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Prin oferirea:
- unui sens nou în viaţă, care ia viaţă
în omul dinlăuntru, prin asemănarea cu
El, prin golirea de sinele meu şi umplerea
mea cu plinătatea prezenţei Sale. 1 Corinteni 2:1-2
- unei semnificaţii aparte ce este
superioară oricărui edificiu material, ori
intelectual, ce rezidă din faptul că te ştii
iubit de El, în permanenţă, necondiţionat,
cu aceeaşi intensitate, într-un mod imuabil. Filipeni 3:7-11
- unei credinţe proaspete, care-mi
răcoreşte sufletul şi mintea atunci când
viaţa-mi este asaltată de furtuni.
- unei călăuziri autentice rezultate
doar printr-o alipire totală de Inima Lui!
1 Corinteni 2:9-10

- unei odihne pe care o pot savura din
plin, doar atunci când sunt în braţele Sale
şi mă las copleşită de frumuseţea, splendoarea şi nemărginirea dragostei Sale. Ioan
14:15-31
3. Cum pot trăi o viaţă din abundenţă,
cu ajutorul Duhului Sfânt?
Doar prin frângerea eului personal,
a motivaţiilor egoiste din viaţa mea, exersarea discernământului prin ascultarea
vocii Lui, cultivarea unei relaţii de iubire,
respect şi adorare faţă de El, printr-o tânjire continuă şi dor nestins faţă de El,
conştientă fiind de faptul că doar El poate
însenina, înveseli şi împlini întreaga mea
făptură, într-un mod autentic şi pe deplin!
Doamne ai milă, Doamne dă izbândă!
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pastor Daniel Chereji

Cu dragoste, Claudia Virginia Hosu

DUHUL SFÂNT
1. Locuieşte în noi
Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei
morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos
Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în
voi.
(Romani 8:11)
2. Strigă în noi
Şi, pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în
inimă Duhul Fiului Său care strigă: „Ava”, adică:
„Tată!”
(Galateni 4:6)

EDITORIAL

3. Mijloceşte pentru noi
Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea
noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm.
Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.
(Romani 8:26)
4. Ne conduce
Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.
(Romani 8:14)
Matei Dan

Anunţuri
Luni
ora 18.00 Şedinţă de comitet
Miercuri
ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Sâmbătă
ora 17.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică orele 10 şi 17 Servicii de închinare

DUHUL SFÂNT ESTE
AICI
„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
În ziua Rusaliilor, Duhul Sfânt a
venit pe neaşteptate. El n-a venit la
An XIII, nr. 601 din 03 iunie 2012
chemarea apostolilor ci la porunca lui
Dumnezeu. A fost planul lui Dumnezeu
şi promisiunea Domnului Isus Cristos că
DIN CUPRINS:
odată ce El va ajunge în cer va trimite
Ce reprezintă sărbătoarea Rusaliilor Mângâietorul.
În acest fel Duhul Sfânt a venit să-şi
pentru mine?
aşeze locuinţa înăuntrul credincioşilor,
Cum se implică Duhul sfânt în
dându-le acestora şansa şi puterea de
creşterea mea spirituală?
a trăi o viaţă nouă.
Continuare pag. 2

conştient cât de importante sunt
relaţiile de calitate în trupul lui
Cristos.
De asemenea Duhul Sfânt a venit
să convingă inimile oamenilor. Doar
prin El şi datorită lucrării Sale în noi,
putem avea inima străpunsă şi convinsă
că are nevoie de pocăinţă.
Să nu îndrăznim să credem că suntem atât de buni încât să ne putem trezi
singuri conştiinţa amorţită de păcat,
făcând-o să asculte de Dumnezeu.
Duhul Sfânt este cel care ne convinge
şi prin El putem striga după mila şi îndurarea Domnului. Cu ajutorul Duhului
Sfânt suntem în stare să experimentăm
viaţa nouă dobândită prin credinţa în
Cristos. Cu Duhul Sfânt suntem capabili
să avem o gândire nouă, o umblare nouă,
relaţii noi şi ţeluri care vizează veşnicia.
Duhul Sfânt ne dă puterea necesară
ca să putem trăi pe placul lui Dumnezeu
în aşa fel încât pământul şi cerul să ştie
că suntem ai Domnului de acum şi până
în vecii vecilor.
Mulţumim Duhule Sfânt că eşti aici,
cu noi şi în noi.

