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Editorial. Cincizecimea sau Duhul Sfânt azi

„Să trăieşti în pace, şi pacea să
fie cu casa ta şi cu tot ce este al
tău” !                     I SAMUEL 25 : 6

aşteaptă cele douăsprezece seminţii ale noastre
care  slujesc  necurmat  lui  Dumnezeu,  zi  şi
noapte. Pentru această nădejde, împărate, sunt
pârât eu de iudei !
8 Ce ? Vi  se  pare de  necrezut  că Dumnezeu
învie morţii ?
9 Şi eu, ce-i drept, credeam că trebuie să fac
multe  lucruri  împotriva  Numelui  lui  Isus  din
Nazaret,
10 şi aşa am şi făcut în Ierusalim. 
Am aruncat în temniţă pe mulţi sfinţi, căci am
primit puterea aceasta de la preoţii cei mai de
seamă ; şi, când erau osândiţi la moarte, îmi
dădeam şi eu votul împotriva lor.
11 I-am pedepsit adesea în toate sinagogile şi
îmi  dădeam  toată  silinţa  ca  să-i  fac  să
hulească. 
În  pornirea  mea  nebună  împotriva  lor,  îi
prigoneam până şi în cetăţile străine. 
12 În  acest  scop,  m-am  dus  la  Damasc,  cu
putere şi învoire de la preoţii cei mai de seamă.
13 Pe la amiază, împărate, pe drum, am văzut
strălucind  împrejurul  meu  şi  împrejurul
tovarăşilor  mei  o  lumină  din  cer,  a  cărei
strălucire întrecea pe a soarelui.
14 Am căzut cu toţii la pământ; şi eu am auzit
un  glas  care-mi  zicea  în  limba  evreiască  :
„Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti ? 
Îţi  este  greu  să  arunci  cu  piciorul  înapoi  în
vârful unui ţepuş.”  
15 „Cine eşti, Doamne ?”, am răspuns eu. Şi
Domnul a zis : 
„Eu sunt Isus pe care-L prigoneşti.         
                                                               [Va continua]
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CAPITOLUL 25
25  Fiindcă  am  înţeles  că  n-a  făcut  nimic
vrednic de moarte, şi fiindcă singur a cerut să
fie  judecat  de  cezar,  am  hotărât  să-l  trimit.
26 Eu n-am nimic temeinic de scris domnului
meu  cu  privire  la  el  ;  de  aceea  l-am  adus
înaintea  voastră,  şi  mai  ales  înaintea  ta,
împărate  Agripa,  ca,  după  ce  se  va  face
cercetarea,  să  am  ce  scrie.
27 Căci mi se pare fără noimă să trimit pe un
întemniţat, fără să arăt de ce este pârât.” 

CAPITOLUL 26
Pavel înaintea lui Agripa

1 Agripa  a  zis  lui  Pavel  :  „Ai  voie  să  te
aperi !” Pavel a întins mâna şi a început să se
apere astfel : 2 „Mă socotesc fericit, împărate
Agripa, că am să mă apăr astăzi înaintea ta
pentru  toate  lucrurile  de  care  sunt  pârât  de
iudei  ;  3 căci  tu  cunoşti  foarte  bine  toate
obiceiurile şi  neînţelegerile  lor.  De aceea,  te
rog să mă asculţi cu îngăduinţă.
4 Viaţa mea, din cele dintâi  zile ale tinereţii
mele, este cunoscută de toţi iudeii, pentru că
am  petrecut-o  în  Ierusalim,  în  mijlocul
neamului meu.
5 Dacă  vor  să  mărturisească,  ei  ştiu  de  la
început că am trăit ca fariseu, după cea mai
îngustă partidă a religiei  noastre.  6 Şi  acum
sunt  dat  în  judecată  pentru  nădejdea
făgăduinţei  pe  care  a  făcut-o  Dumnezeu
părinţilor noştri 7 şi a cărei împlinire o 

Promisiunea Domnului Isus a fost că : „EU voi ruga pe Tatăl şi EL vă va da un alt
Mângâietor, care să fie cu voi pentru totdeauna, Duhul Adevărului ... rămâne cu voi şi va
fi în voi” (Ioan 14 : 16 - 17). Acest adevăr este în vigoare şi astăzi, fiindcă CEL care l-a
spus, nu l-a abrogat ! 

Ioan nota cuvintele Domnului Isus : „Totuşi vă spun adevărul : vă este de folos să
Mă duc ; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi ; dar, dacă Mă duc, vi-
L voi trimite”. (Ioan 16 : 7 ) 

Cum vine Duhul Sfânt în viaţa unui om ? Prin  turnare.  Adică de sus ! Un alt
aspect care se deduce este ideea de vas care este umplut cu ceva ! Omul devine un fel de
purtător de Duh Sfânt !

