
No. n
r v
09
9
C6

h6
e
9
e
e
0606ee■w
e05e0eeee
«e0
0

.1l3
A,

e.e
e
!
A
A*
A•e
e
a

■ R L O ._ t£ 0 P g R f

D A EU L  
Duhului Sfînt 

— — =— — r
D K

L . il. SEZO N O V

sœ sr

»%■

i
8
A 
A" 
9 9 
8 
6 
9 
8 ' 9 9 
«
A
Aft88
88
9
9 .

s ( » a o « c « K > « ) « > « ) C

9. c.



P re ta ţi..;
Capitolul 1. 6  descoperire senza-

. /  ţlonalA Pag. I -  3
Viaţa creştină e lucrarea

Duduiţii Sfînt. i 3 — 5
Biserica fără Dul) » 6  — 7
Biserica cu Diilţul Sfînt. » 7 —10.

Capitolul 2. Pogorlrea J)n hu)ni
Sfînt la Rusalii » II —13

Ruţerea 'desus. » 13—1/
Aşteptând în Ierusalim r  17-22
Rusaiile, » 23—¿8

Capitolul 3. Lucrul Buhului
Sfînt » 20-31

Dulăul: Spnt în; Biserică. a 31—33
Puljul. Sfînt în credincios. » 33 36
Templele Dudului Sfînt. » 3 6 -  37
O experienţă a 37—40
Du^ul Sfînt în lume. » 4 1 -4 2



C iU ^h  a c m i- f*  c o r U  NoM 2
p /, Z /c /'tea  J a  S to / r f* * ţo la  
! /? flrti/ci f,WtU .

f i a u c  Fjf
/  D fl R

D U H U L U I  S F Î N T
D E

L U CA Ş A  L. S E Z O N O V

«Dimpotrivă, fiţi plin de Duh* 
Efes. 5:18.

1 9  3 3
Tipografia şi Legătoria 9Modernă•  L, Chaimovicb 

—  R^SARAT —



---------------  ^

_Cga Si Folosim flctasti c»rt» ^

Uateva sugestii

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

& =

Citeşte-o pentru folosul şi plăce
rea personală.
rioteaşă istorioarele şi paragra
fele mai însemnate.
Citeşte-o într‘un grup de persoane.
Insemnează-ti ideile pentru pre
dică din pagínele ei.
Ofer-o ca un d a r sau cadou prie 
tenului şi predicatorului tău.
Dă în d a r  membrilor de curând 
botezaţi din biserica ta.
Procură-ţi un număr mai mare 
de cărţi şi vinde-le. în biserica, 
cercul şi comunitatea ta. Făcând 
aşa vei avea două satisfacţii 
s a tis fac ţia  sufleteasca pentru 
că răspândeşti Literatura creştină 
şi sa tis fa c ţia  m ateria lă  dii 
rabatul de 20 °/0 ce noi îfi oferim



Lucrul necesar pentru biserica lui 
Hristos din zilele noastre, şi ptntru fie
care membru al ei, este sa fie plină de 
Duhul Sfint. Creştinismul este egal cu 
zero, dacă nu este o lucrare a Duhului 
Sfint. Propovăduirea evangheliei nu va» 
lorează nimic, dacă ea nu stă intr’o 
dovadă dată de Duhul. Viaţa creştină 
este imposibilă, dacă ea nu este roada 
Duhului.

Cartea aceasta s’a scris pentru acei 
care ar dori să crească in cunoştinţă şi 
harul Domnului Isus. Ea nu este o carte 
teologică. Din cauza subiectului glorios 
pe care U conţine Şi imperfecţiunile scrii
torului, cartea a fost scrisă cu teamă f i  
seriozitate şi cu rugăciuni stăruitoare că / 
să fie o mare binecuvântare pentru acei 
cari o vor ceti. Cartea s'a mai scris cu



speranţa ci muVi cre}tini cetind-o, vor 
ajnnge la convingerea deplini ci Darul 
Duhului Sfint este dreptul de moştenire 
a fiecărui credincios. Şi atunci, dând la 
o parte orice păcat care îi împiedică în  
viaţa creştină, se vor consacra lui Hristos 
din toată inima lor. Şi astfel, ei vor f i  
plini de .Duh.

Apoi, isvoarele de inspiraţie pe care 
le-am folosit la scrierea acestei cărţi sunt 
următoarele: Biblia, Viaţa Creştină, 
The way to Pentecost by S, Chadwick 
i Exposilion of Holy Scripture by 

Madaren .
Rugăciunea mea este ca această lucrare 

să fie binecuvântată de Dumnezeu, şi 
îndemn poporul creştin s'o cetească şl 
s'o studieze.

AUTORUL
1933



Capitolul I
O descoperire senzaţionala

Intr’una din călătoriile sale misionare. 
Apostolul Pavel se abătu şi prin oraşul Efes. 
iEfesul ocupă un loc foarte însemnat în viata 
ş̂i lucrul Apostolului, misionarului între Nea* 
muri. La sosirea sa în oraş Pavel a intrat 
imediat în legătură cu un grup mic de cre
dincioşi. Acest grup de credincioşi deşi era 
la  înălfime în multe privinţe, totuşi, ceva din 
viata lor a impresionat foarte mult pe apos
tolul Pavel. I-se părea lui, că aceşti credin
cioşi nu sunt în culmea bucuriei lo r; ochii 
lor trişti şi fe(ele lor trase l-au pus pe gân
duri. In sfârşit, neputându-şi stăpâni teama, 
Pavel l-a întrebat: cAfi primit voi Duhul 
Sftn t când aţi crezut Şi atunci, ca un trăs-
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net răspunsul veni înapoi: a Nici riam auziir 
maca* că a fost dat un Duh Sfânt. * Această*, 
descoperire a fost senzaţională pentru PaveL 

Neglijenta multor creştini de astăzi constă - 
tocmai în relaţia lor faţă de Duhul Sfânt. Nu 
vom fi surprinşi deloc, dacă şi astăzi s’ar 
descoperi creştini cari, nu numai că n’au 
primit Duhul Sfânt, dar, nici n’au auzit măcar 
că este un Duh Sfânt. Un număr însemnat 
de creştini, cu tot botezul şi credinţa lor,, 
cu numele lor trecut în registrul bisericii, 
etc. trăiesc fără Duhul Sfânt. Fără îndoială, 
nu vom discuta acum ce fel de creştin poate 
fi cineva dacă nu a primit Duhul Sfânta 
atunci când a crezut. Această neglijentă însă, 
se manifestă în toate activităţile creştine.- 
Catechismul Apostolic conţine zece articole- 
despre Persoana şi Lucrul lui Christos şl 
numai unul despre Duhul Sfânt. Această: 
proporţie de zece la unul, probabil, repre
zintă şi interesul în doctrina Duhului Sfânta 
In toată teologia şi practica creştină. Eu cred,, 
că nici o învăţătură a credinţei creştine, n’ai 
fost aşa de mult neglijată ca doctrina Du
hului Sfânt. E bine să şttm că doctrina despre 
Duhul Sfânt este proprie religiei creştine. 
Nici o. altă religie, nu are nici măcar ceva.
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asemănător cu doctrina biblică despre Du
biul Sfânt.

Tiaţa creştină e lucrarea 
Dnhulni Sfânt

Lucrul acesta, se poate observa prin ase
mănare şi în viafa Domnului Isus Christos. 
Naşterea, viaţa, faptele, învăţăturile, minu
nile, moartea şi învierea Sa, toate au fost 
lucrate prin puterea Duhului Sfânt. Intr’ade- 
văr, viata întreagă a lui Isus, a fost desfă
şurată şi trăită în, şi, prin puterea persoanei 
•a treia din Sfânta Treime. El a fost întrupat 
ia naşterea sa cu Duhul Sfânt; El a fost 
/botezat cu Duhul Sfânt, întf’un mod deo
sebit la botezul Său; El, a fost condus de 
.Duhul Sfânt în pustie ca să fie ispitit, şi 
/tot prin Duhul Sfânt Isus a câştigat biruinţa 
supremă asupra diavolului. Minunile, vin
decările şi predicares au fost săvârşite Yn 
«puterea Duhului Sfânt. Deaceea, cu cât se 
.apropia Domnul Isus de sfârşitul zilelor Sale 
cpământeşti, cu atît mai mult El îşi iniţia 
apostolii Săi în cele ale Duhului lui Dumne
zeu. Ei au cunoscut pe Tatăl, ei au< cunos
cut şi pe. Fiul. Era necesar decisă cunoască 
ş̂i Duhul Sfânt.
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Duhul Sfânt trebue să ocupe locul de 
frunte 7n viaţa unui ucenic al lui P3us. « Vă 
este de folos să mă duc», a zis Isus uce
nicilor Săi «cdci daca nu mă duc Eu„ 
Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă 
Mă duc vi-L voiu trimite». Fără îndoială,, 
după depărtarea Sa, ucenicii aveau lipsă de 
un Mângâietor şi de un Sprijinitor. Era firesc 
şi necesar pentru ei atunci, şi pentru no£ 
astăzi, ca Domnul Isus să fie prezent în 
lume în Duh.

La fel se petrece în via{a creştinului. Biblia 
ne arată că Duhul Sfânt este factorul activ,, 
fn toate lucrările răscumpărării şi instru
mentul harului în experienţa mântuirii noastre. 
Luminarea, convingerea, pocăinţa, regene
rarea, asigurarea mântuirii, sfinţirea, etc.r  
sunt toate lucrul Duhului Sfânt. Biserica,, 
care este corpul lui Hristos, e locuită, con
trolată şi condusă de Duhului Sfânt. EI, este' 
isvorul înjelepciunei şi puterei, pentru corpul 
lui Hristos pe pământ. Dar. viaţa creştini 
chiar şi în lucrurile zilnice este trăită sub* 
controlul şi directiva Duhului Sfânt. Viaţa- 
care este născută din Duh, este susţinuţi 
de acelaşi Duh. De aceea, creştinul trăeşte 
după îndemnurile Duhului Sfânt. (Vezi Ro~
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mani cap. 8). EI umblă şi caută după .lucru« 
rile Duhului. Creştinul e învăţat, condus, 
mângâiat, întărit şi luminat de Duhul Sfânt/ 
Fără Duhul Sfânt nimeni nu poate mărturisi 
că Isus este Hristos Domnul. Iar oricine, 
care are Duhul Sfânt nu poate tăcea să nu 
mărturisească ce i-a făcut Domnul. Deci, 
fiindcă, via(a noastră întreagă depinde de 
Duhul Sfânt ar trebui ca noi să nu mai da
torăm nimic firii pământeşti, nici să mai 
slujim păcatului. De acum înainte, toate cele 
vechi au trecut şi cele nouă au luat locul. 
O fire nouă, îndemnuri noi, motive noi şi 
Domn nou, Isus Hristos.

Eu cred, că dezastrul spiritual şi moral 
în viata multor creştini, şi în biserici creş- 
tine, se datoreşte, în primul rând, neglijentei 
ia(ă de lucrul Duhului. Domnul nostru a 
vorbit de Duh, ca de Duhul Adevărului şi 

. a promis că El — Duhul — va conduce 
poporul Său în tot adevărul. Viata creştină 
începe prin Duh, cu o naştere nouă. Ea este 
condusă, desvoltată şl susţinută de Duh; 
altfel cădem într’un dezastru spiritual sau 
-formalism religios. Deaceea, astăzi avem 
creştini fără Duh Sfânt, biserici fără Duh şl 
ieologie fără experienţă Duhului Sfânt.
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Biserica fără Duh
O altă descoperire senzaţională a veaculur 

nostru ar fi numărul cel mare de biserici,,, 
aşa zise creştine, dar fără prezenta Duhului 
Sfânt într’nsele, deci fără Hristos. O biserică,, 
aşa zisă creştină, dar fără Duhul Sfânt, nu 
este numai produsul veacului nostru, căci 
noul Testament ne arată exemple de biserici 
pline cu Duh şi biserici fără Duh. Natural,, 
deosebirile sunt fundamentale. O biserică,, 
este neputincioasă fără prezenta şi puterea. 
Duhului. E destul să ne amintim de căzui 
bisericii din Laodicea. (Vezi Apocalipsul cap». 
3.) Biserica din Laodicea a fost bogată, res-~ 
pedală cu influentă, dar oarbă la tragedia, 
ei. In Laodicea a fost^o biserică creştină, dar 
fără Christos. Cu spiritul ei indiferent, cu- 
încrederea ei nebună fn sine, cu fariseismul 
ei orb, Biserica din Laodicea a scos afară, 
din sânul ei pe Isus Christos.

După cum ştim, biserica este lucrarea? 
Duhului Sfânt. Membrii ei, datoresc viata ş* 
existenta lor spirituală Duhului Sfânt, for
mează biserica sau corpul* lui Isus Hristos». 
Aparte de zice Isus, «nu 'puteţi

.să faceţi nimic»; nici creştinătate nici bise-
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?ică. Mai departe, biserica creştină nu este 
un club social, puterea ei nu stă în simbole; 
sacramente şi crezuri. Originea ei, este spi
rituală şi supranaturală. Registrul de membrii 
al ei este fînut în ceruri, iar Hristos este 
uşa. El îşi cunoaşte oile Sale, şi ele îl cu
nosc, şi ascultă glasul Lui. Primirea lui isus 
Hristos ca Mântuitorul şi Domnul sufletului, 
este prima condeie de a fi membru în bi
serica Sa.

Biserica cu Duhul Sfânt
Evangheliile evangheliştilor, Matei, Marcu; 

l~uca şi Ioan descriu tot ce-a început Isus 
Hristos să facă să înveţe pe oameni înainte 
de înălţarea Sa, Iar Faptele Apostolilor, ne 
spun despre tot ce El a continuat să facă 
şi să înve{e pe apostoli şi biserica după 
Înălţarea Sa la cer. In noaptea în care a fost 
vândut, Domnul Isus, a schiţat lucrul Duhuluj 
Sfânt zicând: eCând va veni Mângăetorul, 
.Duhul Adev rului, are să vă călăuzească 
în tot adevărul: căci El nu  va v o rb i 

-dela El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi 
vă va descoperi lucrurile viitoare. El H ă 
~va p roslăv i, pentrucă va lua d in  ce este  
¿al Meu şi vă vadesooperi.i Ioan 16:13-14.
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Va să zică, Duhul Sfânt este agentul Fiului 
glorificat. El este Advocatul, Regenta şi Re~ 
ţ)rezentantul Hristosului înălţat. Lucrul Său,, 
deci, este să proslăvească pe Hristos, prin 
organizarea împărăţiei Sale şi continuarea sco
pului Său răscumpărător fn lume. Duhul Sfânt 
umple biserica, conduce mişcările, ei contro
lează membrii, Inspiră misiunea şi o aprovi
zionează cu putere de sus.

Cred că este locul cel mai potrivit ca să2 
notăm o altă descoperire senzaţionala. lat-or 
Ouhul niciodată n’a abdicat de autoritatea. 
Sa, nici n’a încredinţat puterea Sa altuia- 
Nici Papa, nici Sinodul, nici Congresul nici 
-conferinţele nu-L pot pot înlocui în Biserica 
lui Isus Hristos şi acea biserică care este 
administrată de om, In loc de a fi guvernată» 
de Hristos, este sortită pieirei.

Ploaia timpurilor o va spăla, şivoaiele ne
înţelegerilor o vor desbina şi vânturile învă
ţăturilor falşe îi vor îngropa rămăşiţele ei- 
Ca ce folos becurile nenumărate într’o casă« 
aiouă dacă lipseşte curentul electric? La ce 
folos numărul comitetelor şi organizaţiilor* 
bisericeşti dacă lipseşte puterea de sus 
Ouhul Sfânt ? O biserică care îşi întăreşte 
organizaţiile şi îşi relnfrumuse(ează slujbele
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dar neglijează rugăciunea şi sfinţenia se fru~ 
deşte în zadar. Întreprinderile comerciale» 
bancare şi politice pot fi conduse şi fără 
Dumnezeu» numai cu puterea şi entuziasmuf 
omului. Lucrul biserici, însă, depinde de pu* 
ferea lui Hristos prin Duhul Sfânt. De aceea 
prezenta Duhului este absolut necesată bi
sericii creştine. Fără CI, înţelepciunea devine 
prostie, puterea slăbiciune. Biserica este un* 
corp spiritual. Edificiul ei este zidit dirt 
«pietre viii.Omul trupesc poate argumenta», 
dar numai Duhul poate convinge; educaţia 
poate civiliza pe oameni, dar numai Duhuî 
Vi poate naşte din nou; predicatorul poate 
organiza adunări, dar numai Duhul Sfânt le 
dă viată. Intr’adevăr, numai suflarea celor 
patru vânturi pot transforma oasele uscate 
fntr’o armată vie.

Duhul Sfânt transformă predicatorul şr 
Biserica. Sub focul Lui. caracterele copiilor 
lui Dumnezeu se călesc, devin tari şi nebi
ruite. Sub puterea Lui, slăbiciunea ajunge 
o  putere formidabilă. Duhul Sfânt aduce 
8isericii lumină, putere şi bucurie. Orice 
creştin capătă luminarea mintii, asigurarea 
mântuirii, căldura dragostei, plinitatea pu
berei şi deplina bucurie numai prin El. Şt



atunci, fără îndoială, nimeni nu va trebui să-l 
întrebe dacă el a primit Duhul Sfânt când 
a crezut; pentrucă prezenta Duhului Sfânt 
este arătată prin fructele Sale.

De fapt, lucrul Bisericii iwk se va fac» 
nici prin putere, nici prin tărie, ci prin 
Duhul Meu, zice Domnul Oştirilor.* Za- 
haria 4 :6. Prin EI, şi numai prin El, ade
vărul Evangheliei convinge, întoarce şi tran
sformă păcătoşii. Propovăduirea mea, zice 
apostolul Pavel către Corintenj, n’a fost 
compusă din vorbiri Induplecătoare şi fru
moase a înţelepciunii omeneşti, ci Tn Duhul 
şi puterea Sa. c Căci propovăduireo noastră, 
nu se intemeeazâ nici pe rătăcire, nici p»  
mecurăţie, nici pe viclenie*. I Tes. 2 :3 . Şi 
atunci, să ne mirăm oare de lucrările apos
tolului prin toată Asia Mică şi Europa! Fără 
îndoială, o biserică are multe nevoi, dar 
cea mai mare necesitate a ei, este să aibS 
focul Duhului Sfânt, pentrucă El este isvo- 
rul de aprovizionare al bisericii pentru mfin- 
găere, viaţă, putere, sfinţenie, înţelepciune* 
•descoperire, entuziasm, etc. etc.