1. Pentru mine sărbătoarea Rusaliilor
reprezintă trimiterea Duhului Sfânt ca şi
Mângâietor, însă noi trebuie să fim plini
de Duhul Sfânt tot timpul! În Ziua
Cincizecimii a fost primul botez cu Duhul
Sfant şi de atunci Mângâietorul trimis de
Isus a rămas cu noi.
2. Lucrarea Duhului Sfânt constă în a
mă convinge de păcat şi a-mi descoperi lu-

crurile minunate ale lui Dumnezeu, iar eu
dacă accept pot să cresc şi să am roadele
Duhului Sfânt!
3. Dacă am roadele Duhului Sfânt pot
avea o viaţă din abundenţă!
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Continuare din pag. 1

Încă din primele momente ale
venirii Sale, Duhul Sfânt a acţionat după
cum a crezut de cuviinţă în aşa fel încât
numele lui Dumnezeu să fie onorat iar
lucrările Lui minunate să fie cunoscute
de oameni.
Venirea Sa nu poate trece nicidecum
neobservată. Atunci când un om are
Duhul lui Dumnezeu, realitatea aceasta
este vizibilă. Odată petrecut acest lucru,
gândirea, vorbirea, trăirea şi toate
acţiunile acelei persoane sunt diferite.
Un aspect demn de luat în considerare este acela că la venirea Sa, Duhul
Sfânt nu a atras atenţia asupra Lui însuşi
ci mai degrabă l-a onorat pe Domnul
Isus Cristos.
De fapt în ziua Rusaliilor s-a rostit
de mult mai multe ori numele lui Isus
Cristos decât numele Duhului Sfânt. În
acest fel Duhul Sfânt ne-a arătat armonia
care guvernează relaţiile dintre cele trei
persoane ale Trinităţii şi felul în care
fiecare persoană ştie să o onoreze pe
cealaltă.
Aceasta este o lecţie pe care fiecare
membru al familiei lui Dumnezeu care
este Biserica, ar trebui să şi-o însuşească
şi să o practice cu sfinţenie dacă este

pastor Daniel Chereji

Rodica Tincu

A

trăi o viaţă împlinitoare şi
morală este un deziderat acceptat şi râvnit de către mulţi dintre noi. Însă a trăi fără a fi conştienţi de
importanţa prezenţei şi lucrarea Duhului
Său cel Sfânt în viaţa noastră este asemeni
unui zbor frânt înainte de vreme!
Fără plinătatea prezenţei Duhului
Sfânt în vieţile noastre, visele noastre nu
s-ar ridica niciodată la înălţimea
aşteptărilor şi împlinirilor pe care El le-a
întrezărit cu privire la noi! Pe zi ce trece,
filele cărţilor vieţilor noastre, răsfoite adesea într-un mod prea alert, tumultuos şi
dezordonat, s-ar rupe, învechi şi deteriora,
dacă nu am da ascultare Vocii Duhului
Sfânt!
Ar fi trist să fim neglijenţi cu toate
însemnările pe care le aşternem în inimile
şi gândurile noastre, le notificăm,
imprimăm şi actualizăm zilnic. Doar cu
ajutorul, suportul şi susţinerea Duhului
Sfânt, bibliografiile noastre personale pot
să capete sens, conţinut, substanţă şi să
prindă ecou în veţile copiilor noştri!
Aşadar să lăsăm ca persoana Duhului Său
cel Sfânt, să ne inspire, motiveze,
provoace la o trăire autentică, conştienţi
fiind de faptul că într-o zi, acolo sus, în
cer, El va deschide fiecare pagină a cărţii,
vieţilor noastre!
Tânjesc cu-adevărat după ziua, în
care vom fi cu toţii acolo sus şi asemeni
unui album de familie, vom răsfoi cu
nesaţ împreună, filele istoriilor personale
ale eroilor credinţei: Iosif, Moise, Rut,
Daniel, Iov, Habacuc! Ce mai întrebări,
bucurie şi entuziasm! De-abia aştept!
În acest context, am încercat să
răspundem la următoarele întrebări:
1. Ce reprezintă sărbătoarea Rusaliilor
pentru mine?