Apostolul Petru spunea despre Domnul Isus : „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) Luca descrie ce auzeau ascultătorii privitori, (Fapte 2
: 1 - 11), dar scrie foarte puţin despre ceea ce vedeau ei în acele momente, privind grupul
de credincioşi aflat la rugăciune. Cei care au participat la acest fel de rugăciune, înţeleg
foarte bine la ce se referea Luca !

De ce este important Duhul Sfânt ? Există cel puţin două aspecte ale lucrării
Lui, pentru :
 necredincioşi. În Ioan 16 : 8 scrie : „Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată
în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata”. A dovedi înseamnă a  convinge  ; Duhul
Sfânt  îl  face pe om să înţeleagă cum vede Dumnezeu păcatul.  Omul spune :  Am  luat
(cutare lucru), dar Duhul Sfânt îi spune : Recunoaşte că ai furat acel lucru, nu redenumi
păcatul, ci asumă-ţi răspunderea pentru păcatul înfăptuit şi cere-ţi iertare de la Dumneze
iar prin credinţa în Jertfa Domnului Isus, vei fi iertat de orice păcat pe care l-ai făcut ...
 credincioşi. Tot Ioan, în capitolul 16 : 13 redă cuvintele Domnului Isus : „Când
va veni 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”.
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CUM POT FI MÂNTUIT ?
1. Nu există om fără păcat  :  „Căci  toţi au
păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”.
(Romani 3 : 23) 2.  Pentru un singur păcat,
omul este / va fi condamnat : „Fiindcă plata
păcatului  este moartea ...”.  3. Mântuirea este
posibilă  numai  prin  Isus :  „  ...  darul  fără
plată  al  lui  Dumnezeu  este  viaţa  veşnică  în
Isus Hristos,  Domnul  nostru”.  (Romani  6:23)
„Doamne Isuse, vino te rog şi în viaţa mea !”

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,

pentru ca oricine crede în El să nu piară,
ci să aibă viaţa veşnică”. 

EVANGHELIA DUPĂ IOAN 3 : 16

PROVERBE LATINE
SFAT

• Cine n-ascultă de unul mai mare ori cu capul
se loveşte de piatră, ori cu piciorul. • Mulţi te
sfătuiesc, puţini te hrănesc. • Nu-i greu pentru
cine dă povaţă, greu e pentru cine-nvaţă. Proverbe

•  Un  sfat,  poţi  da  ;  să-l  impui,  însă,  e  o
greşeală.  Hrant Avakian. • Lucrul care produce cel
mai  puţin  plăcere  este  sfatul.  Srbuhi  Tiusab [Din
Proverbe  şi  cugetări  latine, Albatros,  Bucureşti,
1976].

CARTEA VECHE  
338. Unirea duhului

Un  împărat  al  Schiţilor  aflându-se  pe  patul
morţii a chiemat la sine pe fiii săi şi le-a dat să
rupă un snop de nuele. 
Dar în zadar au încercat, nici unul nu a putut
frânge snopul. 
Acest lucru le-a succes numai dupăce, la sfatul
părintelui, au luat nuelele una câte una. Astfel a
lămurit împăratul pe fii că tăria stă în unire, iar
slăbirea în desbinare.
Prin acest exemplu luminos le dă sfatul său cel
din urmă, ca să caute a trăi în unire, iubire şi
înţelegere  frăţească,  căci  numai  aşa  se  vor
păzi  de a fi  frânţi  de duşmani,  pe când dacă
prin certuri, prin ură şi prin neînţelegeri se vor
desbina, vor fi sfărâmaţi.
Numai  unirea  iubirii  sfinte  îi  va  întări  şi  pe
creştini  în  lupta,  ce  trebue,  după  cuvântul
apostolului : 
„Numai,  purtaţi-vă  într-un  chip  vrednic  de
Evanghelia lui Hristos ... să aud despre voi că
rămâneţi tari în acelaşi duh şi că luptaţi cu un
suflet pentru credinţa Evangheliei”. (Filipeni 1 : 27)

BIOGRAFII 
Lumini peste veacuri (I) 