Capitolul II
Pogorârea uhului Sfînt 

la Rusalii

Duhul Sfânt, a fost făgăduit de Dumnezeu 
El este numit eFăg duinta Tatălui*, ş\ dat 
oamenilor ca o tnplinire a făgăduinţei glo
rioase a lui Dumnezeu. Pentru explicarea 
evenimentului neobicinuit din ziua de Rusalii 
apostolul Petru a declarat: Dumnezeu eu 
înviat pe acest lsus şt noi toţi suntem 
măr tor ii Lui. Şi acum, odată ce s'a înălţat 
prin dreapta lui Dumnezeu, şi a primit 
dela Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a 
turna\*ee vedeţi şi auziţi.» Faptele 2:32~3S. 
Rusaliile au fost sigiliul Divin pe lsus că EP 
este Mesia cel adevărat. Unul din profeţii 
Vechiului Testament ne vorbeşte clar despre 
promisiunea lui Dumnezeu, cu privire la tri- 
oniterea Duhului Său, peste cei ce vor crede
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In  Hristos. «Dupd aceea voi turna Duhul 
Meu peste orice făptură, fii şi ficele voastre 
vor prooroci^ bătrănii voştni vor visa 
visuri, şi tinerii voştrii vor ved«a vedenii. 
Chiar şi peste robi, şi peste roabe, voiu 
turna Duhul Meu, în zilele acelea.* Ioel 
2:28-29. Promisiunea Duhului este pentru 
to(i: El va veni peste orice făptură: fii, fiice, 
bătrâni, tineri, robi,roabe. Apoi, promisiunea 
Duhulu Sfânt este sigiliul, arvuna mântuirii 
universale în Hristos. Atunci: * Oricine va 
cheme Numele Domnului va ţi mântuit». 
Ioel 2:32. <Şi voi*, scrie apostolul către 
Efeseni, crezut în El (Hristos), şi aţi 
fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese 
făgăduit, şi care este o arvună a moşte
nirii noastre.* Efeseni 1:13-14.

Insă, afară de promisiunea Tatălui, noi 
mai avem şi promisiunea Fiului despre Duhul 
Sfânt. După Învierea Sa din mor(i Fiul a 
promis că va trimite peste ucenicii Săi, pu
bere de sus: Făgăduinţa Tatălui. LucaJ24:49. 
Iar In noaptea în care a fost vândut Isus 
făgăduieşte că, după înălţarea Sa, va trimite. 
Duhul Sfânt. Vă este de folos sd mă duc - 
căci dacă nu mă duc Ea, mângâietorul 
— Duhul Sfânt — nu va veni la voi; dar
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dacă Mă duc vi-L voiu trimite». loan 16:7 
Dar să notăm câteva puncte fn făgăduinţa 
Fiului. Intâiu, Duhul Sfânt va fi in ei, după 
cum El a fost cu e i; al doilea, ucenicii vor 
câştiga fn pogorîrea Duhului Sfânt, mai 
mult decât vor pierde prin îndepărtarea Sa; 
al treilea, Duhul Sfânt va reprezenta pe 
Hristos pe pământ, şi prin El, Hristos va 
trăi în ei; în fine, misiunea Duhului Sfânt 
este să proslăvească pe Fiul, prin faptul că 
El va lua din lucrurile Iui Hristos şi le va 
descoperi lor.

Puterea de sas
După şi înainte, de învierea Sa din morţi, 

(sus obişnuia să vorbească ucenicilor Săi 
despre Duhul Sfânt. In Noul şi Vechiul Tes
tament Duhul Sfânt are multe numiri. Insă, 
nici una, nu este aşa de caracteristică şi 
sugestivă ca aceia dată de Domnul Isus. 
După ce a arătat, apostolilor Săi sarcina lor 
de martori, câmpul lor de lucru, şi mesajul 
de predicat, Isus le-a arătat şi puterea cu caţe 
vor putea face toate acestea. Şi iată că voiu 
trimite peste vot făgăduinţa Tatălui 

M eu; dar rămâneţi in cetate până ve-ţi f i  
îmbrăcaţi cu putere de sus. Luca 24: 49.



14

«Putere de sus» o făgăduinţă îndoită: st. 
Tatălui nostru Ceresc şi a Mântuitorului* 
nostru iubit. Cine oare ar putea ceti cu* 
vintele acestea fără ca să vibreze în el coard» 
surprizei şi a speranţei!

Poruncind ucenicilor Săi, să rămâie şi săr 
aştepte în cetatea Ierusalimului, Isus i*a în* 
văţat că activitatea misionară, care se va* 
Începe încurând, trebue să pornească de a» 
colo. Ei au fost fnştinţaţi că trebue să aş
tepte, împlinirea făgăduinţei Tatălui. Făgă
duinţa aceasta este — Ce-a spus Isus — ? 
să după cum Ioan a botezat cu apă aşa ş* 
ei, nu după multe zile, vor fi botezaţi cu 
Duhul Sfânt. ~~

E interesant că cunoaştem asemănare» 
şi deosebirea între botezul lui loan şi ce* 
al Duhului Sfânt. In ambele cazuri a fost. 
un botez. hisă, deosebirea dintre ele este 
foarte mare. lntăiu, în botezul lui loan el 
erau botezaţi in apd, acum, însă, într’o per
soană, Duhul Sfânt. A doua, în botezul Iul 
loan ei erau boteza fi in apă, odată pentru* 
totdeauna; în botezul Duhului, ei trebuie 
să rămâe permanent în Duhul Sfânt. A treia,. 
In botezul lui loan candidaţii erau puşi în  
rândul celor pocăiji; In botezul Duhului, oa
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menii sunt aduşi într’o legătură vie cu Acela 
care este Capul Bisericii. Prin botezul !uf 
loan oamenii se despart de păcat; prin bo
tezul Duhului Sfânt oamenii se unesc cu 
Dumnezeu în Hristos.

E interesant să studiem puţin starea uce
nicilor înainte de pogorîrea Puterii de sus«. 
Cu toată creşterea lor spirituală câştigată în 
cei trei ani şi jumătate, în intimitatea lui 
îsus, ei încă în multe privinţi erau ignoranţi 
şi iudei. Cu pufin timp înainte de înălţarea 
Domnului, ucenicii pe cănd erau strânşi to|f, 
L-au întrebat: cDoamne tnvremea aceasta 
ai ds gând să aşezi din nou împărăţia 
lui Israelp? Isus le-a răspuns: «Nu este 
treaba %nastră*. Înainte de răstignire, a - 
postolii mereu se aşteptau că doar azi, mâine, 
Isus va restabili supremaţia lui Israel, şi va 
sdrobi jugul roman. Dar, probabil, crucifica
rea lui Isus nu a nimicit cu totul speranţele 
acestor iudei. Odată cu Învierea lui Isus au 
înviat şi speranţele lor iudaice şi înguste'. 
£ i  încă trăiau într’un mediu iudeu şi încă 
mai aşteptau o împărăţie lumească, politică 
*avâ:id pe Isus în fruntea ei. Prin răspunsul 
Său, Isus a căutat să îndrepte privirea acestor 
<ucenici către o nouă şi grea sarcină ce îl
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aştepta, sarcina de martori. Faptele 1 :8 -  j 
O  nouă împărăţie va lua fiinţă, cu o nou* 
supremaţie, cu o nouă putere pentru con
ducerea ei. Puterea acestei împărăţii, ca 8* 
mărturisească persoana şi lucrul lui Isusr.
este darul Duhului Sfânt.

Dar, ucenicii nu erau numai ignoranţi cF 
şi neputincioşi. Ce fel de slăbiciune au avut" 
ei? Fără îndoială, nra fost o slăbiciune inte
lectuală sau morală. Cuvântul «Putere» des
crie clar eă o nouă stare de lucruri e gata' 
să înceapă şi mai dovedeşte că cei Unspre— 
zece nu au primit îndeajuns ceea ce era 
necesar să-i înzestreze pentru lucrul lor cel* 
nou : evanghelizarea lumii. Ei au mai pre
dicat Evanghelia, au mai scos demoni cu* 
puterea Duhului Sfânt. Insă, pentru ser viciul* 
în care ei acum sunt gda să se înroleze \e- 
trebuie mai multă putere: puterea de sus 
O  putere suficientă fiecăruia din ei penfrife 
orice lipsă şi surpriză, .Adevărul pe care** 
Apostolii l-au câştigat trebuie să devie* 
acum o forţă vie. Prin «puterea» de siisu
S L le  ,diSPHUt 5i ,nilţ,‘ ,a cer a venit !rv

ci tar iu ? ' H °S. Car* a murit va trăi în>
pentru lumeVva* L'aM cut Pe E, s* m oară, P m  iume Ii va conduce şi pe ei s i  m oarăt
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pentru binele eamenilor. El, Tn persoana Sa;, 
este puterea de sus, de care ei au lipsă. Ş£: 
astfel, El în ei va merge să mântuiască lumea, 
(ntr’adevăr, instrucţia religioasă, morală şi 
teologică, nu este în deajuns pentru un mar
tor al lui Isus. Ei trebuie să fie îmbrăcaţi' 
cu puterea de sus. De aceea înainte de a. 
face primul pas, dea spune primul cuvânt,. 
despre Isus, ei trebuie să aştepte şi să se* 
roage în Ierusalim, până ce această făgă
duinţă va deveni experienţa lor personală*.

Aşteptând în Ierusalim
După înălţarea la cer, a Domnului Isus- 

Hristos, apostolii Săi au rămas cu ochii pi
roniţi, spre cer. Atunci <Dot bărbaţi* îm
brăcaţi în alb, le*au spus să nu se întristeze* 
căci El va veni din nou.

Aceasta este o lecţie pentru noi cei de- 
azi. Creştinul, e o fiinţă activă, are o sarcină- 
de îndeplinit, care nu permite nici o clipă 
de întârziere. Şi, sarcina creştinului va dăinufr 
până Isus va veni din nou.

După acest tablou interesant scriitorul^ 
doctorul Luca, ne introduce într’o fază nouă. 
a grupului- părăsit. De data aceasta el ne* 
introduce în odaea de sus. Odaia istorică
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de unde noua mişcare trebue în curând sS 
înceapă. Grupul din odaia de sus e foarte 
interesant. Acolo, chiar în inima Ierusalimu
lui, sunt aduna(i un număr considerabil de 
ucenici. Intre cari sunt cei unsprezece apos

to li, ca: Petru, Iacob, Ioan, etc., apoi un 
grup de femei, şi Maria, mama lui Isus» 
împreună cu fraţii Lui. Prezenţa femeilor în 
odaea-de sus e foarte importantă. Fiicele lui 
Israel, nu au avut parte de botezul lui Ioan» 
Insă, de data aceasta, şi ele au deplina liber
tate de â se împărtăşi cu botezul Duhului 
Sfânt. Intr’adavăr făgăduinţa Tatălui, înde
plinită prin pogorârea Duhului Sfânt, a fost 
pentru toţi. «Voi turnai, zice Dumnezeu 

-«din Duhul Meu; peste orice făptură; feciorii* 
voştrii şi fetele voastre vor prooroci (prin 
Duhul), tinerii voştri vor avea vedenii (prin 
Duhul), şi bătrânii voştri vor visa visuri (prin 

•Duhul)». Dar, Dumnezeu în Harul Său în 
Christos, e cu mult mai darnic, decât ne 
închipuim noi. «Dar» zice El «chiar şi peste 
robii Mei şi peste roabele Mele voi turna 
în zilele acea, din Duhul Meu». Glorie fie 
îui Dumnezeu în Hristos 1 In Hristos Domnul 
•<nu mai este nici Iudeu, nici Grec, nici rob, 
«mici liber, nici parte bărbătească, nici fe-
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meiască, fiindcă toţi sunt una In Hristos rsus.-
Cuvintele Domnnlui Isus, au făcut o im

presie profundă asupra acestui grup care»  
continuat timp de zece zile în rugăciune» 
Inălfarea Domnului la cer, i-a mişcat foarte- 
mult. Acum, ca niciodată, erau convinşi că' 
Duhul Sîânt va veni, şi împreună, în serio
zitate şi rugăciune aşteptau momentul.

Puterea de sus ? Cine o poate avea 1 îmi 
închipui cât de surprinşi au fost oamenii- 
aceiaI Puterea de susI Ah! Ce altă putere 
le-ar fi trebuit? Intr’adevăr dacă era nece
sară vre-o înarmare pentru a deveni mar
torul lui Hristos, atunci, înarmarea cu puterea- 
de sus, este cea mai necesară; Dar, ei au> 
mai predicat pe Isus şi au avut, fără îndoială», 
şi putere. Ei, erau şi instruifi. Isus înainte 
de răstignirea Sa, a zis apostolilor Săi: «Voi 
sunteţi curaţi, dar nu toţi», loan 13:10. Şi 
totuşi, ei trebuia să mai aştepte, pentru pu
terea promisă. De sigur grupul o era peste 
măsură de surprins şl probabil curios/Ce-ar 
putea fi aceasta putere? Ce lucru extraor
dinar, e să ai această putere de sus ?!

Ei bine, iată i pe aceşti ucenici hotărâţb 
să aştepte, cu o aşteptare într’adevăr apos
tolică. Nu cu o aşteptare leneşă, neactivă şfc-
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nepăsătoare; dar, cu o 'aşteptare plină de 
bucurie şi nădejde, rugăciune şi laudă. «Toţi 
aceştia, stăruiau cu un cuget în rugăciune 
şi în cereri». Ei stăruiau pentru o putere 
aşa de mare, aşa de extraordinară, care mai 
târziu a făcut chiar pe duşmanii creştinătăţii, 
să mărturisească că aceşti pescari Galileeni, 
au răscolit lumea. Faptele Ap. 17:6. De 
notat este faptul că, această aşteptare apos
tolică, trebuia să aibeloc în cetatea Ierusa
limului. «Dar rămâneţi in cetatea» (Ierusali
mul), era porunca.

Dece în Ierusalim şi nu într’un loc mai 
liniştit, departe de duşmanii lor de moarte 
şi de gălăgia ¿oraşului?! Doar Ierusalimul era 
plin cu tot felul de oameni, el era cuibul 
ucigaşilor oficiali, cari omorau profeţii cu 

tpietri. In cetatea aceasta apostolii se simţeau 
ca nişte oi în mijlocul unor lupi. Dece tocmai 
în cetatea care a răstignit pe Isus, trebuia 
ca ei să aştepte putere de sus?! Răspunsul 
•e foarte simplu şi plin de învăţături. Intăi, 
câţiva «drepţi» într’un oraş, pot să aducft 
o mare binecuvântare, ceiace nu era aşa fn 
-cazul Sodomei şi Gomorei. Apoi, Dumnezeu 
poate binecuvânta pe ai Săi oriunde: fie 

^pustiul Iui Moise, puşcăria lui losif, groapa
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lui Daniel, etc., toate acestea nu pot împie
decă binecuvântarea lui Dumnezeu. Intr’ade- 
văr, binecuvântările lui Dumnezeu nu sunt- 
limitate de natura lucrurilor exterioare. Ca 
să ai binecuvântarea lui Dumnezeu, nu trebue- 
să mergi departe. Câteodată, e mai bine să 
aştepţi chiar pe loc. Ce mângăere dulce e- 
să ştii, că Dumnezeu te poate binecuvânta^, 
aci, sau oriunde ai fi. Da, fraţi, creştini, ^rr> 
în oraş, ori în sat, ori unde v’aţi afla, Dumney 
zeu vă poate trimite puterea buhului SfârîL 
In fine, ei, cei puţini la număr, trebuiau, să» 
aştepte în Ierusalim ca apoi siUdTrcă bine
cuvântări nenumărate celor .;dfn oraş.

Dece oare au fost ¿dunaţi, în odaea de 
sus, numai o sută- două zeci de bărbaţi şi- 
femei? Când Pavel ne spune că la înălţarea 
Domnului au^fost prezenţi peste cinci sute 
de fraţi. Unde sunt restul până la cinci sute?' 
Probabil, nu toţi au ascultat porunca, parola,, 
de-a aştepta în cetate. Posibil, unii, în ne
răbdarea lor de a spune vestea cea bună 
despre Isus, s’au grăbit să se întoarcă înapoi 
în Oalileea; alţii, e cu putinţă, că s’au re
tras să mediteze şi să aştepte în tainicile ş l  
umbroasele grădini de măslini din jurul Ieru
salimului. In tot cazul, nu toţi, au asculta1-
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.şi au aşteptat conform porunceijui Isus. 
Eri, ca şi azi, lucrul cel mai de căpetenie, 
în primirea puterei de sus, este ascultarea 
de Domnul Isus. Trebue să fii gata să-L 
urmezi întocmai, chiar dacă nu pricepi toate.

Insă, între cei cari au aşteptat în Ierusa
lim, au fost şi Petru trădătorul, Toma ne
credinciosul, fii lui Zebedei, cei poftitori de 
scaune de onoare, etc. Cât de minunat este 
Harul lui Dumnezeu! Păcatele noastre din 
4recut nu împiedecă binecuvântările lui Dum
nezeu. Sângele lui Hristos ne curăţeşte de 
•orice păcat. Nici un păcat din trecut, fie el 
•o îndoială, o trădare, un blestem sau iubire 
>de sine nu poate să ne împiedice de a primi 
¿puterea de sus. Dar, dacă se întâmplă că 
unii dintre noi n’am primit puterea de sus 
.atunci, probabil, că există un păcat ascuns.

Intr’adevăr, niciunul dintre noi, nu e prea 
Jos, prea departe, sau prea păcătos, de a 
i n t r a  în rândurile candidaţilor pentru 

¿puterea de sus. Rămâne însă să permitem 
¿Domnului Isus Hristos să procedeze cu noi 
-aşa cum găseşte El de cuviinţă. Dacă noi 
•din toată inima, căutăm această binecuvân? 
tare, puterea de sus, de sigur că o vom 
.găsi-o. Şi, ea poate fi găsită chiar azi.
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Bnsaliile
Făgăduinţa Duhului Sfânt, ca orice altă> 

făgăduinţă a Iui Dumnezeu, s’a împlinit.. 
Biblia este o carte plină de făgăduinţe im~ 
plinite. Noi oamenii, adeseori, promitem dar 
nu îndeplinim.

