DUMNEZEIRE MAI PRESUS DE GÂND...
Isus a suspinat în Ghetsimani
Iar când la Ceruri Domnul S-a-nălţat,
şi-a plâns pentru întreaga omenire,
după amara-I patimă, tot Duhul
dar Duhul Sfânt de două mii de ani
cu slavă pe apostoli i-a-mbrăcat
suspină încă, fără contenire.
mişcând puternic cerul şi văzduhul,
Isus i-a mângâiat pe cei trudiţi
şi-mpovăraţi, le-a fost Mântuitorul,
purtând povara celor osteniţi,
dar Duhul Sfânt, El Însuşi e Izvorul.

să ducă Evanghelia de Har
oricărui om, să afle mântuirea.
Minuni şi semne a adus în dar
pecetluind cu foc ceresc vestirea.

Isus, venit la noi în chip uman,
a coborât cereştile cuvinte.
Le-am fi uitat în două mii de ani,
dar Duhul Sfânt ni le-a adus aminte.

Cum cel ce pe Isus L-a cunoscut,
L-a cunoscut pe Tatăl pururi Viul,
cel ce pe Duhul slavei L-a avut
Îl are-n suflet pe Isus, pe Fiul.

Isus i-a smuls pe oameni din păcat,
punându-Se pe Sine chezăşie,
dar Duhul e puterea ce s-a dat
spre a trăi neprihănirea vie.

Dumnezeire mai presus de gând
ce-adus-ai lumii Harul mântuirii,
o, Tată Bun, Duh preasfânt,
Ţi se cuvine-ofranda mulţumirii!

Căci cine-ar fi-ndrăznit din capul lui
de Domnul să se-apropie vreodată,
de n-ar fi fost îndemnul Duhului
să îl întoarcă la cerescul Tată...?
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„Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui
Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi
pentru ziua răscumpărării.”
(Efeseni 4:30)

Tatiana Topciuc

I-a inspirat prin veacuri pe profeţi,
istoria săpând-o-n slovă sfântă.
A pus tot viitorul sub peceţi,
dar, proiectând Lumina ce cuvântă,

ASCULTAREA DE
DUHUL SFÂNT

a arătat spre vremea lui Hristos,
profeţilor ducându-le solia,
dând la o parte vălul neguros,
şi zugrăvind Fiinţa lui Mesia.
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„Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi
au început să vorbească în alte limbi,
după cum le dădea Duhul să
vorbească.” (Faptele apostolilor 2:4)
Imediat ce a venit Duhul Sfânt, Acesta
i-a pus pe apostoli la lucru. Având în
vedere că la Ierusalim erau adunaţi oameni din atât de multe părţi ale lumii,
Duhul Sfânt a ştiut exploata situaţia cu
eficienţă maximă, dându-le apostolilor

capacitatea de a vorbi în limbile materne
ale acelor oameni.
În mod evident şi explicit, limbile în
care au vorbit apostolii în ziua de
Rusalii nu erau limbi extatice, ci limbi
ale naţionalităţilor prezente acolo la
Sărbătoarea Cincizecimii.
Dincolo de aspectul teologic care sublinia universalitatea Bisericii care tocmai se născuse, era şi aspectul practic de
care Duhul Sfânt a ştiut să ţină cont.
Dorinţa Duhului a fost ca toţi cei prezenţi să poată auzi cu deplină acurateţe
mesajul Evangheliei, iar acesta să se
poată răspândi cât mai repede prin toate
colţurile lumii cunoscute astfel încât în
cel mai scurt timp cât mai

mulţi oameni să audă vestea bună a
mântuirii prin Isus Cristos.
Important de observat este că odată
locuiţi de Duhul lui Dumnezeu, apostolii s-au conformat imediat voii Sale.
Ei au înţeles că Duhul Sfânt este Dumnezeu şi că trebuie să-i dea ascultare. În
acest sens ei nu au îndrăznit să vorbească absolut nimic de la ei, ci numai ceea
ce le-a poruncit Duhul Domnului.
Duhul Sfânt a considerat că aceea este
lucrarea cea mai importantă care trebuie
făcută în acel moment iar apostolii nu
au făcut altceva decât să asculte de
Duhul Sfânt.
De atunci încoace nimic nu s-a schimbat în privinţa felului în care trebuie să
se raporteze credincioşii la Duhul Sfânt.
Cu toţii îi datorăm Duhului Sfânt ascultare deplină şi necondiţionată. Niciunul dintre noi nu îşi poate permite să
gândească, să vorbească sau să acţioneze fără să ţină cont de voia Duhului.
Acela care va fi mânat de un duh de
sminteală şi va cuteza să vorbească sau
să acţioneze independent de vrerea
Duhului Sfânt, va face acest lucru pe
propria răspundere şi va suporta
consecinţele.
În timp ce în zilele noastre se poartă

