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ncă de la începutul creaţiei ni se
atrage atenţia că lucrarea Duhului
Sfânt are menirea de a finalize şi
susţine tot ce a planificat Dumnezeu Tatăl şi a iniţiat Dumnezeu Fiul. La Rusalii,
o dată cu începutul noii creaţii în Cristos, Duhul Sfânt vine şi dă putere Bisericii. Duhul Sfânt împuterniceşte, curăţă,

descoperă, unifică.
Rămâne, ca şi beneficiari ai noii creaţii “să nu întristăm Duhul Sfânt”, să nu
îndeplinim poftele firii pământeşti ci “să
umblăm cârmuiţi de Duhul”, de dorinţele Duhului. Domnul să ajute Biserica
Biruinţa la aceasta. Amin!
Florin Pop

Una dintre cele mai importante doctrine ale
credinţei creştine este doctrina Trinităţii.
ine vrea să-L cunoască pe
Dumnezeu, trebuie să înţeleagă
în profunzime această învăţătură care ne este dată prin Cuvântul lui
Dumnezeu, în Biblie şi anume că: Dumnezeu există etern în trei Persoane; Tată,
Fiu şi Duh Sfânt, fiecare Persoană fiind pe
deplin Dumnezeu, cu toate că există un
singur Dumnezeu.
Şi dacă pe parcursul întregii Biblii aflăm
despre lucrările făcute de Persoana lui Dumnezeu Tatăl, sau de Persoana lui Dumnezeu
Fiul, sau de Persoana lui Dumnezeu Duhul
Sfânt, trebuie să înţelegem şi să cunoaştem
că Aceste trei Persoane nu pot fi despărţite,
separate, că Ele există în tri-unitate, adică:
Dumnezeu Se manifestă în trei Persoane şi
totuşi El este un singur Dumnezeu.
Biblia ne învaţă cu putere lucrul acesta
prin însăşi cuvintele Domnului Isus.
Erau ultimele ceasuri petrecute de Domnul Isus împreună cu ucenicii Săi înainte de
a fi prins şi aceştia erau speriaţi, trişti şi întrebări grele îi apăsau… „Doamne… nu ştim
unde Te duci. Cum putem şti calea întracolo?” iar Domnul Isus le răspunde: „Eu

sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine
la Tatăl decât prin Mine” adică „Eu şi Tatăl
una suntem” (Ioan 14:6) Şi iarăşi derutaţi ei
zic: „Doamne… arată-ne pe Tatăl şi ne este
de ajuns” şi Domnul Isus le spune „Cine Ma văzut pe Mine, L-a văzut pe Tatăl” adică
„Eu şi Tatăl una suntem”. Şi-atunci Domnul
Isus le mai spune: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi
poruncile Mele. Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi
El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână
cu voi în veac”. Acest Mângâietor este Persoana Duhului Sfânt. Şi mai departe le
spune: „Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi” şi apoi le spune în modul cel
mai direct şi mai clar posibil: „Dacă Mă
iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu şi Tatăl
meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui
împreună cu el.”
Cu alte cuvinte Persoana Tatălui, Persoana Fiului şi Persoana Duhului Sfânt sunt
Una. De aceea, noi creştinii, putem afirma
cu tărie că în ziua cincizecimii, sau în ziua
de Rusalii cum o mai numim, când Duhul
Sfânt a coborât peste oamenii aceia adunaţi
în numele Domnului Isus, aceea a fost
prima întâlnire a Bisericii Creştine cu Dumnezeu în plinătatea Lui.
Gheorghe Pop
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Experimentează-L pe Duhul...
Persoana şi lucrarea Duhului
Sfânt?

„Şi acum, odată ce S-a înălţat prin
dreapta lui Dumnezeu şi a primit de la
Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt,
a turnat ce vedeţi şi auziţi.“
(Faptele apostolilor 2:33)

C

ristosul înălţat şi glorificat ca
Unul care şade la dreapta lui
Dumnezeu ocupând în acest
fel cea mai onorantă poziţie din Univers
este sursa inepuizabilă a tuturor binecuvântărilor pe care le primesc copiii lui
Dumnezeu. Una dintre minunatele binecuvântări anunţate era venirea
Duhului Sfânt. Promisi- Continuare pag. 2

Experimentează-L pe
Duhul Sfânt în viaţa ta!
„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare
din voi să fie botezat în Numele lui Isus
Hristos, spre iertarea păcatelor voastre;
apoi veţi primi darul Sfântului Duh.
Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi,
pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce
sunt departe acum, în oricât de mare
număr îi va chema Domnul
Dumnezeul nostru”
Faptele Apostolilor 2:37-39.
u e totuna a-L avea pe Duhul
Sfânt în viaţa ta, sau nu. Asta
pentru că, deşi fără Duhul
Sfânt poţi trăi fizic, nu ai cum să trăieşti
spiritual. El este Duhul dătător de viaţă