Pogorîrea Duhului Sfânt ocupă locul al> 
doilea, în importanta după venirea lui Isuş- 
pe pământ. Dumnezeu a luat pe Fiul Său, 
ca El să ne poată da «pe celalt Mângâietor»- 
Duhul n’a intrat în lume Ia Rusalii. El se- 
mişca deasupra apelor, încă la început. El; 
s’a luptat cu oamenii răi, mai târziu. David 
se ruga: «Nu lua Duhul Sfânt dela Mine».; 
Profeţii din vechime, cercetau să vadă ce* 
vreme şi ce împrejurări avea în vedere Duhul: 
lui Hristos care era în ei. I Petru 1:2. Za- 
haria şi Elisabeta au profeţit prin puterea.* 
Duhului. Totuşi este o deosebire, în lucru* 
şi misiunea Duhului Sfânt, sub împărţirea^ 
cea nouă făcută lâ Rusalii. In Vechiul Tes
tament, un om rău ca Saul a avut Duhul 
profeţiei; după Rusalii, Duhul este dat numai'' 
oamenilor buni. In VechiulTestament, Duhuf> 
a fost dat îndeosebi persoanelor oficiale, ca  
judecători, regi şi profeţi; în Noul Testa-
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■ment, Duhul Sfânt este pentru toţi credin- i 
cioşii. Ceva mai mult, în Vechiul Testament, f 
Duhul nu era misionar; în Noul Testament j 
'El este puterea misionară.

Istoria Rusaliilor este bine cunoscută In 
ioate detaliile ei. Grupul de ucenici, este 
-adunat In odaea de sus, în starea în care • 
i-am văzut descrişi în capitolul precedent.
£ i erau fără putere şi îndeosebi fără călăuză. 
Atunci era un moment decisiv. Ca şi mo- 
mentul cel din istoria facerei când pământul 
»era fără formă şi înconjurat de întuneric» 
Deodată, însă, Dumnezeu zice: «Să fie lu
mină», şi lumină a fost. Şi, materialul fără 
'formă, a fost luminat, şlefuit şi aşezat în 
lumina cerurilor.

La fel cu ucenicii Domnului. Ei erau ma
terialul pregătit, de spiritul creator al Dom
nului Isus. Deodată lumina Duhului Sfânt- 
s ’a revărsat asupra lor, dându-le putere şi 
călăuză. Şi astfel, ei şi-au găsit locul în ser

viciul Regelui Ceresc.
însemnătatea zilei în care Duhui Sfânt s’a 

pogorât este foarte interesantă. Legătura 
fotre moartea Iui Isus şi Paştele, este foarte 
•uşor de înfeles. La fel trebue să fie o legă-, 
tu ra  oarecare între pogorîrea Duhului Sfânt
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•şi ziua cincizecimei sau Rusalii. Sărbătoarea 
Paştelor şi Rusaliilor este descrisă în capi

tolul 23 din cartea Leveticul. In sărbătorile 
Paştelor, un snop, trebuea să fie adus la 
templu Ia Rusalii, însă, se cerea două pâini. 
Apoi, snopul tăiat trebuia să fie adus chiar 
aşa cum a crescut; pâinile, însă, trebueau 
să fie pregătite. Snopul avea un înţeles de 
işpăşire; el era adus înaintea lui' Iehova, 
pentru păcatele oamenilor, şi nu era însoţit 
de o jertfă de ispăşire; pe când cele două 
pâini erau însoţite de această jertfă. La Paşte 
pâinea nu era cu aluat; la Rusalii ea era coa
ptă din aluat. Tălmăcirea lor este următoarea: 
Isus — ca un snop tăiat — era oferit pentru 
păcatele oamenilor, pentrucă El era fără 
păcat. El e jertfă de ispăşire în trupul Său, 
oferită lui Dumnezeu, Ia Paşte. Dar cei o  
sută douăzeci de ucenici — ca nişte pâini — 
erau pregăti(i, deci, nu erau o jertfă de 
■ispăşire. De aceia, grupul din odaea de sus 
a avut lipsă de harul mijlocitor a lui Isus 
iHristos pentrucă el era păcătos.

Dar, să procedăm mai departe la anali
zarea celor petrecute la Rusalii cu ocazia 
pogorîrii Duhului Sfânt. Descrierea este 

(iarăşi foarte simplă. In sfârşit, după ce au
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petrecut zile întregi în aşteptarea făgăduinţei* 
Tatălui şi a Fiului, ea se împlineşte. In timp 
ce ucenicii Domnului erau adunaţi împreună, 
la rugăciune, Duhul Sfânt s’a pogorât peste 
fiecare din ei. Pogorîrea Duhului a fost 
Însoţită de mai multe semne văzute şi ne
văzute şi supranaturale. Semnele văzute au- 
fost trei la număr şi toate trei au fost su
pranaturale. întâi, s’a auzit un sunet ca vâjiitul 
unui vânt puternic, deşi nu era vânt, apoi 
nişte limbi ca de foc au apărut şi fiecare 
dintre cei prezenţi a fost încoronat cu câte 
una, în fine, toţi au început să vorbească 
In limbi străine, care au pus poporul într’o- 
mare uimire. Desigur, semnele acestea îşi 
au însemnătatea lor. De pildă, vântul arată 
puterea dătătoare de via(ăa Duhului Sfânt...

Sunetul auzit nu era vâjiitul unui uragan- 
distrugător. Limbile ca de foc, arată puterea« 
purificătoare a Duhului. In fine, limbile 
arată scopul practic şi misionar al Du
hului Sfânt, în via(a Creştinului. Duhul face 
din to|i cari II primesc nişte Martori ai luL 
Hristos. Fără îndoială, primele două semne- 
supranaturale au dispărut, înainte de adu
narea curioşilor. Vâjiitul de vânt a adunat?
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mulţimea, iar dup! aceea darul limbilor a 
intrat în funcţiune. Că aceşti Galileeni au 
vorbit pe înţelesul tuturora se vede din de
claraţia celor de fa(ă : «Toţi aceştia», strigau 
oamenii unii către alţii «cari vorbesc, nu 
sunt Galileeni? Cum dar îi auzim vorbind 
fiecăruia din noi în limba noastră, în care 
ne-am născut ?»... Locuitorii din diferite 
părţi ale pământului, veniţi cu ocazia sărbă
torilor la Ierusalim, auzeau vorbind în limbile 
lor «lucrurile minunate ale lui Dumnezeul» 
Fapt. 2:1-11.

Domnul Isus Hristos şi-a atins (inta Sa 
.supremă în viafă apostolilor Săi. Din nişte 
Galileeni fricoşi, simpli şi batjocoriţi El şi-a 
făcut martorii Săi. Azi în Ierusalim, mâine 
dn ludea şi Samaria, iar după câţiva ani pă
mântul întreg va fi răscolit şi aprins de pur

tătorii tor(ei lui Hristos.
^Semnele nevăzute a prezentei Duhului 
Sfânt la Rusalii sunt tot aşa de convingătoare 

•şi caracteristice ca şi cele văzute. Cu o sin
gură deosebire că ele nu apeleazăă la simţuri 
•ci la preceperea duhovnicească Semnele ne
văzute pot fi observate în revoluţia formi
dabila ce a luat loc în viata ucenicilor. Cât 
curaj, câtă putere, câtă stăpânire de sine s’a
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cerut lui Petru şi celorlalţi ca să stea în pi~| 
doare, în fata miilor de oameni. Dispreţuind| 
pe rătăciţii de apostoli, Sinedriul poporului! 
n’a putut să nu recunoască «îndrăzneala»^ 
cu care Petru şi loan au vorbit. Deacum încolo* 
apostolii îşi i-au autoritatea şi dreptul de* 
conducători duhovniceşti şi ambasadori al i 
lui Hristos. Pe vremuri, când apostolii erau* 
trimişi de prima dată să vestească vestea^ 
cea bună, au vestit-o la «iudei», acum, însă,, 
o  vestesc întregei lumi.



Capitolul III 
Lucrul Duhului Sfint

• Grupul acela de 120 de ucenici aduna ţi* 
fn odUia de sus oare ce a aşteptat să pri
mească? Ce experienţă trebuia să ia loc? 
Ce lucru misterios trebuia să se întâmple?. 
Pentru unii din gloata adunată, la vâj'itut 
cade furtună, experienţa cea nouă a u c e n i
cilor era asemănătoare cu beţia. Ei îşi băteâu*1 
joc şi zic* au: «Suni plini.de must h  Fapt~.* 
Ap. 2:12. Astăzi la fel, s*. vor găsi oameni 
care"nu numai că nu vor crede nimic asupra 
Duhului Sfânt, dar vor bite joc şi de lucrul 
şi manifestările Duhului. Insă, în realitate 
s’a întâmplat la Rusalii ceva cu totul ndu. 
şicneobişnuit până atunci în lume.’La acu
zarea neîntemeiată si batjocoritoare a unor ' 
dintre cei de faţă, apostolul Petru a răspuns? 
clar, temeinic şi biblic: «Oimenti oceştii* 
nn $»«*>»; br-ţi cu tu ‘vă' i’»?* h puiit voi, cccz-
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w* este decât al treilea ceas din zi (noua 
dimineaţa)., Ci aceasta este ce a fost spus 
jtrin proorocul loel*. După aceasta el a 
¿amintit profeţia în care se profeţia pogorîrea 
Duhului Sfânt. Apoi, evenimentele dela Ru- 
rsalii se mai explică prin următoarele cuvinte a 
(Domnului Isus Hristos: c dar voi, nu după 
■multe zile veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt... 
Ci voi veţi primi o putere când Se va 
pogoiî Duhul Sfânt peste voi*. Fapt. Ap. 
1:5-8.

Fără îndoială, fiecare credincios are Duhul 
Sfânt într'nsul. Pentrucă edacă riare cineva 
Duhul lui Hristos, nu este al Lui*. Rom. 

$ :  9. Insă, nu fiecare credincios are putere. 
Duhul Sfânt este a treia Persoană din Sfânta* 
Treime. El este Dumnezeu. Noi, insă, nu 
putem avea mai mult sau mai puţin din 
Dumnezeu. Deaceea cputerea* Duhului nu 
constă în avea mai mult din Duhul Sfânt, 
dar, în a permite Duhul Sfânt să aibă mai 
«mult din noi.

A fi cplin de Duh Sfânt» înseamnă a da 
libertate Duhului Sfânt să stăpânească tot 
ce suntem şi tot ce avem. Intr’adevăr Hristos 
«este suficient pentru oricine, totuşi, insufi
cient dacă nu-L primeşte. Isus Hristos în
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viefile multor credincioşi trăieşte mai mult? 
ca un prizonier decât ca un Rege. Deci», 
un adevărat credincios, punându-se cu totuF 
şi fn toate la dispoziţia Domnului Isus Hristos, 
va permite Lui să aibă controlul deplin asu
pra fntregei sale fiinţe şi atunci, el va fr  
plin de Duh Sfânt. Multi creştini cred că. 
Duhul vine ca o pute* e pecare ei s’o folo
sească. Din contră, El vine ca Puterea care* 
vrea să-i folosească. De fapt lucrul acesta 
devine şi mal*clar atunci când vom cunoaşte- 
însemnătatea cuvântului caşezat» fn Noufc 
Testament. La pogorârea Duhului Sfânt, nişte 
limbi ca de foc es’au aşezat* pe cei pre
zenţi. Ei bine, cuvântul «aşezat* descrie urc- 
sfârşit şi un început adică pregătirea s*a\ 
terminat şi serviciul tncepe.

Duhni Sfânt îu Biserică
Câmpul de activitate a Duhului Sfânt este- 

şi în corpul cel viu al Iui Hristos, adică îr* 
Biserică. Dumnezeu nu locueşte în temple 
sau edificii zidite de mâini omeneşti.

Deaceea, nici Duhul Sfânt nu vine peste 
organizaţii, sau edificii ci peste oameni. E&'* 
nu unge mecanismul maşinei ci pe credin~~ 
cioşi. El nu se manifestă prin organizaţiile-
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bisericeşti ci prin sfinţi. El nu locueşte îil 
clădiri ci în Biserici. Ei conduce activităţile 
¿ei şi îuputerniceşte membrii ei.

T'ToJi membrii Bisericii, între ei, sunt legaţi 
•prin legi tura Duhului*. Filp. 2:1. Apoi 
*1ot în ea este« împărtăşirea Sfântului Duhi} 
care  să fie cu toţi credincioşii, 2 Cort. 13:14. 
¿Lucrul cel mai însemnat al Duhului Sfînt- 
:3n Biserică este să stabilească tlegătura* 
Intre membrii. Deacfeea, viaţa şi puterea unei 
Biserici este în strânsă legătură cu prezenţă 
¿Duhului. Iar, Duhul Sfânt totdeauna locueşte 
intr’o Biserică unită, consacrată, darnică, 
credincioasă şi stăruitoare în rugăciune. Bi
serica, nu poate fi independentă, a parte de 
Duhul Sfînt. < Fără Mine nu puteţi face 
nimic• a zis Hristos, Capul Bisericii. Prin 
Duhul Sfînt Hristos locueşte în Biserica Sa. 
<Cu alte cuvinte, succesul unei Biserici nu 

^atârnă de organizaţii, begăţie, cultură, etc, 
Adevărul etern încă stă nemişcat: lucrul ei 

mu se face nici prin putere, nici prin tărie; 
c i prin Duhul Domnului.

Dece atâtea Biserici în neînţelegeri, nepu
tincioase şi moarte? Dece atâtea înfrângeti 
ruşinoase în faţa adversarilor ei? Răspunsul 

«este hotărâtor; absenţa legăturii cu Duhul
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"Sfânt. Se poate întâmpla ca într'o Biserici 
~să se ivească condici, lucruri şi păcate care 
împiedică împărtăşirea Duhului Sfint cu ea. 
3nsă, oriunde Hristos este proslăvit Duhul 
^/¡ne să locuiască, să lucreze, să inspire şi 
ŝă conducă. Pentru aceasta, credinţa în Dom
nul Isus, consacrarea în lucrul Lui şi ascul
tarea de Cuvântul Lui Dumnezeu cântăresc 
foarte mult. Restul prea puţin interesează. 
Prin toate acestea de mai sus, Bisericile 

Crăiese, se desvoltă şi se întăresc/

Duhni SfÂnt ia credincios
Duhul Sfînt, la Rusalii, s’a aşezat pe fie

care din ei. « ţi toţi b*au umplut de Duh 
S/int». Fapt. Apost. 2 :3  4. Pogorîrea Du
hului la Rusalii ne arată, ne descoperă cft 
** darul» a fost atât pentru grupul întreg
— Biserică — cât şi pentru fiecare credincios 
3n parte. Prezenta Duhului într’un individ
— persoană — transformă cu totul caracterul 
acelei persoane. Fără îndoială el va avea 
acelaş trup, acelaş chip, dar alte simţiri, alte 
motive şl alte năzuinţi. Să luăm ca pildă pe 
apostolul Petru. In toate descrierile evanghe- 
£i$tilor, el este un om cu o fire iute, cu im- 
pulsuri mo.nentane şi cu multe căderi. El
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promite cu un entusiasm neîntrecut însiw 
adeseori cade In momentul încercării. Dar,, 
priviţi* 1 acum la Rusalii. Ce predicator ener
gic! Ce martor neînfrînt! Ce serv credin«» 
cios. Rusaliile prezintă pe Petru cu totufc 
schimbat şi transformat. In fa(a miilor de* 
curioşi apostolul are adevărul pe deplin? 
descoperit. El are încrederea adevărului îm 
el. El interpretează şi explică profeţiile. EF 
.admite fără şovăire Crucea şi Suferinţele lue* 
Hristos ca ceva după planul lui Dumnezeu. 
El conduce miile de suflete la Hristos. EI e? 
nebiruit, plin de curaj şi fără frică; Acum, 
Petru e gata să trăiască şi să moară pentri* 
Domnul Său.

E drept, că apostolul Petru vorbeşte cu 
<acel?ş dialect şi accent galiiean, totuşi, cu 
o nouă putere şi simţire în el. Apostolul; 
Pavel descrie acelaş adevăr şi experientaiv 
însă, în alte cuvinte: c Am fost răstignit 
împreună cu Hristos, şi trăiesc... dar 
numai trăiesc *?u, ci IlHstos tiâieşte in 
mine*, Oalateni 2:20. înviatul şi Nevăzutul 
Hristos, prin Duhul Slînt, devine una cu 
ucenicul Său, vl'rătesc. dar numai trăiesc 
«ui. este explicare vieţii Creştine.

Puterra de a mărtui isi şi predica Ev an-



35

^ke lia  nu ne vine dela noi nici din lume..« 
¿Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine dela 
¿Dumnezeu, care ne-a făcut in stare sd fim 
slu jitori ai unui Ugămlnt nou, nu alslovei, 
:d  a Duhului; căci slova*~*hrf9lffăŢ^Sar 
Duhul dă viată*. 2 Corlh. 3:5-6. Orice 

¿altă destoinicie nu dă viaţa. Duhul inspir?; 
3Duhul învinge, Duhul renaşte,. Duhul des- 
'voltă. Insă, Duhul viifffffîla Dumnezeu. De 
aceea, credincioşii t t r l . D u l ^ ^
3ucra lucrul Duhului.

Duhul Sfânt este cu credinciosul. Duhul 
'Sfânt nu este monopolul vreuftel clase spe
ciale sau privilegiate de oameni, din Biserică 
«Creştină. El este pentru noi toţi. Deaceea, 
să luăm seamă cum ne purtăm cu El. In 

'viaţa credinciosului adeseori se ivesc barierţ 1 
ca re  împiedică Duhul, lucruri cari II. 
tează  şi păcate cari If stingi- d î i  scrierea 
apostolului Pavel către Efeseni noi aflăm că» 
vieţuirea după firea veche în jmlnciunâ. njâ- 

r4iia, hoţia, înjurături, clevetire eic.Ţ întris
tează  Duhul Sfânt ai lui Dumnezeu. Iar către 
•sfinţii din Tesalonic, tot Pavel, scrie să nu 
^stingă Duhul. Tes. 5; 19. Cuvântul «a stingea 
c  o figură de vorbire în vedere, că, Duhul 
^ fân t câte odată ne*a fost prezentat suta
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emblema de «foc». Necredinţă, viaţa fără* 
rugăciune, ambiţiuni lumeşti, vanitate şt 

lSjnândrie, totdeauna întristează şi stinge Du- 
IffÎWfnMVisţa credinciosului.

Dir, dacă noi ne dăm fără rezervă lu£ 
l i  ri st os, dacă permtem Domnului nostru 
să ne stăpânească în întregirr e, dacă prin 
gândurile, vorbele şi faptele noastre necrcş- 
tine nu-L întristăm, atunci Duhul Sfânt vir.e 
în noi cu plinitatea Sa, cu resursele Sale 
nemărginite şi cu puterea Sa diviră. Ş? 
atunci, înii’adtvâr «Untul Domnului J?hg 
Jinsloi şi dragostea, lui Dumnezeu, şi 
împărtăşirea Sfiitului Duh* va fi cu ncii 
cu toţi 2 Corth. 13:14.

