai procedura normală a 
investigațiilor în domeniul documentelor istorice, ceea ce pune în dubiu și 
anulează chiar autoritatea celor ce pun în discuție evidența Sfintelor Scripturi.

În al treilea rând, sunt alții care Îl recunosc pe Isus ca absolut dar numai la 
vremea lui. Aceștia vin și îl pun pe Mohamed deasupra lui Isus, ca fiind o 
autoritatea mai mare, eliminând învățăturile lui Isus. Ca filozof, pot spune doar 
atât: Dacă „A” apare în istorie și pretinde că e autoritatea supremă, iar după un 
timp apare „B” care îl elimină pe „A”, ce ne împiedică să credem că nu va mai fi 
un „C” care să-l elimine pe „B”?  Luat și comparat cu Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu, Mohamed nu are nici o șansă… 

q Ravi Zacharias a fost chemat la Domnul marți, 19 mai 2020, după o 
suferință grea de cancer incurabil la oase, descoperit  doar câteva luni înainte. 
S-a născut în anul 1946 în India, în 
umbra mormântului apostolului 
Toma, pe care tradițional îl numim 
necredinciosul, dar pentru Ravi a 
fost marele căutător de răspunsuri 
ale credinței la întrebările vieții.

q În fotografia alăturată, 
împreună cu Ravi Zacharias și 
Teofil Cocian, la 13 octombrie 
2013, în Prima Biserică Baptistă 
Română din Atlanta.



„Ținta poruncii 
este dragostea, care 
vine dintr-o inimă 

curată, dintr-un 
cuget bun

și dintr-o credință neprefăcută…”  
(I Timotei 1:5).
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„Sămănați potrivit cu 
neprihănirea și veți secera potrivit 

cu îndurarea. Desțeleniți-vă un 
ogor nou! Este vremea să căutați 

pe Domnul, ca să vină și să vă 
ploaie mântuire.” (Osea 10:12)

Mai bine…

Mai bine… să fiu fără nume,
Un anonim pierdut în lume,
Să n-am nici faimă, nici renume…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine.

Mai bine… fără sănătate,
Și apăsat de nedreptate,
Să știu că le-am pierdut pe toate…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!

Mai bine… foame, sărăcie,
Și cu nimic în farfurie,
Să n-am avere, bogăție…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!

Mai bine… zile de durere,
Să nu mai am nicio putere,
Să gust numai pelin și fiere…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!

Mai bine… visuri spulberate,
Mai bine roșcove uscate,
Și persecuții-nsângerate…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!

Mai bine… alungat afară,
Purtând o cruce grea, amară,
Străin în lume, fără țară…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!   (vp)

Cei doi țăruși.

„Mărturisind că sunt străini și călători 
pe pământ...” (Evrei 11:13).

Pe vremea când arăturile se făceau 
cu plugurile trase de cai sau boi, țăranul 
știa un lucru: animalul de jug nu poate 
trage o brazdă dreaptă dacă e lăsat 
singur. Iar el nu poate să-l cârmuiască 
doar uitându-se în vânt. Atunci punea în 
pământ la o distanță oarecare unul de 
altul doi țăruși. Nu unul, ci doi. Un țăruș 
mai aproape, altul mai departe. Uitându-
se la cei doi țăruși ca să coincidă, să se 
suprapună în vederea sa, țăranul reușea 
să tragă o brazdă dreaptă.

Aici poate fi o lecție frumoasă 
pentru noi în viața de credință. Există un 
țăruș bătut aproape: viața de familie, 
misiunea față de rudele noastre, față de 
cunoscuți. Ne trebuie și un țăruș 
îndepărtat: misiunea pe care trebuie s-o 
avem până la marginile pământului. 
Doar cu un țăruș brazda e ca funia-n sac. 
Amândoi însă, ne țin în linie dreaptă.

Un țăruș apropiat: timpul de acum, 
un scop imediat, un proiect pentru azi. 
Dar și un țăruș îndepărtat: ce proiect ai 
pentru anul acesta ca ucenic al 
Domnului? Ț inta îndepărtată î ț i 
corectează vederea de aproape, altfel 
suferim de miopie. Și invers, lucrând 
„aici” ajungem „acolo”.

Nu-mi da, Isuse, o povară
Din cele ce le pot purta,
Ca nu cumva s-o vreau ușoară
Și umerii să nu mă doară,
Să nu mă țin de Calea Ta.

Ci dă-mi poveri din cele grele,
Care mă-apleacă la pământ,
Să știu că nu pot fără ele
Să plâng sub cerul fără stele,
Cu sufletul strivit și frânt.

Și când îmi dai țepuș, să fie
Usturător, un bici cumplit;
Să știu că-n sfânta-mpărăție,
Nu-i loc de fală și mândrie,
Și să rămân supus, smerit.

Cu cât durerea e mai mare
Și-n rană zvâcnetul mai strîns,
Mai dulce-i sfânta-Ți sărutare,
Și Fața Ta mai sclipitoare,
Cu har mai scump în orice plâns.

În slăbiciune și-n furtună,
În defăimare și-n nevoi…
Isuse, mergem împreună,
Cu ochii țintă la cunună
Spre zorii Zilei de Apoi. (vp)  

   Povara

Vizitând Anglia un predicator credincios, Thurston Masters, 
a vrut să vadă casa lui John Wesley, care acum este muzeu. 
Iată ce scrie: „Când am intrat în camera de rugăciune a lui 
John Wesley, mi s-a părut că umblu pe paginile istoriei. Mi 
se părea că Wesley era acolo, și că la orice moment era gata 
să deschidă ușa și să vină între noi. Lângă geam e scaunul 
vechi pe care obișnuia să stea el și să citească Biblia. 
Dincoace, pe covor se văd niște pete roase, desigur, locul 
unde avea genunchii la rugăciune. Pe masă e Biblia lui 
veche, ca și cum ar fi lăsat-o acolo pentru câteva minute. 
Mi s-a părut că era acolo o aromă a lui Dumnezeu, pe care 
200 de ani n-au putut s-o șteargă...” 
În casele noastre, în familiile noastre, trebuie să se simtă o 
mireasmă de binecuvântare și har, o aromă a lui Dumnezeu, 
ca parfumul cel mai plăcut al vieții noi în Hristos Domnul. 

…Citirea zilnică a Bibliei…
O candelă pentru picioarele noastre, 
o lumină pe cărarea pe care umblăm

IUNIE
Cuvântul Dătător de Viață al lui 

Dumnezeu pentru înnoirea spirituală
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