N
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imposibil să nu se audă despre lucrările
pe care le face în noi, prin noi şi cu noi.
Duhul Sfânt ca şi persoană divină
se va manifesta liber şi cu putere acolo
unde locuieşte nelăsând nici un dubiu cu privire la prezenţa Sa.
Sunt situaţii în care cuvintele sunt
de prisos în argumentarea prezenţei Duhului Sfânt. Mai degrabă decât o apologie subiectivă redusă la teorie prin care
unii încearcă să convingă că au Duhul,
oamenii pot să vadă şi să audă felul în care Duhul Domnului îşi face simţită prezenţa. Degeaba se laudă cineva cu
vorbele, acolo unde este cu adevărat Duhul Sfânt vom putea să arătăm cu uşurinţă celor din jur caractere şi vieţi
schimbate, principii de viaţă înnoite, priorităţi reaşezate, pace, armonie, speranţă,
dragoste, răbdare şi orice altceva produce
prezenţa Duhului.
Aceasta va fi dovada de necontestat
că Duhul Sfânt este în noi. Că ceea ce oamenii văd şi aud în noi şi despre noi este
lucrarea supranaturală pe care doar Duhul Domnului o poate face.

Continuare din pag. 1

unea trimiterii Duhului Sfânt a devenit
realitate în dimineaţa Rusaliilor în aşa fel
încât pentru toată lumea era clar că Duhul Sfânt este acolo. Duhul Sfânt fusese
trimis să locuiască cu ei şi în ei făcând astfel din fiecare credincios locuinţa Dumnezeirii, trupurile noastre fiind temple ale
Duhului Sfânt.
Ceea ce a fost evident atunci şi trebuie
să fie limpede de fiecare dată când Duhul
Sfânt intră în viaţa cuiva este faptul că
acest eveniment nu trece neobservat.
Când Duhul Sfânt se apropie de cineva să-l nască din nou lucrul acesta este
vizibil.
Prezenţa Duhului Sfânt în viaţa bisericii şi a indivizilor se vede şi se aude.
Nimeni nu poate pretinde că în el locuieşte Duhul lui Dumnezeu fără ca
această realitate să fie observată.
Când Duhul Sfânt este prezent,
aceasta se vede în viaţa noastră, se vede
în gândirea şi vorbirea noastră, se vede în
comportamentul nostru, în caracter precum şi în relaţiile pe care le stabilim.
Când Duhul Sfânt este în noi devine

spirituală. Deşi poţi comunica cu oamenii
şi fără să Îl ai pe Duhul Sfânt în viaţa ta,
orice încercare de a ajunge la Dumnezeu
este sortită eşecului fără Mijlocirea Duhului Sfânt. Deşi poţi intreprinde tot felul
de acţiuni pentru o anumită biserică, fără
Duhul Sfânt şi darurile Sale spirituale, nu
zideşti Biserica Domnului Isus. Deşi poţi
mima de-a lungul vieţii multe calităţi
bune în viaţa ta şi fără Duhul Sfânt, totuşi, fără a-L avea în viaţa ta, nu poţi experimenta plinătatea roadei Sale în orice
circumstanţă a vieţii. Cum Îl poţi aduce
pe Duhul Sfânt în viaţa ta? Răspunsul îl
dă Petru: printr-o pocăinţă sinceră şi mărturisirea lui Isus ca Mântuitor şi Domn al
vieţii tale. Dacă faci asta, nimic nu Îl mai
face pe Dumnezeu să întârzie această minunată experienţă pentru tine.
Nicu Lăcătuş

Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt?
Când va veni Mângâietorul, pe
care-L voi trimite de la Tatăl, adică
Duhul adevărului, care purcede de la
Tatăl, El va mărturisi despre Mine.
Ioan 15:26

I

mplicaţiile faptului că Duhul Sfânt
este o Persoană şi nu o forţă impersonală sunt deosebit de importante
deoarece acest adevăr trebuie să schimbe
radical modul de raportare a credinciosului la această realitate.
Dacă Duhul Sfânt ar fi doar o putere
sau o forţă impersonală, aşa cum susţin
unii, atunci omul îşi poate permite să-şi
imagineze că el ar putea să manipuleze
acea putere după cum consideră el de cuviinţă şi după bunul său plac.
De aceea există astăzi, nu puţini oameni, care-şi închipuie că ei pot stărui în
rugăciune şi post, cerând cu insistenţă ca
puterea aceasta să vină şi peste ei şi astfel
să poată căpăta puteri supranaturale asemănătoare cu cele manifestate în Biserica
primară: vorbire în limbi, puterea de a
vindeca, de a face minuni, de a prevesti viitorul, ş.a.m.d. Pentru astfel de oameni
devine deosebit de importantă, nu Persoana care dă asemenea puteri sau daruri, ci
mai ales darurile în sine, deoarece posesia
acestor daruri miraculoase le conferă un
statul deosebit de înalt înaintea celorlalţi
oameni.
Iată unul dintre cele mai semnificative
cazuri relatate în Noul Testament cu privire la înţelegerea profund greşită a naturii
Duhului Sfânt:
„Când a văzut Simon că Duhul Sfânt
era dat prin punerea mâinilor apostolilor,
le-a dat bani, şi a zis: „Daţi-mi şi mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine-mi
voi pune mâinile, să primească Duhul
Sfânt.” Dar Petru i-a zis: „Banii tăi să piară
împreună cu tine, pentru că ai crezut că

darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu
bani! în toată treaba aceasta, căci inima ta
nu este curată înaintea lui Dumnezeu.”
(Fapte 8:18-21)
Este interesant de observat în astfel de
cazuri că asemenea oameni nu vor cere de
la Dumnezeu darul pocăinţei depline, darul ajutorării sărmanilor, darul dărniciei,
darul celor care vizitează pe bolnavi şi se
roagă pentru ei şi împreună cu ei, ci îşi
doresc aproape fără excepţie daruri spectaculoase care să-i ridice în ochii oamenilor
şi să le dea importanţă, ca să capete din
partea oamenilor laude, slavă şi nu de puţine ori avantaje financiare.
Dar dacă Duhul Sfânt este o Persoană
- şi noi avem deplina convingere în inima
şi mintea noastră despre acest adevăr - atunci lucrurile se schimbă radical deoarece
implicaţiile sunt pe măsură.
1 Corinteni 3:16 Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu şi că Duhul
lui Dumnezeu locuieşte în voi?
Dacă Duhul Sfânt este o Persoană
atunci nu noi suntem aceia care vom hotărî felul în care El îşi va face lucrarea cu
noi şi în noi ci, dimpotrivă, noi suntem
aceia care avem obligaţia de a ne supune
în ascultare de voia Sa desăvârşită.
Nu noi suntem aceia care hotărâm ce
fel de daruri trebuie să primim de la Duhul Sfânt ci El Însuşi, în suveranitatea Sa,
conform sfatului şi hotărârii Sfintei Treimi
– a Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt - va
şti să ne împuternicească astfel încât să
putem împlini voia Sa în viaţa noastră.
Dacă Duhul Sfânt este o Persoană, şi mai
mult decât atât, El locuieşte în noi, atunci
datoria noastră sfântă este aceea de a asculta de glasul Său, de îndemnurile Sale,
de voia Sa pentru viaţa noastră, pentru ca
viaţa noastră cu tot ce înseamnă aceasta să
fie trăită spre gloria lui Dumnezeu.
Claudiu Lupu
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prin însăşi cuvintele Domnului Isus.
Erau ultimele ceasuri petrecute de Domnul Isus împreună cu ucenicii Săi înainte de
a fi prins şi aceştia erau speriaţi, trişti şi întrebări grele îi apăsau… „Doamne… nu ştim
unde Te duci. Cum putem şti calea întracolo?” iar Domnul Isus le răspunde: „Eu

sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine
la Tatăl decât prin Mine” adică „Eu şi Tatăl
una suntem” (Ioan 14:6) Şi iarăşi derutaţi ei
zic: „Doamne… arată-ne pe Tatăl şi ne este
de ajuns” şi Domnul Isus le spune „Cine Ma văzut pe Mine, L-a văzut pe Tatăl” adică
„Eu şi Tatăl una suntem”. Şi-atunci Domnul
Isus le mai spune: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi
poruncile Mele. Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi
El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână
cu voi în veac”. Acest Mângâietor este Persoana Duhului Sfânt. Şi mai departe le
spune: „Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi” şi apoi le spune în modul cel
mai direct şi mai clar posibil: „Dacă Mă
iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu şi Tatăl
meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui
împreună cu el.”
Cu alte cuvinte Persoana Tatălui, Persoana Fiului şi Persoana Duhului Sfânt sunt
Una. De aceea, noi creştinii, putem afirma
cu tărie că în ziua cincizecimii, sau în ziua
de Rusalii cum o mai numim, când Duhul
Sfânt a coborât peste oamenii aceia adunaţi
în numele Domnului Isus, aceea a fost
prima întâlnire a Bisericii Creştine cu Dumnezeu în plinătatea Lui.
Gheorghe Pop
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Anunţuri

- ora 18 - Serviciu de închinare:
Rusaliile
Miercuri - ora 18 - Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 - Serviciu de închinare
Studiu biblic
Duminică - ora 9.30 - Grupele de rugăciune
Duminică - ora 9.30 - Cateheză
Duminică - ora 10 şi 17 - Servicii de închinare

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

PREZENŢA
DUHULUI SFÂNT

An XII, nr. 550 din 12 iunie 2011

Luni

DIN CUPRINS:
pag. 2
pag. 3

Experimentează-L pe Duhul...
Persoana şi lucrarea Duhului
Sfânt?

„Şi acum, odată ce S-a înălţat prin
dreapta lui Dumnezeu şi a primit de la
Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt,
a turnat ce vedeţi şi auziţi.“
(Faptele apostolilor 2:33)

C

ristosul înălţat şi glorificat ca
Unul care şade la dreapta lui
Dumnezeu ocupând în acest
fel cea mai onorantă poziţie din Univers
este sursa inepuizabilă a tuturor binecuvântărilor pe care le primesc copiii lui
Dumnezeu. Una dintre minunatele binecuvântări anunţate era venirea
Duhului Sfânt. Promisi- Continuare pag. 2