Celebrarea persoanei Duhului Sfânt
în viaţa mea! Înnoirea minţii, a inimii şi
voinţei mele prin aşezarea Lui în viaţa
mea, locuirea fiinţei mele de către El şi
umplerea personalităţii mele cu darurile
Duhului Său cel Sfânt. Romani 12:1-2
Bucurie contopită cu linişte, uimire
împletită cu ignoranţa-mi specifică
fragilităţii, subiectivităţii şi nedesăvârşirii
fiinţei mele umane, inundate totuşi de
pacea Sa divină!
De fiecare dată când mă gândesc la
persoana Duhului Sfânt, realizez că acordurile fine ale inimii Sale de Tată, răzbat
cu fiecare an, într-un fel tot mai profund,
autentic, clar înlăuntrul sufletului meu.
Într-un mod stângaci, asistată de
persoana Duhului Său cel Sfânt, am
desluşit de nenumărate ori, pe pânza vieţii
mele, frânturi dintr-o arie muzicală
compusă din note ce exprimau intensitatea dragostei Sale, tăria dreptăţii Lui şi
durata bunătăţii Sale inconfundabile! Am
recunoscut imediat „semnătura” Lui, întreaga partitură urmând a prinde contur,
doar în cer!
2. Cum se implică Duhul Său cel
Sfânt în creşterea mea spirituală?
( continuare în pagina 6 )
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1. Duhul Sfânt cea de-a treia Persoană
din Dumnezeire este dat, este trimis de
Dumnezeu după ridicarea la cer a lui Isus.
De când am venit în această lume, Duhul
Sfânt a fost prezent, a fost acolo pentru că
era trimis de Dumnezeu, este darul lui
Dumnezeu.
"Darul Duhului Sfânt s-a revărsat ..."
Fapte 10:45. El este din abundenţă şi este
una cu Tatăl şi Fiul în acelaşi timp.
2. El este Mângâietor. Ioan 14:26
“Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe
care-L va trimite Tatăl în Numele Meu vă
va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu."
De-a lungul anilor, în viaţa mea şi a
familiei mele "Mângâietorul" a fost cu
mine şi cu noi. Dumnezeu a ştiut că e
nevoie permanentă de cineva care să fie cu
noi să ne înveţe şi să ne aducă aminte.
Duhul Sfânt m-a mângâiat când alţii mau lovit, a fost alături de mine când am
fost singură, m-a învăţat ce să vorbesc
când am fost provocată, m-a mustrat când
am greşit sau am păcătuit, s-a rugat pentru mine când eu nu am putut sau nu am
mai avut cuvinte, mi-a dat putere pentru
a merge mai departe prin credinţă. Romani 15:13 "...pacea pe care o dă credinţa
pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiţi
tari în nădejde."
Am cerut de la Dumnezeu călăuzirea
Duhului Sfânt şi am simţit-o de-a lungul
vieţii mele. M-am sfătuit cu El ca şi cu o
persoană şi am cerut înţelepciune. I-am
cerut să facă parte din familia mea să
conducă şi să ia decizii. Nu a fost nicio-
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Ce reprezintă sărbătoarea Rusaliilor pentru mine?
Cum se implică Duhul Sfânt în creşterea mea spirituală?
Cum pot trăi o viaţă din abundenţă, cu ajutorul Duhului
Sfânt?

