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În aer ucenicii văd limbi de foc încinse,
Feeric luminează ca stelele aprinse.
Apoi ele coboară, pe capul lor se-aşează
Topindu-se când Duhul, în ei se întrupează,
Şi firea lor umană de-odată se preschimbă
Şi fiecare-acuma vorbeşte-o altă limbă.
Ei nu mai sînt aceeaşi. Pe feţele muncite
Luceşte-o fericire din sferele slăvite,
În inima lor arde avânt atât de mare,
Că moartea n-ar fi-n stare,
să-i smulgă cu-a ei ghiare.
Sunt blânzi ca porumbeii, dar hotărâţi ca leii,
Au devenit apostoli acum învăţăceii
Şi inima lor arde pe Domnul să-L slăvească,
La toţi din lumea-ntreagă de El să le vorbească
***
Şi iată că în casă ar vrea acum tot norul
De oameni din cetate, să intre, căci poprul
A auzit sunarea de trîmbiţă cerească,
Şi limbile de foc veniră să se-oprească
La casa unde-acuma văd lucruri minunate:
Pescari din Galileea, şi fără multă carte,
Vorbesc în limbi străine, de profeţii-mplinite,
Ei par să aib-acuma şi daruri negrăite.
Trimis-a oare Domnul chiar Duhul Său cel
Sfînt?
Sau oameni cam smintiţi, ca mulţi de pe
pămînt?
***
Se scoală în picioare toţi cei unsprezece,
Petru ia cuvîntul, în faţa lor el trece.
Acuma-i strînsă iată, a miilor grămadă
Iar vorbele lor taie în inimi ca o spadă:
«Voi bine ştiţi că Isus, ca Sfânt a vieţuit,
Şi totuşi voi cu ură pe lemn L-aţi răstignit.
Dar Tatăl cel din ceruri din morţi L-a înviat,
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Şi Duhul Sfînt din cer pe noi El L-a turnat.
Noi sîntem mărturie de ce vi s-a vorbit,
Profeţii-aceste lucruri de mult au prevestit.
Poporul deci să ştie c-acest Isus odată
Ca Domn cu slavă vine să ţie judecată.»
***
Mişcaţi de-aceste vorbe cu toţii întrebară:
«Ce trebuie să facem atunci? Ne spune dară?»
Vă pocăiţi cinstit - şi cel ce-i credincios,
În numele cel sfânt a lui Isus Hristos,
Să fie botezat, şi veţi primi şi voi
Iertare de păcate şi Duhul Sfînt ca noi.
***
Trei mii în ziua aceia botezul au primit.
La cei deja aleşi, ei li s-au alipit.
***
De-atunci trecură veacuri.
Cine-ar putea să spună
Bogatul seceriş ce Sfântul Duh adună?
Nu-i ţară, nu-i cetate, în largul lumii pline,
În care vestea bună a dragostei creştine
Să nu fi răzbătut. Şi-acei chemaţi în slavă
Răspund chemării sfinte şi vin fără zăbavă.
Căci nu numai odată, la marea sărbătoare
A sfintelor Rusalii, vrea Duhul să coboare!
Ci orişicând un suflet se-ntoarce la Hristos.
În inima lui intră cerescul Duh voios !
Oricînd vei vrea să rupi cu viaţa de păcate,
În tine intră frate un suflu de dreptate.
Oricînd vei vrea să faci cu Domnul legământ.
Tu vei primi pecetea Duhului Său Sfânt.
Da, vino şi tu frate, cu sarcina-ţi la cruce
Isus Mîntuitorul, povara ţi-o va duce.
Şi cere-n rugăciune ca Domnul să te-mbrace.
Cu pace şi iubire, ca voia-I s-o poţi face,
Şi tu bisericuţă de vrei să ai putere,
Ascultă şi fă tocmai cum Domnul sfânt îţi cere!
Albert Greiner ( Din colecţie )

Anunţuri

Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
Doamne, fie îndurarea Ta peste noi după
cum o nădăjduim noi de la Tine!
Psalmi 33:22
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EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