„Templele Dohulni Sfînt”
Oricât âm stărui asupra faptului că fiecare 

Creştin adevărat este posesorul Duhului 
Sfânt, tot n'ar fi îndeajuns. Şi astăzi, îndeo
sebi, se pretinde cafiecs re copil al lui Dum
nezeu, fiecare ucenic al Domnului să cu
noască adevărul acesta preţios. In trecut 
oamenii îşi închipuiau că.Dumnezeu locueşfe 
în temple făcute de mâini omeneşti. Astăzi» 
zice Pâvel, Duhul lui Dumnezeu lociitşte îi> 
trupurile credincioşilor, ca în nişte Temple*
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^Pentru această/fără altâ adăugire, noi vom 
prezenta cetitorilor' câteva versete biblice.

«Nu - ştiţi că trupul vostru este 
Templul Duhului Sfint, carelo- 
cuieşte în voi, şi pe care L-aţi 
primit dela Dumnezeu ? 1. Corth.
6:19.

a Cum se împacă Templul lui 
Dumnezeu cu idolii? Căci noi 
suntem Tem piu  I Dumnezeului"^**1* 
celui viu, cum a zis Dumnezeu :
4 Eu voi locui şi voi umbla in 
mijlocul lor ; Eu voi fi Dumnezeul 
lor, şi ei vor fi poporul Meu»?
2 Corth. 6:16. t

«...Duhul lui Dumnezeu locu
ieşte în 3devăr în voi». Rom. 8 :9 . ..

«Şi dacă Duhul Celui ce a înviat perlsy^ 
<iintre cei morţi 'locuieşte în vcfi, Cel ce a 
înviat- pe Hrisfos Isus d n morţi, va învia şi 
-trupurle voastre muritoare, din pricina Du
biului Său, care locuieşte' în voi». Rom. 8 :11.

0 experienţă ***
Tot ce. am vorbit până aci nu este nici 

teologie, nici teorie, nici fanatism, ci o expe
rienţa personală şi adevărată.: O experienţă
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care poate fi oricând verificată şi dovedita 
de martorii lui Hristos sau posesorii Duhului! 
Experienţa aceasta este şi biblică: Faptele 
Apostolilor pretutindenea o înregistrează^ 
Convertiţii din Ierusalim, convertii din Sa- 
maria, convertitul depe calea pustiului, ce& 
de prin Efes şi Asia-mică etc., toţi de pre
tutindeni, cari au primit pe Isus, au primite 
şi Duhul Său Sfânt. După mântuirea prim* 
har, credinciosul este echipat de Duhul Sfinţi: 
pentru misiunea de dobândire a sufletelor* 
pierdute. Stă la dispoziţia şi îndemâna fie
cărui credincios de a primi darul Duhului»» 
sau de a fi botezat cu duhul sau de a fb» 
umplut cu Duhul Sîînt. Experienţa aceasta 
Creştină poate fi dovedită de mii şi milioane- 
de suflete care au primit pe isus în inimile?* 
lor ca Mântuitorul şi Domnul ior. Experienţa* 
botezului cu Duhul Sfînt totdeauna e urmată* 
de siguranţă, rugăciune şi activitate. Sigu
ranţa în cunoştinţa spirituală, asigurarea îna 
rugăciune şi putere în activitate sau serviciu^ 
Credinciosul capătă s;guranta mântuirii su
fletului prin credinfa în Hristos, s:guranţft> 
iertării păcatelor prin sângele lui Hristos*, 
siguranţa vieţeî vecinice etc. Noi ştim prin* 
Duhul că suntem fiii lui Dumnezeu şi moş**-
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'tfenitorii cu Hristos. Noi ştim şi nu disperăm. 
^Moi ştim că toate lucrurile lucreazft împreună 
^spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu 
^şi sunt chemaţi după planul Său. Rom. 8:28. 
•Noi ştim că El — Hristos — rămâne în noi 

«-¿prin Duhul, pe care ni L-a dat. I loan 3:22.
Noi ştim că suntem din Dumnezeu şi că 

'loată lumea zace în cel râu. I. loan 5:19. 
?Noi ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit, şi 
¿ne-a dat pricepere să cunoaştem pe cel ce 
este adevărat. 5:20. Noi ştim că atunci, 
-când Se va arăta El, vom fi ca El; pentrucă 
<1 vom vedea aşa cum este. Şi noi ştim toate, 

¿pentrucă Duhul Sfînt este. Duhul Adevărului 
care  7ie călăuzeşte în tot adevărul. Iar, loan 
teologul scrie că Creştinii au primit dela 

SUristos ungerea Lui — Duhul Sfflnt — care 
•ii învaţă despre toate lucrurile. I. loan 2:27.

Asigurarea in *uqăciune. Rugăciunea ere-. 
dinciosului are un aliat puternic în Duhul 
Sfînt. Căci noi <nu ştim cum trebue să ne 

^lugăm. Dar însuş Duhul mijloceşte pentru noi 
c u  suspinurile negrăitei. Rom. 8:26. Rugă
ciunea aceasta făcută în voia Sa, se mani
fe s tă  în puterea Sa. Rugăciunea aduce Ru
saliile, iar Rusaliile Inflamează rugăciunea cu
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focul sacru al Duhului Sfînt. Duhul Siîntr 
inspiră . rugăciune şi aduce in ea un sens 
de-.realitate şi bucurie. Spiritul umple inima, 
cu^ubire pentru rugăciune şi cu zel pentru ,̂ 
tbţ fdul de'mijlociri. Rugăciunea făcută îii: 
Duhul Sfînt este puternică. Cunoscând pu
terea unei rugăciuni de acest fel, apostolul; 
Pa vel; îndeamnă pe membrii săi să facă «ir? 
toată vremea, prin Duhul, tot felul de 
^rugăciuni şi cereri*. Efes 1:18.

Patere in ivcru. Duhul Sfînt totdeauna 
este dat pentru serviciu: servicii! de mar
tori ai lui Îsus. Mărturisirea cu puterea Du
hului învinge pe duşmanii creştinătăţii, pe 
ateiştii şi pe batjoritorii Adevărului. Prin 
Hristos noi suntem mai mult decât biruitorii 
Dar victoria Sfinţilor e câştigată prin sân- 
gele Iui H istos, prin mărturisirea adevărului 
şi prin jertfa supremă. «Ei I au biruit — pe 
Satana — prin ,Sângele Mielului, şi prin cu
vântul mărturisirii lor nu şî-au iubit viaţa 
chiar până la moartea. A poc. 12:11. Puterea 
Duhului' Sfînt creşte în noi şi prin noiiîrfc 
proporţia cu, care II permitem să. se folo
sească, de noi.
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Duhul în lhine
Lucrul Duhâlui Sfînt' este foarte varia t 

El lucrează îh Biserici; în credincioşi şi im 
necredincioşi Adeseori în lume lucruri extra- 
ordinare, miraculoase şi supranaturale’ ser 
petrec sub acţiunea directă a puterei Du
hului Sffrif. Cei mici ajung mari, cefc 
slabi ajung tari, cei ignoranţi' înţelepţi şts 
cei înţelepţi ajung'proşti Adeseori înţelep
ciunea lumii devine un putregai şi' puterea^' 
mândriei ajunge o ruşine. N’a prostit Dumne
zeu înţelepciunea lumei acesteia? •

«Căci întrucâtAuni'eajrcu înţelepciunea*. 
ei, n’a ctmoscut pe Dumnezeu in înţelept 
ciun a lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit 
cu cale să mântuiască pe credincioşi ,prmt 
nebunia propovăduia crucit*. 1 Cort. 1:21*.

Dar, orice cucerire în lume pentru Dum
nezeu trebue să fit făcută prin şi în puterea- 
Duhului Său Sfînt. Altminteri orice încercare? 
va fi dezastroasă şi ruşinoasă. în noaptea în» 
care a fost vândut, Domnul Isus Hristos ai 
schiţat şi lucrul Duhului Sfînt în lume. «££-. 
când va veni El va dovedi lumea în ce? 
priveşte păcatul, neprihănirea şi judecatăv.
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4n ce priveşte păcatu l; fiindcă ei nu cred 
<3n Mine; în ce priveşte n e p rih ă n ire a : fiind

că mă duc la Tatăl, şi nu mă veţi mai vedea; 
Tn ce priveşte judecata ; fiindcă stăpânitorul 
lumii aceştia este judecat.» loan 16:8-11. 
Nu există o altă putere decăt puterea Du

biului care să convingă pe păcătoşi de pă
catele lor, pe cei pierdut! de starea lor 
-tristă şi pe cei condamnaţi de vinovăţia lor. 
âDuhul trezeşte, convinge şi luminează pe 
omul mort In păcate.



Capitolul IV 
Roada Duhului Sfînt

Sunt unii credincioşi cari aşteaptă ca pre
zenţa Duhului Sfînt să fie însoţită de sunete 
puternice, de vâjiituri grozave de vânt, de 
limbi de foc, cutremure, limbi necunoscute 
etc. Alţii aşteaptă o simţire misterioasă sau* 
o smucire galvanică în loc de râuri de apă-' 
vie şi fructe spirituale. In fine, un alt grup 
de credincioşi limitează manifestarea Duhului? 
Sfînt zicând că «limbile» sau puterea de a 
vindeca e dovada esenţială a prezentei Sale. 
Fără îndoială, şi unii şi alţii sunt cu totul* 
sau în parte greşiţi. Noi să nu uităm nici
odată că evidenta putere! Duhului Sfînt, !it> 
viata credinciosului, este arătată nu prii* 
«daruri» ci prin «fructe». «Prin fructele 
lor voi ii veţi cunoaşte» este cuvântul d e  
ordine al Domnului Isus. Lucrul cel mare a
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'Duhului Sflnt este să facă oameni sfinţi 
S ă nu confundăm elocvenţa vorbirii, abili
tatea de a învăţa, dibăcia de a conduce 
¿biserica, vindecările şi «minunile de tot felul» 
-cu Puterea de sus. Un misionar din Europa 
s’a dus să predice Evanghelia la păgâni. 

“Când a ajuns între ei, mig'onarul le a spus 
«că el a venit dela Dumnezeul cel mare. Atunci 
¿păgânii i au zis: «Arată-ne o minune şi noi 
*te vom crede». Misionarul răspunse: «Cu 
•ajutorul lui Dumnezeu, eu vă voi arăta cea 
mai mare minune — o viaţă nfintfi». Deci 
price [viaţă sfinţi», curată, după voia (u.i Dum
nezeu, esle posibilă numai prin puterea 

.Duhului Sfint.
In Biblie sunt trei t xte mari cari vorbesc 

--de viaţa Creştină ca fructul DJiului Siînt. 
Primul este alegerea Domnului Isus cu viţa 

?$i m>ădi(ele; al doilea e catalogul apostolului 
^Pavel in care ne prezintă cele nouă virtuţi, 
pe care el le numeşte «roada Duhului»; 

3ns'ârşit, al treiiea sunt virtuţile creştinului 
prezentate.de apostol Petru. Fără îndoială, 
mai sunt încă o sumedenie de texte în care 

*ni se arată că viaţa creştinului este un pro
d u s ; 'o  roadă sau fruct al Duhului lui Dum
nezeu. Să le analizăm, pe rând.
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Viţa şi ailăcUţele
Pilda vitei şi a mlădi|elor ei, este una.dijn 

cele mai frumoase pilde evanghelice, fn 
această parabolă: Isus spune că Eleste viţa 
adevărată, şi Tatăl ceresc este vierul, iar 

; ucenicii Săi mlăditele. Adevărul cel mai 
important din această pildă este următorulr 
•o legătură vie, directă şi continuă între 

^Hristos şi acei cari cred în tfl, este secretul 
unei vie(i creştine şi plină în roade, cari 
dâinuesc. Viţa este necesară pentru existenţa 
- mlădi(elor: viaţa şi fructul lor depind, numai 
de viţa. Sucul vitei trece în aceiaş timp în 
toate mlădhele. Intre vi{a şi iniădiţele ei 
•există o legătură perfectă. La fel cu viaţa 
ucenicilor lui Hristos. «E* sunt ne
zice Domnul Hristos tvoi sunteţi vnlădiţele». 
loan 15. Deci o legătură perfectă, spirituală: 
şi vie trebue să fie.între Hristos ,şi ucenicul 
Său. «Cine rămîne în mine, şi în cine rămîn 
Eu aduce multă roadă#. Hristos rămâne con
ţinu în ucenicul:Său prin Cuvântul şi Duhul 
Sfînt. O viaţă creştină aparte.de Hristos 
sau fără Eleste imposibilă. «Câcj, despărţiţi 
de Mine», ne spune .Domnul «nu puteţi face 
nimic». Superficialitatea sau formalismul vieţii



46

¿creştine constă fntr’o viată lipsită de roade» 
•Ea e asemenea unei mlădife care n’aduce 
sroadă. Sfârşitul ei va fi dezastros. Grădinarul 
¿o taie şi o aruncă In foc. Mulţi creştini de* 
[paradă vor zice în ziua judecăţii: «Doamne* 
Doamne l Nu ne primeşti pe noi ?! '¿Afund; 
răspunsul va veni clar dar înfricoşetor s, 
«Niciodată nu v’ani cunoscut; depărtati-vă 
dela Mine). Aşa dar, o legătură deplină ş£ 
continuă cu isus aduce viata, iar viata fruct» 
Deci, un creştin fără fruct eate fără viata*, 
fiindcă n’are legătură cu Hristos.

Insă, mlăditele aduc roadă numai pentruc& 
rămân In vită. Şi pe orice mlădifă care 
aduce roadă, Isus o curăjeşte ca ea să aducă» 
ş i  mai multă toadâ. Cu alte cuvinte, viat» 
depinde numai de Isus. Toţi ceilalţi oferă* 
metode, idealuri, motive şi învăţături pentru- 
mâţă . Isus singurul dă viată şi putere d e  
wiaţă. «Apa», a zis Isus femeeiei «pe care 
J-o voi da Eu, se va preface fn el într’ur» 
izvor de apă, care va ţâşni în viata vecinică»» 
In  unirea cu Isus stă puterea şi abundent» 
in  viată. Fără El este uscăciune, goliciune 
ş i  moarte.

Rămâneţi în Mine} şi Eu voi rămânea. 
i n  voti — este secretul unei vieţi creştine
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(bogată fu roadă. Deaceea să deşertăm vie* 
Iile noastre de Eu şi păcat, ca Hrisfos s£ 
ie poită umple. Deşeartă fi inima, deschide^? 
'Viafa şi Hristos va intra fn ea şi o va fu* 
in stăpânire. Rămâi in El prin dragoste 
pentru £1; Rămâi in El prin supunerea, 
voinţei tale înaintea voinţei Sale; Rămâi t e  
JEl prin consacrarea zilnică In serviciul Său; 
rămâi in El prin păstrarea cuvintelor Sale 
In inima ta; tămâi in Ei prin rugăciune 
ş i  studiu biblic; rămâi in Ei în dragoste« 
Cui. Şi atunci, El va idmânea in noi, p ite  
Duhul Său Sfint şi vieţele noastre vor da 
multă roadă prin care Tatăl Ceresc va fi 
proslăvit; iar noi vom fi astfel ucenicii Lui 
loan 15. 13.

Şi acum, mai rămâne să notăm încura
jarea, apelul şi înştiinţarea cuprinsă în cu
vintele Iui Isus. Aci avem o încurajare, lat-o? 
«Pe orice mlădifă care aduce roadă, o cură* 
ţeşte ca să aducă şi mat multă roadă*«, 
încurajarea aceasta este pentru toţi acei « 
căror viata adeseori este deşartă şl săraci* 
Oar, apropiindu-se de Isus, El fi va curăti 
de cele vechi şi îi va face mai rodnici.

Apoi, este o înştiinţare pentru creştinfi 
formalişti şi de nume. Orice viată creştini^



4&:
U

f it  ea cât de umilă sau săracă, constă în ' 
a  rămâne în îsus şi aduce roadă. Fructul 
este dovada vieţei. Dea ceea, cine nu rămâne’' 
In El este tăiat şi aruncat' afară; în întune-H 
rîciil cel mai din afară. *

In sfârşit, un apel către noi toţi. Singura 
noastră' ocazie de a aduce roadă, roadă 
vrednică' de noi şi de voia iui Dumnezeu* 
este îritr’o legătură personală, spirituală şi 
continuă cu* Isus Hristcs. «Rămâneţi in 
Jîirie*;:. nu puteţi aduce roadă, dacă nu 
rămâneţi în Mine*. loari 15, 4. *î-

(¿ele n o u ă  v i r t u ţ i
‘ Apostolul Pavel vorbeşte de nouă virtuţi1' 

ca fiind roada. Duhului. Virluţiile Duhului 
şutit: draf/oslea, bucuria, pacea, îndelunga 
răbdăte? bunătatea,'facerea de bine, cre~ 
dincvSşablânde{a şi în fi'marea poftelor.

«Roada-Duhului» zice'Pavel şi nu »roa- 
delen după cum ar fi naturalşi gramatical. 
Toâtăaceastă'' bogăţie de virtuţi se consi-* 
deră ca un tot întreg. Ele nu pot fi izolate 
?nt'r?un singur * cuvânt «roadd*. Unitatea 
virtuţiilor creştine este organică. Ete împreună’ 
apăr,’ se desvoltă şi dispar; Cu alte cuvinte, 
tuf credincios care are Duhul Sfînt va avea
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şl toată ^roada» Duhului:- adică, toate'acele' 
nouă virtuţi. E imposibil să ai numai o parte * 
din ele, de pildă-bucuria şi pacea, şi să-fi 
lipsească facerea’de bine sau Infrânarea 
poftelor. *

.Pentru o mai bună şi mai* simplă^analiză 
a roadei Duhuiuinoivom împ'ârţi cele nduă 
virtuţi în trei clase diferitei 1") fVirtoflflc; fii 
relaţia noastră fată de Dumnezeii ::dragosleaiL: 
bucuria şi pacea. 2) Virfufileîn relaţia noastră 
fată de aproapele nostru: Lungă ;făbdare; 
bunătatea şi facerea de bine. 3)* Virtuţile îri 
relaţia noastră faţă de noi înşine :f‘eredin-: 
cîoşia, blîndeţa şi înfrinarea pofleloK Să 
analizăm, aşa dar, fiecare clasă de virtuţii 

Prima clasă cuprinde dragostea* bucuria 
şi pacea. Toate aceste trei virtuţi îşi’ *u- 
izvorul sau origina lor în relaţia‘creştinului 
faţă de Dumnezeu. Ele sunt fructele ¡sigure 
a unei vieţi cu Dumnezeu. Dragostea- stă • 
fn capul listei, catemelia şi puterea creatoare* 
a celorlalte. Ea este lucrul cel mai nobil 
a inimei în . care: Jocueşte . Duhul Sfînt. Ea s 
este sucul.de viaţă care se ridică prin tul-, 
pinâ pomului şi dă. forma şi fructul pomului;’ 
Acum, întrAdevăr, noi iubim pe Acela care ̂  
tne-a iubit pe noi, şi a trimes pe FiulSău, v



50

ei jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre»«. 
I  loan 4:10.