discuţii interminabile legate de anumite daruri spectaculoase ale Duhului
Sfânt, trebuie să recunoaştem că
discutăm mult prea puţin despre ascultarea faţă de Duhul Sfânt.
Imaginaţi-vă cum ar arăta Biserica lui
Cristos dacă mulţimea credincioşilor ar
fi animată de dorinţa ascultării şi supunerii faţă de Duhul Sfânt. Dacă ne-am
lăsa gândirea influenţată de Duhul
Sfânt, dacă am vorbi numai şi numai ce
dă Duhul Sfânt, dacă am acţiona în toate
privinţele după cum vrea Duhul Sfânt,
dacă ne-am croi viaţa după voia Duhului şi nicidecum după poftele firii
păcătoase.
În creştinism nu este nevoie să inventăm porunci noi pentru a păşi într-o
relaţie mai apropiată cu Domnul. Este
suficient să privim la începuturile Bisericii şi să dovedim aceeaşi ascultare,
aceeaşi supunere şi disponibilitate pentru a face voia Duhului Sfânt şi cu siguranţă Dumnezeu va vrea să îşi binecuvânteze poporul cu o măsură îndoită
din binecuvântările Sale.
pastor Daniel Chereji

„Mulţi creştini nu sunt oameni bucuroşi pentru că nu sunt sfinţi şi nu sunt sfinţi
pentru că nu sunt plini de Duhul Sfânt, iar aceştia, nu sunt plini de Duhul Sfânt pentru că nu sunt oameni puşi deoparte, separaţi de lume. Duhul nu umple omul pe
care nu-l poate pune deoparte, iar cel pe care nu-l umple, nu-l poate sfinţi si cel pe
care nu-l poate sfinţi, nu-l poate face fericit.” A.W. Tozer

UN DUH NOU

„Şi noi n-am primit duhul lumii, ci
Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să
putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a
dat Dumnezeu prin harul Său.” 1 Corinteni 2:12
În tumultul unei lumi care-şi conturează
principiile în jurul a tot ce se pare a fi mai
denaturat şi impozant, a unei lumi debusolate şi distorsionate, Dumnezeu armonizează sufletul şi mintea copiilor Săi în
acordurile pline de pace, siguranță şi
sfinţenie ale prezenţei Duhului Său Sfânt.
Inima mea se îndreaptă plină de
mulţumire, pentru că în neputinţa făpturii
noastre vine mereu în ajutor călăuzirea,
belşugul de înţelepciune şi dragoste cu
care ne însoţeşte. Este plină de mulţumire
pentru că de când a fost răscumpărată
poate să răstoarne izvodirile minţii, să facă
rob al lui Hristos, orice gând. Plină de
mulţumire pentru că poate discerne clar,

pentru că se poate odihni în liniştea şi
promisiunile Lui sfinte.
„Căci Domnul dă înţelepciune; din
gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere. El
dă izbândă celor fără prihană, dă un scut
celor ce umblă în nevinovăţie. Ocroteşte
cărările neprihănirii şi păzeşte calea
credincioşilor Lui. Atunci vei înţelege
dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate
căile care duc la bine. Căci înţelepciunea
va veni în inima ta şi cunoştinţa va fi
desfătarea sufletului tău; chibzuinţa va
veghea asupra ta, priceperea te va
păzi, ca să te scape de calea cea rea, de
omul care ţine cuvântări stricate; de cei
ce părăsesc cărările adevărate, ca să
umble pe drumuri întunecoase;care se
bucură să facă răul şi îşi pun plăcerea în
răutate, care umblă pe cărări strâmbe şi
apucă pe drumuri sucite;” (Proverbe
2:6-15).
Răscumpăraţi din felul lumii de vieţuire,
nădejdea noastră stă în mâna Acelui care
cunoaşte fiecare pas pe drumul pe care trebuie să-l parcurgem spre slava şi gloria
Celui ce ne-a pecetluit cu un Duh nou, de
viaţă; un drum al mărilor învolburate, ce
va fi sfârşit într-un etern şi glorios început.
Amalia Bodea

“Credinţa este o redirecţioanare a privirii noastre, eliminarea imaginii noastre din
centrul atenţiei şi înlocuirea ei cu Dumnezeu.” A.W. Tozer
„Ferice de cei ce sunt surzi la zgomotul lumii, dar aud şoapta dulce a Duhului
Sfânt.” Traian Dorz
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