PĂCATUL DE
NEIERTAT
„Oricine va vorbi împotriva Fiului
omului va fi iertat; dar oricine va vorbi
împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat
nici în veacul acesta, nici în cel viitor.“
Matei 12:32
Am întâlnit creştini care din cauza
unui anumit păcat din viaţa lor, trăiesc
cu spaima că au comis păcatul care nu
se iartă şi din acest motiv, bucuria mântuirii le este umbrită.
Într-adevăr, Domnul Isus vorbeşte în
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Mângâietorul, Duhul
adevărului...

termeni categorici despre existenţa
păcatului care nu se iartă niciodată. Acest păcat este legat de atitudinea pe
care o poate avea cineva faţă de persoana Duhului Sfânt.
În contextul în care se vorbeşte despre acest păcat, referinţa este la hula împotriva Duhului Sfânt, care consta în
afirmaţia neruşinată că Isus scotea demonii cu ajutorul lui Beelzebul şi nu cu
ajutorul Duhului Sfânt.
Din acest motiv, unii spun că păcatul
acesta nici nu mai poate fi comis, iar
alţii se tem la fiecare pas că au comis
păcatul de neiertat. Adevărul Scripturii
este că prin sângele lui Isus Cristos
putem căpăta iertare pentru absolut orice
păcat.
Tocmai de aceea, păcatul de neiertat
nu se referă la un anumit păcat, ci mai
degrabă la o anumită atitudine pe care
cineva poate să o aibă faţă de păcatul din
viaţa sa.
În sensul larg, păcatul împotriva
Duhului Sfânt care nu se Continuare pag. 2

Dumnezeu, adică moarte eternă.
În ziua Rusaliilor, aproape trei mii
de oameni şi-au lăsat inimile străpunse de Duhul Sfânt şi au ascultat
îndemnul la pocăinţă. Dacă aceşti
oameni s-ar fi împotrivit cu bună
ştiinţă şi în mod repetat lucrării de
convingere pe care Duhul Sfânt o făcea
în vieţile lor, s-ar fi făcut vinovaţi cu
toţii de hulă împotriva Duhului, comiţând păcatul care nu se iartă.
Atunci când Duhul Sfânt se apropie
de inima ta, încercând să îţi descopere
starea vieţii tale, un păcat ascuns, o
patimă nemărturisită, sau un mod de
viaţă străin de voia lui Dumnezeu, nu I
te împotrivi, nu ignora avertismentele
Sale, nu persista în necredinţă şi încăpăţânare, nu-I întoarce spatele, ci aleargă la izvorul nesecat de sânge sfânt al
Domnului Isus, unde poţi primi iertare,
pace, reabilitare, împlinire şi fericire
veşnică.
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iartă niciodată, constă în ignorarea, împotrivirea şi respingerea repetată a vocii
Duhului Sfânt care caută să convingă cu
privire la păcat şi nevoia de împăcare cu
Dumnezeu.
Duhul Sfânt are rolul să cerceteze
inima noastră şi să ne convingă de faptul că suntem păcătoşi şi că avem nevoie de pocăinţă. Când cineva se împotriveşte în mod deliberat şi repetat
încercării Duhului Sfânt de a-l convinge
cu privire la starea spirituală deplorabilă
în care se află, o astfel de persoană nu
are cum să se întoarcă la Dumnezeu şi
nu va putea beneficia de harul şi iertarea
lui Dumnezeu oferită prin Isus Cristos.
Un asfel de om, în loc să alerge spre
soluţie, el fuge de soluţia pe care Dumnezeu a găsit-o în Isus Cristos. Acesta
este motivul pentru care, având o asemenea atitudine, este imposibil să poată
obţine iertare din partea Domnului.
Dacă nu îţi laşi inima străpunsă de
Duhul lui Dumnezeu, păcatele tale rămân asupra ta, urmând ca să plăteşti tu
însuţi preţul vinovăţiei tale, care constă
în despărţire veşnică de prezenţa lui
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ZIUA CINCIZECIMII
E ziua Cincizecimii. Duminică cu soare
Fierbe, în plină sărbătoare.
Măreţ luceşte templul, din aur şi topaze
Se răspîndesc în juru-i fascicole de raze.
De pe altar se-nalţă fum gros de jertfă multă,
Poporul în tăcere cîntările ascultă.
Veştmintele bogate de preoţi şi leviţi
Arată că-ntre oameni sînt ei cei mai sfinţiţi.
Dar templul, ca şi dînşii, e gol şi trist nespus,
Într-însul de-astă dată, nu va intra Isus. . .
Zadarnice sînt toate şi rugile deşarte,
Iehova, Domnul slavei, de dânşii e departe.
Pe-acel ce-a dat viaţă şi bucurii cereşti
Ei l-au ucis cu ură şi viclenii drăceşti.
Şi tot ce fac şi spun e slujbă ipocrită,
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În sufletul lor fierbe o ură ne-mblînzită
***
De-oparte într-o casă, s-a strâns o mică ceată,
Încă de dimineaţă ea stă îngenunchiată.
Sînt singuri ucenicii, în rugă străjuiesc,
În rugă ne-ncetată pe Dumnezeu slujesc.
O pace fără seamăn pe toţi ai Săi cuprinde,
Isus e-n a lor inimi, Isus în a lor minte.
De-odată ca un murmur începe să adie
Venit de sus, din slavă, cu sfîntă bucurie.
Şi murmurul tot creşte, el umple-ntreaga
casă,
O frică îi cuprinde, căci vocea maiestoasă
E cerul ce răspunde la calda rugăciune!
E Domnul ce trimite măreaţa promisiune,
continuare pagina 4