Bucuria este simţirea, emoţia turnată în 
Inimile oamenilor, cari au devenit Temple 
vii ale Duhului Sfînt. Bucuria vecinică, bu
curia deplină este adânc înrădăcinată în 
dragostea pentru Dumnezeu. Isus Hristos a 
promis să ne dea bucuria Sa, ca bucuria 
noastră să fie deplină. Pacea este un rezul
tat al dragostei şi bucurie', dacă inimile 
noastre sunt întoarse Ia Dumnezeu şi In 
legătura dragostei cu El. Adevărată pace nu 
ită în absenta necazurilor dar în prezenta 
lui Dumnezeu. Şi această pace este minu
nată şi întrece orice pricepere,

A doua clasă cuprinde îndelunga răbdare, 
bunătate şi facerea de bine. Aceste trei vir
tuţi se referă la relafia noastră fată de oameni. 
Cea dintâi din ele este îndtluvga robdare 
— adică atitudinea noastră răbdătoare şl 
îndurătoare faţă de batjocurile duşmanilor 
noştri!. «Ferice va fi de voi când, din pri
cina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor pri
goni, şi vâ vor spune tot felul de lucruri 
rele şi neadevărate împotriva noastră >! Mat. 
5 :11 , Iar atitudinea aceasta de a suferi bat
jocurile cu fericire şi răbdare o pot aven



51

«ramai creştinii cu Duhul Sfînt. «Dacă sun
teţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, 
Jerice de voi 1 Fiindcă Duhul slavei, Duhul 
lui Dumnezeu, Se odihneşte pe veci». I Fetru 
4:14. Orice nebun poate să răspundă ne
bunului după nebunia sa, dar trcbue un om 
cu Duhul Sfînt care să biruiască răul ca 
binele, şi să iubească pe cei ce fl înjură. 
Bunătatea şi facerea de bine aproape 
sunt sinonime, la fel. Totuş o deosebire am 
putea spune că se află« Bunătatea este ati
tudinea nerăzbunătoare fată de orice şi de 
oricine. Facerea de bine, însă, este mila fată 
de aproapele nostru Yn lipsă. Facerea de 
bine este binele făcut cu fapta şi cu banul. 
Ferice de cei milostivi 1 Aceasta este actul 
filantropic pe care 11 facem când Întindem 
o mână de ajutor, faţă de fratele nostru în 
nevoie. Atunci, noi nu iubim cu limba, ci 
cu fapta şi cu adevărul. Spiritul acesta de 
facere de bine a făcut pe creştini şi state 
creştine să organizeze spitale, orfelinate, 
aziluri şi tot fel de asistentă socială. Domnul 
Isus, In cei trei ani şi jumătate, a făcut mult 
pentru Îndepărtarea nevoilor trupeşti ale* 
omului. «Isus străbătea toate cetăţile şi satele 
fnvă{fnd pe norod în sinagogi, propovăduind



52

Evanghelia împărăţiei, şi vindecând orice fel 
de boală şi orice felele neputinţă, care er& 
3n norod». Mat. 9:35.

A treia clasă de virtuţi cuprinde credin- 
cioşia blândeta şi fnfrânarea poftelor. Ele se 
referă la relaţia noastră faţă de noi înşine. 
Aceste virtuţi arată sfera, lumea primejdioasă, 
pline de ispite şi dificultăţi, în care creştinul 
Jrebue să trăiască. îndeosebi, înfrânarea pof
telor şi dorinţelor este caracteristica vie{il 
îrăite prin Di hui. Credinciosul călăuzit de 
Duhul Sfînt ocoleşte toate faptele fit ii pă
mânteşti. El ştie să deosebească între bine 
şi rău. El prin înfrânarea sa nu se potriveşte 
chipului veacului acestuia, ci se transformă 
In omul şfînt prin Duhul lui Dumnezeu.

S!Unţ& creştină
Până acum am văzut cum poate să pro- 

'ducă şi ce poate să producă o viata creştină. 
Jn alegerea Domnului Isus cu vita şi mlâ- 
difelese arată îndeosebi partea iui Dumnezeu 
în formarea caracterului sau vieţii creştine. 
eEu in voi*t zice Hristos. In epistola către 
Oalateni capitolul cinei apostolul aralâ sau 
descrie rezultatele sau roadele produse de 
Hristos, prin Duhul Sfînt, înmoi. Dar, aceasta
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ne arată şi partea sau lucrul nostru ce avem 
de făcut, pentru a avea 6 viaţă creştină' în 
toată splendoarea ei. Apostolul Petru fii 
episţola sa a doua capitolul întâi şi versetele 
cinci până la şapte scoate în evidentă impor
tanţa şi lucrul silinţei noastre. De fapf## 
Dumnezeu totdeauna lucrează în cooperaţie 
sau în tovărăşie cu omul. La El totul e prin 
şi din har. Mântuirea e prin har şi nu prin 
fapte. Totuşi, nu toţi oamenii sunt mântuit!, 
penirucâ nu toţi vor sâ depună şi pariea. 
lor, silinţa lor: credinţa în Domnul Işus., 

«Deaceea», scrie apostolul Petru * daţi-vi 
şi voi toate silinţele ca s* uniţi cu credinţa 
vo3st/ă fapta; cu fpta,  cunoştinţa; cu cu
noştinţa înfrânarea; cu înfrinarea, răbda
rea ; cu răbdarea, evlavie; cu evlavie, dra
gostea de fra(i; cu dragostea de fraţi, iubirec 
de oameni» II Petru 1:5-7. «Daţivă toate 
silinţele» e cheia unei vieţi creştine şi bo-' 
gate în roadi-Duhului. «Toate silinţele» e 
partea noastră/de făcut, a portul nostru de 
adus. Prin «silinţele noastre» noi intrăm în 
tovărăşie, în cooperaţi cu Dumnezeul; ŞJ.ţ 
astfel, noi ajungem'«împreună lucrătorii cu
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Dumnezeu» In zidirea şi desvoltarea vieţii 
sau caracterului nostru creştin.

Dar,e interesant înţelesul cuvântului silinţa», 
folosit de apostolul Petru, în limba greacă. 
Cuvântul grecesc arată mai degrabă iuţeala, 
grabă şi zor mare, decât silinţă. Deaceea, 
apostolul ne tndeamnă să ne dăm toate silin- 
ţele,-adică să ne grăbim mai iute căci timpul 
e aşa de scurt iar câmpul de secerat e atât 
de mare. Viata creştină e un imens câmp 
de activitate, datorie, de jertfă, de creştere 
şi de răsplată. Deci, oricine dinlre noi Întâr
zie  ̂ lucrează fâră silinţă sau fără grabă măre 
rămâne în urmă. Iar în «Ziua Domnului» 
lucrarea lui va fi descoperită în toată goli
ciunea şi sărăcia ei. El va fi mîntuit ca prin 
foc dar îşi va pierde răspato. I Cort. 3:13« 
14. Pentru aceasta, cât este ziua trebue să- 
lucrăm lucrările Celuice ne-a trimis în lume ? 
căci vine noaptea, noaptea mor|ii şi a sfîr~ 
şitului, când nu vom mai putea lucra. Aş* 
dar9 silinţa creştină economisează timpul. 
Timpul e cel mai bun tezaur, cea mai bună 
ocazie pentru creştin de a creşte fn har şi 
a  face lucrările lui Hristos. Creştinul nici 
odată nu lasă lucrul de azi pe mâine. El 
ştie că Azi e ziua mântuirii, ziua muncii şi
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*  creşterii în viaţă. Deaceea, el îşi dă toată 
silin(a ca să unească cu credinţa sa, fapta; 
cunoştinţa etc.

Apoi, silinţa creştină exprimă sinceritatea 
creştinului, pentrură el îşi dă toate silinţele. 
El, pentru creşterea în viata sa duhovnicească, 
depune eforturi, energii, timp şi jertfă. Silinţa 
lui e plină de râvnă arzătoare. El vrea, deci 
el poate. El poate, fiindcă el vrea.

In fine, silinţa creştină e calea care duce 
la succes. Ea nu este un mister sau o taină. 
Prin ea via fa creştină ajunge sănătoasă, vie, 
bogată în roada Duhului biruitoare în ispite* 
Silinţa creştină, adică efortul a fiecărui dintre 
noi, nu poate fi substituită sau înlocuită cu 
sentimente frumoase, cu clipe dulci de întâl
nire etc. Dacă cineva vrea să devină lin 
creştin tare, aturtci el trebue să muncească 
din greu. Ei trebue să depună toate silinţele*

Dar, să notăm importanta silinţei noastre 
în vi i ţa creştină. Importanta ei se vede, destul 
de clar, din cuvintele apostolului Pelrut 
«daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cil 
credinţa voastră faptâ;». Cu* alte cuvinte, 
numai dacă te sileşti, cu râvnă şi sinceritate, 
fără să-ti pierzi timpul, credinţa ta va'naşte 
iapta. Numai când noi serios ne Vom pune
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ia muncă creştină, atunci din credinţa noastră, 
vor înflorj şi vor creşte, prin Duhul Sfînt, 
virtuţiile creştine: cunoştinţa, înfrânarea, 
răbdarea, evlavie, dragostea de fraţi şi iubirea 
de oameni. Toată această grădină de flori 
creştine va înflori, creşte şi răspândi mi
reasma binecuvântată, dacă noi ne vom 
sili. Altminteri, credinţa in viata unui creştin 
leneş, va aduce doar puţine frunze şi va 
face umbra pământului. Silinţa creştină e 
'partea noastră ce trebue să aducem în lucrul 
iui Dumnezeu, la zidirea caracterului noslru. 
Afară de aceste, ea nu ne va lăsa «nici 
leneşi, nici neroditori in ce priveşte de
plina cunoştinţă a Domnului nostru hus 
Hristosi. I Petru 1:8. Importanta silinţei 
creştine stă şi în faptul că ea păzeşte pe 
creştin de cădere în păcat şi îi dă deplină 
asigurare asupra mântuirii sale. El oricând' 
şi oriunde va putea dovedi credinţa sa, din 
faptele sale. Lucrul e cunoscut tuturora că 
un creştin harnic şi muncitor, în cele spiri
tuale, cu greu se poticneşte sau cade vreo
dată. Insă, dacă un creştin n'are ce face 
atunci Diavolul îi dă de lucru. Aşa că, el 
niciodată nu rămîne şomer. Totuşi, e trist 
faptul că în zilele noastre sunt aşa de mult?



57

creştini şomeri tndesvoltarea caracleruluiiof* 
Apostolul Petru ne spune că un creştiu 

care îşi dâ (toate silinţeles va avea o intrare 
glorioasă (în împărăţia vecinică a Dortinulut 
şi Mântuitorului nostru Isus Hristos». II 
Petru 1:11. Şi atunci, Domnul ceresc tiv*  
zice: (Bine, serv bun şi credincios, ai fost 
credincios în puţine lucruri, te voi pune peste 
multe lucruri! Intră în bucuria stăpfnulul 
tău®. In sfârşit, silinţa creştină va pregăti 
pe credincios să intîmpine pe Domnul când 
va veni. Muncind de zor creştinii totdeauna: 
vor fi găsiţi la datorie, cu candele aprinse 
şi pline de undelemn şi gata să iasă în întâm
pinarea Mirelui. (De aceea, prea iubiţilor 
fiindcă aşteptaţi aceste lucruri.— venirea 
Domnului, învierea morţilor etc. — silJţi-văL 
să fiţi găsiţi înaintea! Lui — Isus Hristos —  
fără prihană, fără vină, şi în pace». II Petru. 
3:14. Dacă noi vrem să fim (găsiţi în pace»» 
noi trebue să fim cgăsiţi fără prihană», ş t 
dacă noi vrem să fim cgăsiţi fără prihană» 
noi ţrebue să ne silim. cSih'ft-trd», ne sf2- 
tueşte apostolul. Ferice de credinciosul, acela£ 
pe care Stăpânul său îl va găsi aşa trăind t  
CI nu se va asemăna cu servitorul care m 
zis: (Stăpânul meu zăboveşte să vină» şi:
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apoi, va începe să bată pe slugi şi pe stop» 
nice, să mănînce, să bea şi să se îmbete».

in(eleptul Solomon zice că aun om silitor» 
In afacerile lui va sta lâigă împăraţi. In 
Noul-Testament ni se spune de ispravnicul 
— creştinul — silitor care va sta, In ziua* 
aceia, Înaintea Regelui ceresc.

O grădini
Din toate câte am scris până acum am? 

văzut că creştinul este mai mult o grădină* 
decât o fabrică. Viata şi caracterul creştin 
este un produs, o roadă a lui Dumnezeu în 
el şi nu fabricat a lui propriu. Interesant,, 
să notăm deosebirea pe care apostolul Pavel* 
face între omul lumesc şi omul duhovnicesc 
sau creştin. Din omui lumesc isvorăsc fap» 
tele firii pământeşti ca : curvia, desfrânarear 
certurile, mâniile etc.; din omul duhovnicesc 
creşte roada Duhulu ca: bucuria, răbdarea,, 
facerea de bine etc.

Faptele aparţin fabricii; roadele aparţin 
grădinei. Primele sunt fabricate; celelalte- 
cresc din abundenta vieţi. Fabrica lucrează^ 
cu materia moartă; grădina cultivă forte 
organice vii. Faptele vin din putere a omului:: 
Toadi vine din natură, Dumnezeu. Vrea sft*
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zică, păcatele omului lumesc sunt faptéte 
lui personale; el le-a făcut cu voinţa ssu 
Virtuţile creştine, însă, sunt roada Duhului« 
Duhul Sflnt le naşte şi Ie desvoltă. In viafas 
creştină, Dumnezeu e vierul, Hristos vifc 
•cea adevărată şi creştinul mlădifele roditoare.

Deaceea, viata creştină trebue~sâ fié cuD* 
livată. O grădină părăginită are de toatei 
numai fructe îi lipsesc. Grădinarul adeseori! 
întrebuinţează foarfecele. O grădină fret» 
moaşă are lipsă de îngrijire, hrana şi ocrOK 
lire. De multe ori, Grădinarul cereşc ope
rează adânc; mlădifele puţin roditoare sun£ 
curăţate ca să aduci mai multă j:oadă. Punt* 
nezeu muştrăşi pedepseşj^pe^cOpiii tu L  
Dar, mustrarea ¿ dovada drago^ênÆi. T ^  
deauna mustrarea Lufdă iroada dătătoarei 
de pace a nepHhănirii 
sfinţeniei Lut ̂ E ffigTf2 :10-11. CreştinuL.^ 
Iii Hristos şi*dându-şi toate Sfintei? 
unească credinţa sa cu fapta, va creşte fără: 
sgomot, fără paradă, încet dar sigur, pâo£ 
•va ajunge cla înălţimea staturii Iui Hristos*« 
Efes. 4 ; 13.



Capitolul V 
Darurile Duhovniceşti

»In ce priveşte darurile duhovniceşti, 
Daţilor, nu voieso să fiţi în nocunoş- 

tinţfi*. 1 Cort. 12 :1

Cu părere de rău trebue să constatăm că 
de mulţi creştini, Darul Duhului şi darurile 
duhovniceşti, sunt înţelese greşit In necu- 
noştinţa lor, ei limitează * prezenţa Duhuluâ 
numai la anumite persoane şi nu în general 
Ja toţi creştinii. Toată această ignoranţă vine* 
de acolo că primele «ftusattt» au fost şi 
sunt înţelese, de unii creştini, greşit. Unii 
cred că Rusaliile au fost trecătoare. Duhul 
Sfînt s’a pogorât numai pe apostoli şi apof; 
a dispărut. Alţii, îşi închipue că prezenţa 
Duhului totdeauna este marcată, dovedită 
prwi seinele supranat ir; le asemănătoare 
celor dela Rusahi. Inti’adevăr, sunt grupuri
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de credincioşi, cari sunt într’o stare confuzi* 
şi bolnavă a minţii cu privire la evenimentele?-; 
Rusaliilor şi darurilor Duhului Sfînt. FeluF 
în care ei strigă, cerşesc şi se sbat după 
Duhul Sfînt, îţi face impresia că numai El 
nu poate veni acolo. Pela începutul iunef 
Iunie 1932, avui prilejul să mă bucur cu., 
fraţii baptişti din Indiana Harbor Ind. Ame
rica. Intr’o seară, când ne întorceam cu * 
maşina din Gary lnd. şi am ajuns în Harbor, 
urechile noastre fură izbite de un zgomot - 
asurzitor, cântece şi ciocănituri. Rev. Lucaciu 
mi-a atras atenţie? că noi trecurăm pe lângă 
o biserică penticostală. Curios să ştiu mai. 
mult despre ei, oprirăm maşina şi intrarăm* 
în adunarea penticostală. E drept, ?că am 
mai auzit de învăţăturile şi practicile lor 
curioase, dar, ce am văzut şi auzit acolo au 
întrecut toate aşteptările. Sgomotul, nerân— 
duiala, feţele lor bolnăvicioase, ochii lor 
trişti, strigăte stăruitoare după «darul» Du
hului Sfînt etc., etc. au făcut una din cele- 
mai penibile impresii asupra mea. Cu toate 
aceste, acei credincioşi, cred că cu cât er 
vor fi mai întărâtaţi, mai sgomotoşi şi mai; 
emoţionaţi cu atât «darul» va veni mai cu
rând. Şi astfel, ei mărturisesc prin faptele-
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■Cîor că ei nu cunosc calea biblică prin care 
*se capătă Duhul Sfînt şi darurile Lui. Apoi, 
d in  mărturiile fraţilor cari au avut contact 
"¿tu penticostalii, am aflat că ei susţin că 
¿»meni nu are Duhul Sfînt până nu primeşte 
tşi «darul»: ca de pildă, darul vindecărilor, 
darul limbilor etc. Dar, noi am văzut, o 
.zicem aceasta cu sinceritate, că mulţi dintre 
^acci cari au primit «daruri», azi, sunt nişte 
dezastre spirituale.