data prea ocupat ca să nu mă ajute, nu a
fost prea obosit să mă înţeleagă. Totdeauna a avut timp pentru mine şi familia
mea. Am crezut şi am simţit că este acolo,
(în familie) şi mi-o protejează. Chiar dacă
de multe ori grija mea pentru copii şi pentru cele necesare s-au transformat în îngrijorare, m-am rugat ca El să mă ajute să
scap şi de acest lucru.
3. Prin El văd cerul, frumuseţea de
acolo, veşnicia şi tot prin El nimic nu mă
mai leagă de lumea aceasta. Ce altceva
mi-aş mai putea dori? Nu vreau să-L întristez niciodată şi nu vreau să plece de la
mine şi din familia mea. Cred că în procesul lui Dumnezeu de prelucrare a fiinţei
umane, Mângâierea Duhului Sfânt este
fenomenul de şlefuire prin care noi, copiii
lui Dumnezeu primim strălucire. 2 Corinteni 13:14 "Harul Domnului Isus Hristos
şi Dragostea Lui Dumnezeu şi împărtăşirea
Duhului Sfânt să fie cu noi cu toţi. Amin. "
Elvira Sava

1. Rusaliile, sărbătoare cu o mare influenţă şi îsemnătate personală care îmi întăreşte
motivaţia spirituală de a merge şi propovădui Cuvântul lui Dumnezeu şi altora, demonstrându-mi că cea mai importantă îndeletnicire din viaţa unui creştin este aceea de a
contribui la salvarea cât mai multor suflete, în mod special a celor apropiaţi nouă şi a
celor către care avem accesibilitate.
2. Prin faptul că este în permanenţă cu mine, folosind şi nuiaua atunci când e nevoie
de mustrare. Noi nu putem nimic dela noi înşine. Fără Domnul suntem flămânzi,
însetaţi apoi slab înarmaţi. Dumnezeu este Conducătorul nostru în luptă, indiferent de
ce fel ar fi aceasta şi asta numai pentru că în El putem totul!Lucrarea de mântuire e
făcută de Duhul Sfânt. El ne conştientizează că suntem păcătoşi şi că avem nevoie de
iertare. Când are loc naşterea din nou, de asemenea Duhul Sfânt face lucrarea
aceasta.Puterea sa e folosită şi în bătălia pe care o avem de dus cu puterile întunericului.
Tocmai de aceea, nădejdea mea este în Domnul, armele Lui sunt biruitoare şi pline de
har:”Toate le pot în Cristos Isus, El mă îmbracă cu putere”. Filipeni 4:13
3. O viaţă e trăită din abundenţă doar în prezenţa lui Dumnezeu şi cu implicarea
Lui constantă în acţiunile şi deciziile noastre. Nu există viaţă trăită din abundenţă fără
prezenţa Lui! Este o simplă iluzie tristă care se transformă de cele mai multe ori într-o
realitate cruntă!
Cu simpatie, Zâna Meţac

1. Cu mulţi ani în urmă, sărbătoarea Rusaliilor, reprezenta pentru mine începutul
unei vieţi spirituale autentice, trăite sub călăuzirea Duhului Sfânt. Acum reprezintă o
aniversare a acestui lucru, sub aceeaşi călăuzire.
2. Desigur că mişcarea în voie a Duhului Sfânt în fiinţa noastră, este dată de spaţiul pe care I-L oferim, ca El să-şi poată face lucrarea de desăvârşire în asemănarea
noastră cu Cristos!
3. Implicarea Sa în creşterea mea sprituală, este în primul rând prin mustrare,
apoi, în egală măsură prin călăuzire, mângâiere şi îndemn la cercetare.
Sorin Zah
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