MÂNGÂIETORUL, DUHUL ADEVĂRULUI…
“Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi
şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu?
Şi că voi nu sunteţi ai voştri?”
1 Corinteni 6 :19
Cu ochii strălucind de fericire şi
emoţie, omul păşeşte încrezător, mărturisind cu bucurie şi curaj, că l-a primit
pe Domnul în inimă… că el s-a convertit… că vrea să trăiască toată viaţa pentru Domnul… împlinind poruncile-I
sfinte şi onorându-I numele . Iar noi, fraţii lui, înţelegem perfect ce ne transmite… Îi înţelegem trăirile şi îi trăim emoţiile… şi-I mulţumim Domnului pentru că încă o dată trăim minunea… minunea întoarcerii unui om la Dumnezeu.
Dar, momentul acesta este rezultatul...
de fapt cu mai mult sau mai puţin timp
în urma omului i-a fost dovedită ”lumea
vinovată în ce priveşte păcatul,
neprihănirea şi judecata.” (Ioan 16:8).
Adică, Duhul Sfânt, Mângâietorul, Duhul adevărului, a început să-l călăuzească, să-l convingă de starea lui şi că
Dumnezeu are remediul pentru el...
atunci au început ochii să I se lumineze,
de atunci a început să înţeleagă şi să
privească altfel lucrurile… De atunci a
înţeles că viaţa poate şi trebuie trăită altfel. Sentimente şi emoţii noi i-au cuprins
inima….. omul se schimbase, devenise
Templul Duhului Sfant! Fiinţa lui pustiită…. Mânjită de păcate şi nelegiuiri
de atâţia ani, a fost renăscută… şi reînnoirea vibrează în celulele lui….
Ooo, e prea puţin ce pot să exprim….!

Strălucirea din ochii lui e doar o slabă
umbră… de fapt e atât de fericit, e atât
de împlinit cum n-a mai fost niciodată...
niciodată ! Fiinţa lui e numai mulţumire… de-acum a devenit “Templul Duhului Sfânt”, adică el, omul e locuit de
Divinitatae. Acum, este din nou într-o
bună relaţie cu Creatorul… Şi el, n-a făcut aproape nimic pentru că din nou
Dumnezeu l-a găsit şi prin Duhul Sfânt
l-a convis... şi de-acum, Duhul adevărului, ca un deget arătător i-L arată pe
Domnul Isus a cărui sânge a spălat vina
păcatelor noastre… ”Mângâietorul,
Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va
vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.” (Ioan 16:13)
Camelia Sabau
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