De fapt, ce aşteptăm noi în legătura cu 
{Duhul Sfînt? Vâjiit de vînt, foc, vorbire în 
multe limbi şi cutremur? Toate aceste, la 
Rusalii, au fost trecătoare. Vîjiitul de vânt 
-a umplut casa şi imediat a dispărut. Limbile 
-ca de foc au fulgerat instantaneu deasupra 
-capetelor şi apoi au dispărut în necunoscut. 
<îălăgia multor limbi în curând se linişti. 
Totul, în scurt timp, a intrat în normal. Dar, 
^toate ce aceste manifestări au simbolizat, au 
?ămas până în ziua de azi. Deaceea, dacă 
'«inele biserici sau unii creştini nu au darul 
^Duhului Sfînt, greşeala nu este că El n’a 
tfost dat, ci pentrucă el n’a fost pnmit;

In ultimul timp, la noi în Ţară, s’a făcut 
mult sgomot şi tulburare în jurul «darurilor 

duhovniceşti». La un moment dat, grupuri



63

de oameni dar îndeosebi de femei şi fete*, 
uită cu totul ce au cunoscut şi învă|at din? 
Biblie şi încep să caute «darul». In râvna? 
lor după «dar», ei neglijează multe din acti
vităţile esenţiale ale vie(ii creştine, şi puifr 
pe treapta a doua, dacă nu şi mai jos, pe*- 
Dumnezeu, Hristos şi aproapele. Ei uită căr . 
chiar «darul» — orice dar — are ca ţintă 

° să proslăvească pe Hristos. Darurile d u 
hovniceşti de fapt, nu sunt date ca să atragă. 
aten(ia oamenilor asupra lor însăşi, ci să., 
îndrepte privirea tuturora la Hristos.

Apoi, aceşti oameni interpretează sau tăl
măcesc Scripturile într’un chip foarte ciudat - 
ca să nu zic anapoda. Ei trec aşa de uşor 
peste darurile cele mai mari şi cele dintâi/ 

c ale Duhului, şi umblă după darurile cele mat 
mici sau mai de jos ca vorbirea jn limbiV 
tălmăcirea lor. Pe unii oameni ca aceştia.,, 
cari se găsiau şi în Biserica din Corint» 
Pavel îi sfătueşte să umble «dar după da~- 
rurde cele mai ¿una»; să urmărească dra
goste ; să umble după darurile duhovniceşti- 
dar mai ales să proorocească, (proorocire 
înseamnă a predica şi nu numai a prevesti 
viitorul); şi să râvnească, după proorocire». 
1 Cor*. 12:31; 14:1, 31, 39. in fine, aceştfr
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cprimirea Duhului Sfînt. In biserica din Corint 
^ rau  unii din membrii cari nu aveau multe 
baruri duhovniceşti, iar mulţi dintre ei erau 
rţ^îră darul limbilor. Din această pricină, ei 
erau ţinuţi înapoi şi neglijaţi de restul mem- 

. inilor, cari aveau mai multe daruri. Unii, 
chiar s’au dus cu gândul până într’acolo 

'încât să zică că aceia n’au nici Duh Sfînt. 
-Apostatul Pavel, insă, mângâie pe unii şi^ 
mustră pe ceilalţi când le scrie «şi nimeni 
nu poate zice «Isus este Domnul x>, de cât 
.̂prin Duhul Sfînt». 12:3.

Vrea să zică, fiecare credincios în Hristos 
are Duhul Sfînt. «Cine crede în Mne», a 
zis Domnul «din inima lui vor curge rîuri 
de apă t/ie»... Spunea cuvintele acestea 

^despre Duhul, pe care avea să-L primească 
ceiace vor «crede in El». loan 7:38, 39. •

Oriunde este credinţa în Hristos acolo e 
^şi Duhul Sfînt. Deaceea, să nu ne închipuim 
<că Duhul Sfînt este posedat sau monopo
lizat numai de un grup select de persoane, 
*sau manifestat prin arătări nu ştiu cât de' 
''■extraordinare; ci, este o moştenire — arvuna 
—  a întregei Biserici Iui Hristos. Cu alte 

'¿cuvinte, credinţa această vulgajă şi nebiblică, 
'«care .priveşte la 'Duhul Sfint ca la ceva spe-
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oameni rezumă toată Scriptura lor în două 
capitole: capitolul 12 şl 14 din întâia Co
mintern. Mă mir, însă, cum de trec aşa de 
4işor peste capitolul 13 din aceiaşi epistolă f 
Penticostalii îşi întemeiază învăţăturile lor 
principale pe cele două capitole din întâia 
«Corinteni şi pe practica Bisericii decăzute 
din Corint. Ei bine, Biblia niciodată nu se 
contrazice pe ea însăşj. Şi, ca noi să o înţe
legem trebue să o luăm In întregime şi nu 
numai în părţi. Unii creştini sunt foarte tul
buraţi de dovezile pentru «vorbirea în limbii 
aflate în cap. 12 şi 14 din întâi? Corinteni. 
Făcând, însă, un studiu mai aprofundat nof 
am ajuns la contrariul. Nu numai că dini- 
bilei nu sunt necesare într’o viaţă creştină, 
ci ele sunt chiar prohibite sau oprite de 
apostolul Pavel.

Darul Universal
Nu cred că mai e necesar din nou să 

repet dovezile din Vechiul Testament, din 
învăţăturile lui Isus, din «Rusaliile» şi din 
Viaţa Creştină ca să vedem, că Duhul Sfînt 
a fost făgăduit şi e dat tuturor acelor cari 
cred în Hristos.

Credinţa în Hristos e prima condiţie la
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cial, abnorma! şi extraordinar şi rezervafc 
numai pentru anumiţi oameni, este distrusă.. 
Fiecare credincios în Hristos, are drumul* 
deschis, şi, poate să meargă la singurul' 
Isvor de lumină, de adevăr şi de dreptate. 
«Fiecăruia i se dă arătarea Duhului»... 12:7..

Varietatea darurilor
»Sunt felurite daruri, dar este
acelaş Duh*... 12 :4.

Cauza pentru care mulţi creştini cu greu 
pot să priceapă că Duhul Sfînt este dat fie
căruia credincios, este faptul că ei înţeleg' 
greşit lucrările Duhului în viaţa oamenilor. 
In Biserica lui Hristos sunt felurite daruri,, 
felurite slujbe şi felurite lucrări, dar, este 
acelaş Duh Sflnt care le împarte şi le face. 
Nimeni în Biserică nu ie poate face pe toate, 
şi, nici toate nu sunt cerute dela un singur 
membru. Toţi au acelaş Domn, însă diferite 
şi variate slujbe sau lucrări de făcut. Toţi» 
au acelaş Duh, însă Duhul Sfînt dă — încre
dinţează — fiecăruia în parte, cum voieşte* 
El. 12:11. Deci, nu. după cum iar plăcea 
credinciosului, ci după cum voieşte Duhul.. 
El e suveran. Unuia Duhul dă putere să 
vorbească, altuia să predice, altuia să înveţe,.
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¡altuia să cârmuiască, altuia să îmbărbă'eze, 
¡altuia să deosebească duhurile în lume, altuia 
^sâ ajute, altuia să sfătuiască, altuia să facă 
minuni, altuia să vorbească 7ir felurite limbi 
"etc. 12:8, 9, 10; Rom. 12': 6, 7, 8; Efes. 
4 :  l i .  Cu alte cuvinte: «simţ felurite da
ruri, dar este acelaş Duh; suni felurite 
slujbe, dar este acelaş Domn; sunt felurite 
lucrări, dar este acelaş Dumnezeu, care 
lucrează to tu l în  toţi» . 12:4-6. v . 

Să ilustrăm aceasta, cu câteva exemple 
din Vechiul Testament şi Biserica apostolică» 
Meseriaşul care se pricepea !n lucrul ct̂  
aramă, pentru facerea cortului, era cplin de 
Duhul lui Dumnezeu». Poeţii şi muzicanţi 
cari cântau psalmii pe harpele frumoase erau 
inspiraţi tot de Duhul Sfînt. Samson ce 
extraordinar de puternic, în puterea fizid^ 
a fost pentrucă «Duhul Domnului era peste 
«I». losif şi Daniil diplomaţii cei vestiţi, erau 
• î ei înzestrat! pentru slujba lor de Stat, de 
Duhul lui Dumnezeu. Isaia predica, muştra 
naţiunile, mângâia poporul lui Israel şi pre
zicea viitorul prin puterea aceluiaş Duh. Arta, 
muzica, diplomaţia, puterea fizică, predi- 
•carea, mângâierea şi cunoaşterea viitorului
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au fost şi sunt darurile aceluiaş Duh a) Iuv 
Dumnezeu.,

Dar,~ să intoarcem privirile noastre Iar 
Biserica apostolică unde observăm acelaşi 
lucru, a Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică,, 
întâi apostoli; al doilea, prooroci; ai treilea,.. 
Învăţători; apoi, pe cei ce au darul minu
nilor ; apoi, pe cei ce au darul tămăduirilor,, 
ajutorărilor, cârmuirilor, şi vorbiri in felurite 
•limbi». 12:28. Deci, sunt felurite daruri şi 
slujbe Insă acelaş Domn şi Duh. Nu e ne
cesar ca toţi fntr’o biserică să fie înzestraţi 
cu acelaş dar şi slujbă. «Oare toţi sunt 
apostoli? toţi prooroci? toţi învăţători?» 
Răspunsul este că nu toţi. «Dacă tot trupul»,, 
argumentează Pa vel «ar fi ochi, unde ar fi 
auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mi
rosul?» La fel. cu Biserica lui Hristos. E. 
un singur Trup — Biserica — dar mai multe 
mădulare — membri. — Fiecare membru este 
un mădular din Biserică, Corpul lui Hristos.. 
Pentrucă toţi am fost botezaţi de un singur 
Duh ca să alcătuim o singură Biserică. 12:13,. 
27. Şi astfel, ajungem în mod natural şi 
logic la concluzia următoare: chiar în Bise
ricile apostolice, cu atât mai puţin în Biserica' 
din Corint, nu toţi membrii aveau toate-
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barurile Duhovniceşti. Deci, nu tofi tăceau 
minuni, şi nu to(i vorbeau în limbi — cu 
■toate câ, toţi aveau acelaş Duh şi slujeau 
aceluiaş Donn în aceiaş Biserică. Şi atunci, 
•oare vorbirea în limbi sau facerea de minuni 
e necesar pentru a fi uh creştin mai bun? 

'Este vorbirea în limbi o dovadă de mai 
multă sfinţenie, rugăciune şi consacrare? 
Fără îndoială, câ nu. Pentrucă, limbile etc. 
nu sunt dovezi de sfinţenie şi superioritate 
creştină. Din contră, ecine prooroceşte — 
predică, — este mai mare decât cine vor
beşte în alte limb .p I 4 :5 .

Dar asupra «limbilor» vom mai vorbi noi 
mai târziu. Repet din nou ce am zis: daru
rile şi slujbele nu se împart după plăcerea 
omului, ci după voinţa Duhului Sfînt. Pen- 
Irucă «Dumnezeu a pus mădularele în trup, 
pe fiecare aşa cum a voit E .■». 12:11, 18. 
Duhul Sfînt nu dă fiecăruia câte cinci sau 
doi talenţr, nici nu face pe to{i mari evan- 
ghelişti sau. mâi .ştiu eu ce. Cinat, api e o 
mare cursă pentru mujt\ creştini. La un mo- 
ment dat, ei aud de darul tămăduirilor, darul 
limbilor etc.'şiTmediat s’a născut în ei do
rinţa de a le avea. Ei. chiar încearcă, după 
-anumite reguli omeneşti, să intre în posesia
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lor. Procedând aşa, ei lăcomesc )a daruB 
altuia, făcându-se vinovaţi de păcatul lăco
miei şi nemulţumirii. Vechiul Testament po* 
runceşte: «Să nu pofteşti... vrem alt lucru», 
care este al aproapelui lâu>. Ex. 20:17.

Alţii, in ignoranţa lor faţă de Biblie şi viata 
creştină, râvnesc nu după darurile cele mai 
bune — 12:31 — ci după cele mai infe
rioare ca vorbirea în limbi; uitând că daruR 
limbilor <e cel mai mic şi cel mai depe urmă 
dintre darurile Duhului. Cu toate aceste» 
pentru acest dar mul|i creştini se ceartă şE 
se desbinâ. Râvna unor sfinţi după darufc 
limbilor i-a condus la păcatul cel greu: des- 
binarea Bisericii şi înjosirea membrilor ei. 
Lucrul acesta foarte bine s’a ilustrat în Bi
serica din Corint. Deaceea, Duhul Sfint,v 
prin apostolul Pavel, opreşte pe cei diR 
Corint ca să vorbească în limbi în Biserică*..

Scopul darurilor duhovniceşti
«Şi fiecăruia i se d& arătarea Duhului 
spre folosul altora*. 12 ; 7.

Să nu scăpăm din vedere un lucru: la. 
Rusalii şi în Biserica apostolică au fost da
ruri trecătoare sau excepţionale şi daruri- 
permanente. Unele ca de pildă, darul lim—
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Arilor sunt trecătoare. Acest dar a fost dat 
pentru o ocazie excepţională şi specială far 
primul veac după H'istos. «Limbile vor 

înceta» 1 Cort. 13:9. Ajtele ca de exemplu 
darul proorociei — predicarea, — darul învă
ţături, darul cârmuirei etc. sunt permanente. 
•^Distincţia aceasta trebue s’o ţinem în minte 
ca să ne putem păzi contra unei falşe inter
pretări a darurilor duhovniceşti. Altfel, Bi
sericile de azi, uşor pot aluneca pe panta 
periculoasă a Bisericii din Corint, căzând 

"în desbinare, gelozie şi dezordine. Unii po
sesori a unor daruri, din Corint, pretindeau 

-superioritatea şi întâietatea spirituală fată de 
alţii. Ei, Insă, uitaseră două lucruri de cea 
mai mare importanţă: întâi, că avea^ace1ăş“ 
Duh, şi, al doilea, că fiecăruia s’a dat Duhul 

-spre folosul altora. In biserica din Coirint 
s ’a întâmplat a cela ş lucru ce se întâmplă 
•adeseori între credincioşii de azi: darurile şi 
binecuvântările lui Dumnezeu au fost folosite 
pentru scopuri personale şi lumeşti. Samson, 
ta un moment dat, a început să folosească 

'darul puterii sale extraordinare pentru aşi 
desfăta amanta lui. Adam şi Eva în loc de 
a  da glorie lui Dumnezeu, şi au îndeplinit 

¿pofta ochilor lor, mâncând din fructul oprit»
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Intr’adevăr.sunt şiau fost oameni mari, înzes
traţi cu daruri multe şi minunate. Despre er 
Isus a zis, că in ziua de apoi El le va spune r. 
«Niciodată nu v’am cunoscut, depărtati*vă 
dela Mine». Intre cei izgoniţi, de Isus, vor 
fi chiar unii dintre acei cari au proorocit,, 
au făcut . minuni multe şi au scos demoni- 
In Numele Iui Isus! Cât de adevărate sunt 
cuvintele apostolului când zice:

„Ohiar dacă aş vorbi îa limbi ome
neşti şi îngereşti, şi n’aş avea dragoste, 
sunt o arama sunătoare sau un chim- 
val zîogănitor.

„Şi chiar dacă aş avea darul proo- 
rociei, şi aş cunoaşte toate taiuele şi 
toată ştiinţa: chiar dacă aş avea toata 
credinţa aşa încât să mut si munţii, şi 
n'as avea dragoste, nu sunt nimic.

•Şi chiar dară rai-aş imporţi toată 
averea pentru hrana săracilor, chiar 
dacă rai-aş da trupul să fie ars, şi n'aş 
avea dragoste, nu-mi foloseşte la ni
mic. I Cort. 13 : 1, 2, 3.

Iată dar cum darurile bune şi adevărate, 
prin întrebuinţarea lor greşită, pot să ajungă 
un blestem pe capul omului. Ignoranta şi 
firea pământească împiedică adesea ca da
rurile duhovniceşti să ajungă o binecuvân
tare pentru viata creştină.
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Deaceea, să nu abuzăm de darurile şi bine<— 
cuvântările Iui Dumnezeu. Zidirea sufletească* 
a Bisericii şi rânduiala in ea este mijlocul 
cu care se pot deosebi darurile cele mafc 
bune, de cele mai pu{ine bune şi de cele? 
false. Fiecăruia se dă ‘darul.. Duhujuj^şywe 

x folosul altora. 12:7._Jar „credincioşji s&¿_
: caute să Ie aibă tdin belşpg, în vederea^ 
vzidirii sufleteşti a Bisericii*. 14:12. Iar* 

când frafii se adună la olaltă fíe careas! 
arate darul ce l are printr'p. cântare, o ru

găciune, o vorbire etc. însă, tţoate să sa 
facă spre zidirea suflet: aseó *.'14  :26*._ _ 
Fiecare din noi are câte ceva, şi niciunuR 
din noi nu are totul. Deci, pe deoparte, nofv 
suntem răspunzători de felul cum intrebuin-' 
tâm talentele sau daruriie ce ni srau lúcre-- 
diHfat. Toate ce avem şi tot ce suntem, trebue- 
să fie folosite spre gloria lui Hristos.. In felul ' 
acesta, credinc osul ajunge 6 mare Galileie^ 
care primeşte şi dă apă mai departe. Altmin
teri, el va fi asemănat cu marea Moartă care 
totdeauna primeşte apa dar niciodată nu o* 
dă mai departe. Oalileia e plină de viaţa In* 
ea şi răspândeşte belşug in jurul ei, marea;, 
Moartă e săracă, sărată şi lipsită de orice?
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vietate şi nerăspândind nici o binecuvântare 
%3n jurul ei.

Prima condiţie pentru a poseda Duhul 
'Sfînt este credinţa în Hristos şi întrebuin
ţarea corectă a darurilor Lui. Cu cât noi ne 
incredem mai mult şi cu cât ne punem mai 

'¿mult la dispoziţia lucrului lui Dumnezeu, cu 
.'atât mai mult Duhul ne ia în stăpânirea Lui. 
-Când inimile, uşile şi ferestrele, noastre sunt 
larg deschise atunci lumina şi căldura Soa
relui pătrunde în ele. Ne amintim cum uleiul 
miraculos a încetat să crească atunci când 

* văduva n’a mai avut vase să mai aducă, să 
le umple cu undelemn. Când s’au umplut 
vasele, ea a zis fiului s ă u Ma i  dă-mi un vas># 
Dar el i-a răspuns: «Nu mai este niciun 

^vas». Şi n’a mai curs undelemn. 2 Imp. 4 :6 . 
'Cauza pentru care mulţi dintre noi sunt aşa 
*de lipsiţi de Duh Sfînt este faptul că nu 
ne-am adus pe noi înşine, ca nişte vase 
-¿deşerte, să fim umpluţi de El. Ignoranta, 
Elipsa de rugăciune, lipsa de dărnicie şi sa
crificiu totdeauna împiedică intrarea Duhului 

-’Sfînt în inimile noastre.

Darnl limbilor
In lumea aceasta mare sunt creştini cari 

ecred că nimeni n’a primit Duhul Sfînt In
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plinătatea Lui, dacă nu vorbeşte şi în limbiu 
Dar, după cum un credincios nu trebue ş& . 
ia şerpi în mână sau şă bea otrăvuri ca» 
să-şi dovedească credinţa sa în Hristos, tote 
aşa, nimeni n’are lipsă să vorbeâscă în JimbL 
ca să dovedească că a primit Duhul Sfînt». 
Majoritatea imensă de creştini din toate 
veacurile au primit Dulidl SHht ln plinitatea:* 
T u i fără, însă, să vorbeăscă^n'1 im birj^oi 
nu trebue să lăcomim  ̂Ifupă 't'olaguÎ  ̂Moise*. 
haina lui Ilie, harpa lui David, înţelepciunea 
Iui Solomon sau limbile deia Rusalii. Nicăieri»^ 
nu ni se spune că loan Botezătorul' ar.fL 
făcut minuni, deşi el a fost umplut cu^ 
Duhul Sfînt încă din pântecele* maicii sale*. 
Iar alţii cari au pretins că fac minuni în 
Numele lui Isus au fost găsiţi ca lucrătorii* 
fărădelegii. Mat. 7:23. Ei nimic ri’au şiiutr 
de Duhul Sfînt. Ei au fost * instrumente* 
moarte în puterea marelui strategist, Diavolul» 

Eu cred, că e necesar să studiem Inded-- 
sebi azi Biblia, asupra celor ce arie ea de- 
z\s cu privire Ia vorbirea în limbi.. jntâi,. 
pientrucă lucrul acesta este adeseori foarte- 
greşit tălmăcit şi, al doileaV pentrucă ex!st& 
un grup de credincioşi Ja noi în ţară a cărorv 
învăţătură principală este tocmai vorbirea Ti»



76

^llrnbi. Adventiştii totdeauna încep discuţia 
*1or cu * Sâmbăta sau Sabat». Penticostalii 
3ncep discuţia lor cu «vorbirea în limbi».

.formează învăţătura lor cea mai de 
căpetenie. Ea e centrul lor de gravitate. 
‘’Vorbirea în limbi acoperă, prin strălucirea 
•ei pentecostală, aproape toate celelalte doc* 
-trifii şi practici Nou-Testamentale. Penticos
talii susţin, că darul cel mai mare şi mani- 
.festarea cea mai reală a Duhului Sfînt, este 
>*vorbirga in limbi», apoi «tălmăcirea lim•
• -bilor9 şi câte odată «vindecările». Iar unii 
•’dintre ei se du; aşa de departe, încât încearcă 
:~să susţină că numai acei cari vorbesc în 
plimbi au primit darul Duhului Sfînt.

Ei binej eu cred, că numai acei cari sunt 
'¿•şi voiesc să fie în necunoştinţa în ce pri
ceşte  «darurile duhovniceşti* pot să susţină 
.asemenea învăţături contrare Bibliei şi vieţii
• creştine. După un studiu serios a acestei 
’ mişcări penticostale şi după multă cercetare 
-a Cuvântului lui Dumnezeu am ajuns Ia con- 
' vingere că «vorbirile în limbi» de astăzi nu 
•'sunt aceleaşi din Noul-Testament şi nici nu 
/pot fi măcar asemănate cu darul limbilor 
*din timpul Rusaliilor. Din gălăgia, din de
claraţiile contradictorii etc. ce se obsearvă
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în t r e  Penticostalii nu se poate ajunge ta a  
altă concluzie mai satisfăcătoare. Din tot oe 
.a scris fratele Pavel în cap. 12 şi 14 dict 

în tâia  Corinteni, un lucru este foarte clarr 
vorbirea în limbi este darul cel mai mic şi 
ţrebue să fie folosit cât mai rar. Biblia pune 
sorbirea în limbi la sfârşit; penticostalii o 
-pun la început cVorbitorii în limbi» şi «tăl
măcitorii limbilor» din Corint, de pildă, nu 
'S’au dovedit cu nimic mai superiori în viata 
'Spirituală, în sfinţenie, în jertfă *au în cu
noştinţă decât ceilalţi fraji creştini cari nu 
vorbeau în limb ir-Prin vorbTrea^nHlÎFr.bi 

'Corintenii nu au ajuns fă rnaiunlatia creş
tină, Din contră, viata lor mărturiseşte d l 

'-ei sunt încă copţi. Adevărul acesta iese fa 
'iveală şi mai mult atunci când comparăm 
epistoalele apostolului Pavel către alte Bise
rici, cu cele către Corinteni. Către alte bise
rici, fără darul limbilor şi tămăduirilor, Pavel 
-a putut să scrie despre ixâHimile şLqdotî- \ 
cimiie lucrurilor lui Dumnezeu, paj, celor \ 

înzestraţi cu darul limbilor din Corint, Pavel \- 
deabea a putut să-Je vorbească, de lucruri 

-simple şi elementare, ca unor copii de «clasă 
Oprimară» in şcoala iui isus. Către ei, el zice: 
«Cât despre mine, frafilor, nu -v’a.m putut j
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vorbi ca unor oameni duhovniceşti, ci z  
trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lu
meşti, ca unor prunci în Hristos. V’aii» 
Jirănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci ni& 
le puteafi suferi; şi nici acum chiar nu Ie» 
puteţi suferi, penţrucă tot lumeşti sunteţi»;. 
3*1-2. E interesant, să notăm, că în epis
tolele către Efeseni, Filipeni etc. Favel mi 
numai că nu-i îndeamnă să caute darul lim
bilor, dar nici nu-I pomeneşte. «Şi El a dat: 
pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii,. 
<evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători^ 
pentru desăvârşirea sfinţilor... Efes. 4 : IU. 
Din cele de mai sus noi concludem, după 
Cuvântul lui Dumnezeu, câ vorbirea în limbii* 
a aparţinut copilăriei spirituale în Biserica« 
Creştină. Când Biserica a ajuns la maturi-, 
tatea ei darul limbilor a dispărut. Concluzia 
•noastră devine şi mai limpede şi mai con
vingătoare atunci când vom cunoaşte toate* 
ucazurile» din Noul-Testament unde s’a> 
vorbit în limbi, şi toate textele care se referă 
la vorbirea în limbi.

Limbile In timpul apostolic
Să luăm pe rând şi să cercetăm toate ca

zurile şi textele unde se pomeneşte despre
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sorbirea în limb*.. Primul text e cel din- 
^vanghelia după Marcu cap. 16:17, 20. 
•Să-l cetim: clată semnele cari vor însoţi pe 
<ei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate 
¿draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua în 
mână şerpi; dacă vor bea ceva de nxţarte 
nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste 

'(bolnavi, şi bolnavii se vor însănâioşa*. Aci 
ca şi In Corinteni cap. 14 limbile sunt re

cunoscute ca un semn pentru cei necre
dincioşi. Domnul şi-a pregătit grupul de 
apostoli pentru a evangheliza lumea întreagă. 
¿Ei, pescarii cei simpli depe lângă Galiîeia, 
trebuiau să dea de ştire oamenilor vestea 
cea bună a Evangheliei. In lucrul lor misio
nar ei vor da peste tot fe'ul de oameni, de 

^diferite naţiuni şi limbi. Deaceea, Duhul i-a 
înzestrat, din când în când, cu puterea mi
raculoasă de a vorbi în, .limbi noi, dare şi 

înţelese de oameni. Şi, lucrul acesta s?a> 
întâmplat întocmai. «Iar ei — apostolii-r- 

-au plecat şi au propovăduit pretutindeni. 
Domnul lucra împreună cu ei, şi întărea 

^Cuvântul prin semnele, cari-l însoţeau». 
Vrea să zică, darul limbilor a fost un echi
pament de serviciu pentru misionari, ca să 

'¿predice evanghelia celor de altă limbă decât eL
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Alt caz de vorvirea în limbi e cel del& 
'Rusalii. Fapt! Ap. 2:1-11. Istoria Rusaliilor 
ne este foarte familiară. In scurt, iată cum? 
ş’au petrecut lucrurile. In timp ce grupul db*’ 
apostoli şi fraţi era adunat la rugăciune',. 
Dumnezeu a trimis peste ei Duhul Sfînt, 
care a fost însoţit de manifestări supranat
urale! Toţi s’au umplut de Duh Sfînt şfe 
«au început să vorbească în alte limbi, după' 
cum le da Duhul să vorbească». Două lu
cruri avem de spus despre limbile dela- 
Rusalii: întâi', apostolii n’au râvnit după> 
ilarul limbilor; toate s’au petrecut numai dim 
voinţă Duhului Sfînt. El era suveran. Ab 
doilea, yorbirea Jnjimbi a fost clară şi înţe
leasă de oameni. Oamenii, de altă limbă,, 
cari s’au adunat în jurul apostolilor, i-au; 
auzit predicând evanghelia in limba lor 
maternă sau naţională. Arabii, Cretanii, Ro
manii, Mezii etc. au mărturisit cu gura lor,, 
că deşi apostolii sunt Galileeni totuşi «noii 
fi auzim' vorbind în limbile noastre — lucru
rile minunate ale lui Dumnezeu». Vrea să- 
zică şi de data aceasta vojbiFea în limbi a" 
fost un echipament de serviciu pentru apos
toli, ca să predice necredincioşilor pe? 
Domnul Isus.
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Al treilea caz.de vorbirea în limbi e cel 
al lui Corneîiu şi prietenilor săi. Fapt. Ap. 
10 :46. Vorbirea în Timbi în cazullui Cor
nelii! are o importantă foarte mare. larîntoar- 
cerea sa Ia Dumnezeu şi primirea sa în 
Biserica lui Hristos araiă, un eveniment 
istoric în răspândirea creştinismului apostolic.' 
Pocăinţa lui Corneîiu e o declaraţie pe faj& 
că Dumnezeu nu este părtinitor, şi că oricine 
care crede în Isus este-primit'de^EI: Lucrul 
acesta, însă, apostolul Petru şi creştinii dintre 
iudei, cu greu au putut să-l înţeleagă şi să-l 
admită. E posibil ca în aceiaş Biserică să 
fie Iudei şi Neamuri!? Ce legătură e între 
iudei şi păgâni ? Cum poate să se Însoţească 
cel curat cu cel .necurat P-^Dar, Dumnezeu 
ca să înveţe pe Petru că în Biserica lui 
Hristos toţi au ioc, iudei, greci, romani, 
păgâni, samariteni. etc., i a -dat o vedenie, 
pe când el era U rugăciune. Imediat, după 
vedenie aceia trei soldaţi, de ai lui Corneîiu, 
îl căutau. Petru i-a primit, i-a găzduit iar a 
doua zi, însorit de mai mulţi fraţi din Iope, 
s’a dus Ia Cezarea. Acolo, Corneîiu îl aştepta 
cu toate neamurile şi prietenii săi. Ajuns în 
casă, Petru a început să spună cum Dumne
zeu i-a arătat, într’o vedenie, să nu facă
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nici o deosebire între Iudeu şi Păgân. După 
ce şi Corneliu i*a spus despre vedenia sa,. 
Petru a început să-le predice pe Domnul 
lsus. In timp ce el predica «că oricine crede 
în El capătă ierta-ea păcatelor» Duhul Sfînt 
s’a pogorît pe cei adunaţi în casa lui Cor
neliu. Pogorîrea Duhului Sfînt peste Nea
muri a fost însofită de semne mari, ca de 
ex. vorbirea în limbi, întocmai ca şi pogo
rîrea Duhului peste ludei la Rusalii. In sfârşit, 
Iudeii şi Neamurile au primit acelaş Duh, 
în acelaş chip şi cu aceiaş măsură. Creştinii 
iudei, din iope, cari însoţiseră pe Petru, au 
fost cuimi(i când au văzut că darul Duhului 
Sfînt s’a vărsat şi p*ste Neamuri». Ei, fără 
îndoială, nu sau aşteptat ia aceasta. Dar, 
evidenta sau dovada pogorîrii Duhului a 
fost acolo: «căci ei auzeau vorbind în limbi 
şi mărind pe Dumnezeu». Atunci, apostolul 
în faţa acestei situaţii noi şi neaşteptate a 
exclamat: «Se poate opri apa ca să nu fie 
botezaţi aceştia cari au primit Duhul Sfînt 
ca şl noi?».

Şi în cazul lui Corneliu vorbirea în limbi 
8 fost clară şi pe înţelesul celor ce erau de 
fată. Creştinii din Iope şi Petru ¡-au înţeles 
că vorbeau în limbi. Probabil Corneliu şi
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ceilalţi, cari erau romani, peste care s*’a po* 
gorît Duhul, au vorbit in lirr.ba iudaică. Vrea 
să zică, şi Neamurile întorşi la Hristos suni 
echipaţi pentru serviciu de acelaş Duh şi 
cu aceiaş armătură ca şi creştinii dintre iudei.- 

-Apoi, mai avem caziilTcelor doisprezece 
bărbaţi din Efes, cari primind Duhul Sfînt. 
au vorbit alte limbi. Fapt. Âp. 19:1-7. Cazul 
lor e foarte simplu. Apostolul. Pavel, după 
mai multe călătorii misionare, a ajuns la 
Efes. Aci a întâlnit câţiva ucenici. Viaţa lor 
probabil i-a făcut o impresie destui de rea. 
Deaceea, el i-a întrebat brusc: cAţi primit 
voi Duhul Sfînt când aţi crezut?» Ei au răs
puns că nici n’au auzit că El a fost dat. 
Apostolul, cu formula creştină de botez In 
minte, îngrijorat i a întrebat cum poâte fi că 
ei nici n’au auzit de Duhul Sfînt. Ucenicii 
i-au răspuns că au fost botezaţi ou‘botezul,, 
lui loan (de foan Botezătorul e vorba).

Atunci, Pavel le-a amintit că botezul lui 
loan i-a pregătit, şi ei botezându-se au votat, 
să «creadă în Cel ce venea după el, adică 
în Isus». Cei doisprezece bărbaţi şi*au recu
noscut greşeala şi s’au hotărât să fie bote
zaţi In Numele Domnului (sus. După botez 
ei au primit darul Duhului Sfînt şi au fost
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înzestraţi cu darul limbilor şi prooroceau. 
Acesta e al treilea şi ultimul caz In Faptele 
Apostolilor unde se pomeneşte de vorbirea 
în alte limbi. În fine, după mai mulţi ani de 
evanghelizare, de misiune şi creştere în har 

cunoştinţă Biserica a intrat în activitatea 
liniştită. Acum numărul credincioşilor s’a 
ulţit considerabil. Ei s’au împrăştiat între 
amuri, greci, iudei etc. Fiecare popor şi 
am va putea de acum înainte să-şi evan- 
elizeze ţara, în limba sa maternă. Afară 
aceasta, cazul celor doisprezece bărbaţi 

i Efes e o dovadă că chiar cei cari au* 
st neglijenţi în ascultarea învăţăturilor lui 
îs, dar care la un moment s’au hotărît să 
:ulte in toate, vor fi admişi în Biserica 

Hristos şi binecuvântaţi cu acelaş Ouh 
înt.
Aşa dar, aceste trei cazuri sunt toate ca

zurile din Faptele Apostolilor, în care ni se 
spune că unii creştini au vorbit în limbi. 
Iar în ce priveşte numărul Bisericilor cari 
au avut darul acesta e chiar şi mai mic. Ni 
se spune numai de o singură Biserică unde 
s’âr părea că, unii din membrii ei, ar fi 
vorbit în limbi noi. Dar şi acolo ei erau 
sfătuiţi mai bine să tacă decât să vorbească
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fntr’o limbă străină: străină adică necuno* 
cută lor pentrucă ei nu vorbeau altă limbi 
decât greacă. Deaceea, când unul începea 
să vorbească într’o limbă nouă, însă, isto
rică şi naţională se cerea să fie acolo şi 
«tălmăcitori», care s’o traducă pe greceşte.

Biserică Pentecostftlă din Corint
Şi astfel ajungem în mod natural Ia c izul 

Bisericii din Corint. Dar, înainte de a mirge 
mai departe, să examinăm pe scurt starea 
spirituală a Bisericii din Corint, unde darul 
limbilor a fost foarte cfutat. Cu toată râvna 
lor, au fost ei mai buni.creştini? Era între 
ei mai multă ordine şi unitate frăţească? 
Erau ei separaţi de lume şi plăcerile ei? 
Dărnicia şi jertfa era practicată între ei? 
Respectau ei pe apostolii şi mai marii lor? 
Erau ei umiliţi sau mândrii şi lăudăroşi? 
Ocupa Hristos locul prim Ia eir

Epistola întâia către Corinteni ne ajuta Şă 
găsim răspunsurile la întiebările'de mai sus 
şi ne mai descoperă şi alte lucruri asupra 
bisericii din Corint. Să spicuim numai câteva 
din ele. Ei erau prunci în Hristos adică ne- 
desvoltaţi în viata creştină, 3 :1 ; el erau 
stăpâniţi de un spirit lumesc, căci între ei
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erau certuri şi desbinări. 3 :3 -4 ; ei erau în 
primejdie să înceapă să zidească pe o te
melie străină sau pe o temelie bună, însă, 
folosind un material străin şi vremelnic 
3:11-12; ei aveau predispoziţia să critice 
şi să judece pe alţii, chiar apostolul însuşi 
n’a scăpat necriticat de ei 4 :3 ; ei erau 
oameni făloşi şi lâudăroşi 4 :6-7; între ei- 
se petrecu un caz extrem de grav de curvie, 
aşa ceva nici între păgâni nu s’a pomenit 
5 :1 ;  ei se dădeau unii pe ai(ii în judecată 
6 :1 ;  ei aveau lipsă de cea mai elementară 
Instrucţie sau educaţie creştină, cu privire 
la căsătorie, divorţ, mâncările jertfite ido
lilor etc. 7 :8 ; ei erau înştiinţaţi cu pilde 
din Vechiul Testament să se păzească bine 
şi «să ia seamă să nu cadă» 10:1-12; ei 
au avut purtări neadmisibile şi necuviincioase 
la Cina Domnului 11; ei erau sfătuiţi să-şi 
restrângă râvna lor după darul limbilor,, 
fiindcă e darul cel mai mic, fiindcă proo- 
rocla — predicarea — e mai mult decât vor
birea în limbi, fiindcă cel ce vorbeşte în 
limbi se zideşte numai pe sine şi nu Biserica 
Intreagâ, fiindcă limbile sunt un semn pentru 
necredincioşi, fiindcă chiar darul limbilor 
fără dragoste e nimica, fiindcă limbile două
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lucruri necesare, — in Biserica lui Hristos — 
nu pot sâ facă: să zidească sufleteşte fră
ţietatea şi să dobândească pe cei pierduţi 
— ştiind bine că ei nu ştiu limba nouă ce 
o vorbeşti, etc. 1-14.

Pentru toate aceste motive mari şi felurite 
apostolul Pa vel a încercat să restrângă prac
ticarea limb lor In public, in Biserică, şi să 
scoată in evidentă importanţa cea mare a 
celorlalte daruri duhovniceşti ca de ex..: 
proorocia — predicarea,— învăţătura, cre
dinţa, cunoştinţa, cârmuirea, dragostea etc.

In lumea aceasta mare, continuă apostolul, 
sunt multe feluri de limbi, totuş niciuna din 
ele nu este fără sunete înţelese. Orice limbă, 
omenească, îngerească sau a Duhului, sunt 
clare şi au sunete înţelese. Iar o climbă*,, 
oricare ar fi ea, care are sunete neînţelese, 
murmure confuse nu este o limbă adevărată. 
Cu atât mai pu{in ea nu foaie fi limba 
Onhului, căci noi ştim că Duhni Sfint ţot~ 
deamia vorbeşte sâ fie înţeles de oamenu

Cel mai interesant lucru asupra «darul 
limb lor» din zilele noastre, este că el nici
odată nu este dat acolo unde ar fi mai na
tural şi s’ar părea să fie mai necesar.

Misionarii cari se duc în misiune Ia pă-
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gâni totdeauna îşi cheltuesc ani de zile ca 
să înveţe o li-nbă străină. S’au întâmplat 
chiar cazuri când misionari devota (iau fost 
nevoiţi să se întoarcă înapoi acasă, fiindcă 
n’au putut 7nvă(a limba oamenilor între care 
ei au dorit să misioneze. Fără îndoială, darul 
limbilor pentru misionarii în ţările străine ar 
fi fost un mare ajutor. Dar, ce să zicem! 
«Gândurile oamenilor», zice Domnul «nu 
sunt gândurile lui Dumnezeu». Eu n’am 
auzit, nici n’am cetit de nici un caz când 
vreun misionar instantaneu, deodată, a înce
put să vorbească o limbă străină. Chiar mi
sionarii cu «darul limbilor» trebue să se 
pună pe învă(at limbi străine dacă vor să 
predice pe Hristos, în ţările străine. Ei bine, 
faptul acesta ne face să credem că astăzi 
nu există darul cel adevărat al limbilor şi, 
deaceua, suntem sili(i să fim cu mare băgare 
de seamă cu privire la udatul limbilor» pe 
nedrept numit aşa, care se practică azi, ici 
colea de unii credincioşi.

Concluziile
1. Adevăratul dar al limbilor, conform 

Cuvântului lui Dumnezeu, a fost vorbirea 
în limbile oamenilor.



89

2. Scopul acestui dar, conform Scripfu- 
arilor, a fost să mărturisească, fn faţa necre
dincioşilor, pe Domnul Hristos. Ş ia tu n d , 
*el era invidual, şi nu comun. Nu toţi vor
beau în limbi.

3. Toţi acei cari au crezut în Domnul Isu& 
au primit Duhul Sfint. Iar roăda Duhului 

•este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga, 
răbdare, bunătatea, facerea de t>ine, credin- 
cioşia, blândeţa şi înfrînarea poftelor.

4. c Darul limbilor» de astăzi, pe nedrept 
numit aşa, consistă din sunete neînţelese şi 
emoţie, care nu pot informă pe oameni pier
duţi de starea lor pierdută şi de nevoia lor 
de a fi mântui^ prin Crucea lui Hristos.

5. Chiar întrebuinţarea darului adevărat 
al limbilor, adică a vorbi în limbi cunoscute 
d e  diferite popoare străine, a fost mustratS 
de apostolul Pavel în cap. 14, I Corintent» 
dând el a fost întrebuinţat înlr’o adunare 
unde toti vorbeau o limbă. Şi, apostolul ceres 
ca (limbile» să fie înlocuite cu prooroci*» 
sau predicare.

6. Darul limbilor n’a fost uh dar perm*- 
dent ci trecător în Biserica lui Hristos.
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7. Oricând se va găsi un grup de cre
dincioşi cari pretind că au «darul limbilor»;, 
dar care sunt mândri de lucrul acesla ş& 
se consideră pe ei Ynsăşi mai buni creştini? 
din cauza acelui «dar», atunci acel dar nu 
este dela Duhul Sfînt.

8. Fiecare creştin este înzestrat şi echipat 
pentru serviciu cu anumite daruri duhov- 
nîceşti. Cel mai mic din aceste daruri e  
«vorbirea în limbi». Apoi, în împărţirea, 
acestor daruri Duhul Sfint lucrează după 
cum El voieşte. Deaceea, noi nu avem* 
dreptul sau voie dela Dumnezeu să ne ale
gem darul sau să judecăm pe alţii cari nu. 
au acelaş dar ca noi. Nici un dar nu e o 
dovadă de vreo vrednicie specială din par
tea noastră, nici absenta vreunui dar nu. 
înseamnă că nouă ne lipseşte plinătatea» 
Duhului. Toate darurile sunt un har, prin» 
acelaş Duh şi pentru acelaş Domn. In fineK 
darul Duhului se dă fiecăruia spre folosul' 
altora.

9. Orice «dar» care nu duce la zidirea« 
sufletească a . sfinţilor nici la convertirea pă
cătoşilor, dar, se termină într’o mândrie* 
religioasă şi laudă personală, nu este dela* 
Duhul Sfint.
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10, In fine, lucrul cel mai sigur pentns; 
<aoi este să rămânem lângă Biblie şi sS mi 
«dăm deloc atente sau ascultare la practic^ 
«experienţe şi învăţături cari nu sunt biblice^

Credinţa mea eu o zidesc,
Pe cuvântul sffnt şi ceresc.
Altceva trece ca spuma,
¿Hristos ca stâncâ’n veci va sta.



Capitolul VI 
Puterea misionara

După Dr. IU. O. Carver

Lumea, cu toată splendoarea ei, este tre* 
cătoăre. împărăţiile întinse au dispărut, nume 
vestite au fost uitate, lucrări de operă au 
fost distruse, băncile bogate s’au prăbuşit 
şi popoare numeroase au pierit de pe su
prafaţa pământului. Toate pier şi praf se 
fac, zice poetul, numai Cuvântul Iui Dumne~ 
zeu stă In veac. Şi, intr’adevăr, Cuvântul şi 
Instituţia lui Hiristos au rămas până astăzi. 
«Pe această piatră», a zis Isus «voi zidi 
Biserica Mea şi porfile iadului nu o vor. 
Birui». In cuvintele aceste Hristos a. zis că 
Biserica Creştină pururea va fi-în JurrKU 
Diavolul cu loa.tă hoarda sa nu o va putea 
distruge. Statisticile rel gioase şi misionare
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ne arată că numărul creştinilor sporeşte ver
tiginos, chiar în locurile cele mai păgâne. 
Evanghelia începe deja să fie predicată 
aproape la toată făptura. Creşterea Bisericii 
lui Hristos e o dovadă că ea este vie şi 
plină de putere şi leac alinător pentru orice 
boală sufletească. Numai eternitatea va putea 
descoperi contribuţia enormă pe care B'se- 
rica Creştină a dat la zidirea civilizaţ'ei de 
astăzi- Educaţia, Spitalele, Orfelinatele, aju
torul soda’, etc. sunt fructele directe şi indi* 
recte ale creştinismului. Biserica lui Hristos, 
fără exagerare o spunem, a făcut minun 
mari în existenta ei de 2000 de ani, LJj 
începutul veacului creştin Biserica deabeJ 
număra căteva sute de membrii. Astăzi. însă, 
ea numără peste 600.000 000 milioane de 
membrii. Oare ce-ar fi lumea de astăzi dacă 
n’ar există în ea Biserica creştină cu mem
brii ei: Sarea pământului şi lumina lumii?1 

Ei bine, toată această activitate creştină 
şi misionară timp de două mii de ani a fost 
condusă de însuşi Hristos, prin Duhul Sfînt. 
Duhul lui Dumnezeii este puterea misionară. 
El estefn lume ca să proslăvească pe Hristos 
şl să he facă de cunoscut lucrurile Iui fsus 
Hristos. Credincios «¡pestei funcţii Duhul



totdeauna îşi {ine personalitatea Sa în umbră;' 
în timp ce face de cunoscut oamenilor pfe 
Hristos. Aşa se explică faptul, că aşa de 
mulţi creştini sunt atît de puţin conştienţi 
în experienţa lor. creştină de puterea sau 
persoana Duhului Sfînt. El e ca vîntul, cu
noscut numai prin manifestările Lui. Noi în 

■ acest capitol vom studia lucrul Duhului Sfîrit 
şi puterea rugăciunii' în misiune. Domnul 
Isus Hristos a vorbit de Duhul Sfînt ca de 
Piit ir ca Misionară.

Agentul Paterii
'Duhul Sfînt întotdeauna întrebuinţează pe 

oameni răscumpăraţi. El esîe pe'sfeş] íú cei 
răscumpăraţi prin Sângele lui Hristos. «Aparte 
de mine nu puteţi face nimic», este o lege 
negativă pe.' care a făcut-o Domnul Isus 
pentru orice viaţă de serviciu. Poale să fie 
lucrul cât de mare şi lipsa lui cât de urgentă, 

-totuşi nimic nu trebue întreprins fără pu
terea Misionară: Duhul Sfînt. Orice succes 
îri lucrul lui Dumnezeu éste câştigat de* 
Duhul Sfînt prin oameni, credincioşi, iubitori 
şi harnici. Deaceea, martorii Iui Isuşsă nu 
uite că mărturia lor pentru. Hristos trebüe 
să- fie făcută prin Duhul Sfînt. Altminteri e



t'oarie greu şi chiar .imposibil» Domnul a 
recunoscut adevărul acesta, pentrucă EI a 
ştiut că mărturia ucenicilor Săi o să fie 
făcută înir’o lume persecutoare, împotrivi* 
toare şi duşmană: o lume moartă care să 
fie adusă la, viaţă : o luire răscuiâtoare care 
să fie supusă; o lume rea care şă fie .mân
tuită. Pentru lucrul acesta greu, prezenta 
Duhului e mai necesară decât prezenta tru
pească a. lui Hristos, pentrucă prin prezenţa 
Sa f iecare peste care El vine devine un agent 
—? instrument — divin,.convingând lumea de 
neprihănire, păcat şi. judecată. . ^

Un om devine un agentul Duhului Sfînt 
numai atunci când El vine peste el. Căci 
Duhul nu vine peste lume, care hu l-a primit, 
ci peste omul credjnciqs care a ’acceptat 
lucrul lui Hristos.. Aceasta, însă,nu înseamnă 
că noi negăm lucrul indirect şi mare al 
Duhului Sfîiit in lume ; dar, numai să sub
liniem că lucrul direct pentru zidirea, şi răs
pândirea împărăţiei lui Dumnezeu este făcut 
prin oameni credincioşijşj.consacraţi. 1

Misionarii Noului Testament
Misjonârii Noului .Testament ~ dup8. cele 

scrise în Faptele Apostolilor — întotdeauna



au fost conştienţi de tovărfişia Duhului Sftnt 
şi siguri că Ei lucrează prin ei lucrul mi« 
Sionar. Urmaşii lui Hristos au fn|eles locul 
Ce se cuvine Duhului fn răspândirea evan» 
gheliei şi aducerea sufletelor pierdute la 
H'istos. Numai prin Puterea Duhului misio* 
nar se poate explica isprăvile mari, făcute 
tntr’un scurt timp de apostolii şi creştinii 
din primele veacuri.

Nimeni altul decât Duhul Sfînt a fost Acela 
care a fost puterea !n predicarea lor. I Cort. 
2:4 . Lucrarea Duhului prin noi garantează 
succesul nostru misionar Col. 1 :29. El 
este Acela care împarte, după înţelepciunea 
Sa suverană, € darurile» pentru zidirea vieţii 
Creştine.

De fapt «Faptele Apostolilor» nu este 
altceva decât «Faptele» Duhului Sfînt. Intr’- 
adevăr Faptele ne spun ce Isus, care «a 
început să facă» când era pe pământ, a 
continuat să facă, după ce S’a înălţat la cer, 
prin Duhul Sfînt în persoana misionarilor 
Noului Testament. Toate evenimentele ş 
istoriile din Faptele Apostolilor raportează!* 
semnul prezentei Duhului Misionar. Fiecare 
capitol chiar ne vorbeşte de lucrarea Duhului 
Sftnt.'De pildi, Duhul < ficut «Rusaliile?
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CU toate, minunile sale extraordnare j Gl a 
făcut pe Petru şl Ioan să mărturisească cu 
îndrăzneala; El a fost minţit de Arianfa şi 
Safira; El a înflăcărat pe Ştefan ?n duelul 
Iui cu Impotrivltorii Adevărului; El a condus 
pe Filip la Euriuch; El a venit peste Saul 
când Anania a pus mâinele pe el; El a con
dus pe Petru la Corrieliu şi astfel a deschis 
uşa credinţei şi pentru Neamuri; Et a ridicat 
profeţi noi pentru lucru; El a inaugurat 
misiunea noul pentru Străinătate, prin Pavel 
şi Barnaba; El a întovărăşit pe misionarii în 
lucrul lor; El a scăpat Biserica dlntf’o mare 
primejdie spirituală; El a condus, a împie
dicat şi a binecuvântat pe Pavel şi tovarăşii 
Uii de lucru. Capitol după capitol ne 
dovedeşte că Duhul Sfînt, cu Puterea Mi
sionară, a condus şi întărit pe misionari, a 
convins şi instruit pe noi convertiţi, a rân
duit planuri şi metode de lucru pentru mi-, 
sionarii Iul Hrlstos, '

1 Local rugăciunii
Rugăciunea este mijlocul prin care Pu- 

terea Misionari este adusă pdste martorii 
lui Isus. Rugăciunea ocupă un loc foarte 
însemnat fii viaţa acelora care vpese să faţă



foarte greu şi chiar imposibil. Domnul a 
recunoscut adevărul acesta, pentrucă El a 
ştiut că mărturia ucenicilor Săi o şă fie 
făcută înir’o lume persecutoare, împofriyi- 
toare şi duşmană: 6 lume moartă care să 
fie adusă la, viaţă: o lurre răsculâioarecare 
să fie supusă ; o lume rea care şă fie mân
tuită. Pentru lucrul acesta greu’prezenţa 
Duhului e mai necesară decât prezenţa tru
pească a lui Hristps, pentrucă prin prezenţa 
Sa fiecare peste care El vine devine un agent 
— instrument — divin,.convingând lumea de 
neprihănire, păcat şi judecată^ ^

Un om devine un'ageniai Duhului Sfînf 
numai atunci când El vine pestă el.Căci 
Duhul nu vine peste lume, care nu,l-a primit, 
ci peste omul credincios care a/acceptat 
lucrul lui Hristos. Aceasta, însă, nu înseamnă 
că noi negăm luprul indirect ,şi mare al 
Duhului Sfîrif în lume,- dar, numai şă sub
liniem câ lucrul direcţ.peniru zidirea şi răs
pândirea împărăţiei lui Dumnezeu este făcut 
prin oameni credincioşi ş i  consacraţi.

Misionarii Nonlai Testament
Misjonarii Noului. Testament — după cele 

scris? ţa Fapteie Apostolilor — întotdeauna



plăcerea Mea». Schimbarea la faţă a lui f$us¡ 
he spune Lúea, a avut loc «în timp icé &  
se ruga». Când ă privit liimeá. şl a văzut-o 
gata pentru Dumnezeu, Isus a zis: Rugaţi 

i pe Domnul secerişului ca şă trimeată lucră
tori la secerişul Său»... Şi aşa mâi departe,

I noi âm putea aduce încă o mulţime de 
, exemple din viaţa Domnului isus ca să ve« 

dem că rugăciunea a ocupat mult loc. în 
viaţa Sa şi că este în strânsă • legătură cu 
Puterea Misionară*—- 

Cât de biné ar fi ca şl misionarii de astăzi 
să înveţe că oamenii «trebue să sé roage 
necurmat, şi să nu se lase», şi, apoi să se 
apropie de Domnul, după cum ucenicii Lui 
s’au apropiat, zicând: «Doamne învaţă-ne 
cum să ne rugăm».

Dacă trecem să cercetăm vieţile aposto« 
Iilor vom vedea că şi Ia ei rugăciunea a 
ocupat locul de frunte. «Rusaliile* aii venit 
ţn răspunsul rugăciunii. După prima'perse« 
cuţie ucinicii s’au adunat împreună ca şă se 
roage pentru curaj şi putere. Când Peiru şi 
loan s’au dus în Samarla şi au văzutjlucrurile 
minunate, făcute de Filip, au pus mâinile şi 
«s’au rugat pentru ei». Córnellú şi Petru 
au fost la rugăciune' când Domnul le-a dat
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vedenii cereşti. «Iată el se roagă» era sem. 
nul prin care Anair'a a putut să se încre- 
d nţeze că Saul din Tars s’a pocăit. După 
ce Petru a fost eliberat din temniţă, de un 
înger, el s’a dus la casa Măriei, unde a găsit 
un mire grup de fraţi şi surori adunaţi la 
rugăciune. In timp ce cei din Antiochia 
«sluj au şi posteau» Duhul Sftnt a zis* 
«Puneţi-Mi daoparte pe Barnaba şi pe Saul 
pentru lucrarea la care i-am chemat». In fine, 
la «un loc de rugăciune» Pavel a fâcut.primi{ 
săi^convertiţi în Europa, în drumul lor da 
locul de rugăclnne» ei au vindecat o roabă 
demonizată, şi în timp ce Pavel şi Sila «se 
rugau şi cântau» cutremurul a deslegat Ian« 
tu ile condamnatelor şi a condus pe mulţi 
ia mântuirea sufletelor lor. Cred că aceste 
exemple vor fi îndeajuns ca să ne convingă 
şi să ne arate, cum în practică, puterea Du
hului Sffnt, Puterea Misionară, vine în răs
punsul rugăciunii Deaceea, € de dădacă voi, 
cart sunteţi răi, ştifi să daţi daruri bune 
copiilor voitrii, cu cât mai mult Tatăl vostru 
cel din ceruri ya da Duhul shnt celor ce 
♦L cerii Luca 11: 13.
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