[Petru Popovici]
CAPITOLUL 6

JAN HUS
Hus refuză să-şi retragă învăţăturile şi să se
lepede de credinţa lui.
Când i s-a spus să-şi aleagă între a tăgădui
învăţăturile sau a suferi moartea, el spuse
că preferă mai degrabă moartea. 
Apoi  îndreptându-se  spre  împărat  zise  :
„M-am  înfăţişat  înaintea  Sinodului,  de
bună voie, sub protecţia publică şi pe baza
cuvântului de onoare al împăratului, care
e de faţă”. 
Acesta  roşi  de  ruşine,  dar  nu-i  mai
acordă protecţia lui. El însă nu tremura de
frică. Ştia că suferă pentru o cauză dreaptă,
că  adevărul  e  de partea  lui.  Şi  credea  în
biruinţa adevărului Evangheliei, cu toate că
el va cădea în luptă. 
Primise  de  altfel  încredinţarea  din  partea
Domnului despre aceasta. 
Într-un  vis  el  se  văzu  din  nou  în  capela
Betleem din Praga.  Aici  văzu pe papa şi
episcopii săi încercând să şteargă chipurile
lui  Cristos  pe  care  le  pictase  pe  pereţi.
Aceasta îl întrista, dar a doua zi se făcea că
mai  mulţi  pictori  se  străduiau  să  refacă
tablourile în culori  mai  frumoase şi  chiar
mai multe ca număr. 
Când  au  terminat  lucrarea,  pictorii
înconjuraţi  de  o mare  mulţime,  strigară  :
„Să vie acum papii şi episcopii, căci nu le
vor mai putea şterge niciodată”. 
El  a  înţeles  că  nu  e  vorba  de  chipul  lui
Cristos  pictat  pe  pereţi,  ci  de  inimile
oamenilor  care  formează  biserica.
Istorisind acest vis, el adaugă : 
„Susţin ca ceva sigur că chipul lui Cristos
nu va mai fi şters niciodată. Au vrut să-l
nimicească,  dar  va  fi  din  nou  pictat  în
toate inimile de predicatori mult mai buni
decât mine”.

În  ziua  de  6  iulie  1415,  Sinodul  a  dat
următoarea sentinţă : 
„Jan  Hus,  ca  eretic  înverşunat,  care  a
răspândit  învăţături  false  şi  agitatoare,
înşelând  multă  lume,  şi-a  bătut  joc  de
scaunul  apostolic  şi  de  sfântă  maică
biserică,  dovedindu-se  incorigibil,  se
despoaie de demnitatea de preot şi se dă
pe mâna tribunalului lumesc”. 
Sentinţa a fost executată imediat, rupând de
pe el haina de preot. 
El fu condamnat la moarte pe rug. Pe cap i-
au pus o tichie de eretic făcută din hârtie pe
care  erau  zugrăviţi  trei  demoni  care  se
luptau  pentru  capturarea  unui  suflet.
„Cu cea  mai  mare  bucurie,  -  zise  Hus  -
vreau să port  această coroană de dragul
tău,  o  Isuse,  care  ai  purtat  o  cunună de
spini pentru mine”.
După ce l-au degradat public cu o întreagă
ceremonie executată de preoţi şi episcopi,
care  mereu  rosteau  blesteme,  clericii  îi
spuseră  :  „Acum  predăm  sufletul  tău
diavolului”.  La  aceasta,  Hus  răspunse,
ridicând ochii spre cer : 
„Şi  eu  predau  în  mâinile  Tale,  o  Isuse,
sufletul meu răscumpărat de Tine”. 
El  fu  luat  apoi  şi  condus  spre  locul  de
execuţie.  O  mare  mulţime  compusă  din
clerici  îmbrăcaţi  în  odăjdii  strălucitoare,
ostaşi, locuitori din Constanţa şi musafiri îl
însoţiră.  El  se  apropie  de  stâlp  cântând
Psalmul  23.  Ajuns  în  faţa  stâlpului,  el
îngenunche şi se rugă, apoi se aşeză lângă
stâlp şi călăii trecură lanţul peste pieptul şi
pe după gâtul lui legându-l. 
Înainte de a i se pune focul, mai fu somat
încă o dată să se lepede de ereziile lui. 
„Ce erezii  ?  -  strigă  Hus  -  de  ce  să  mă
leapăd când nu mă ştiu vinovat de nici o
erezie ? Chem pe Dumnezeu ca martor că
tot ce am scris şi tot ce am propovăduit nu
am  făcut  cu  alt  scop  decât  pentru
mântuirea sufletelor de păcate ... [Va continua]

ILUSTRAŢIE  
„  ... voi  turna  din  Duhul  Meu  peste  orice
făptură ...  tinerii  voştri  vor  avea  vedenii  şi
bătrânii voştri vor visa visuri”. (Fapte 2 : 17) 
Într-o zi,  H. C. Booth stătea pe un balansoar
privind asfinţitul. Trăind în Midwest, putea să
privească şi rafalele de praf. 
Pe  când  contempla  scena,  a  început  să  se
întrebe  :  „Cum ar  fi  dacă  am putea  inversa
vântul  aşa încât să înghită praful  în loc să-l
sufle ?” 
Câţiva ani mai târziu, a inventat aspiratorul !
Edison a spus :  „Gândurile care apar pur şi
simplu  în  minte  sunt  de  obicei  cele  mai
valoroase”. Dumnezeu a spus : „ ...  voi turna
din Duhul Meu peste orice făptură ...” (nu doar
peste  câţiva  aleşi),  poţi  să-I  ceri  şi  tu  Lui
Dumnezeu să toarne din Duhul Lui peste tine !

CAPITOLUL 15 Sunteţi tot atât de bătrân ca 
şi arterele dvs. Este adevărat, omul este tot atât 
de bătrân ca şi arterele sale. 
Pe drept cuvânt, arterioscleroza a fost denumită
„boala fiecăruia”. 
Ce  putem  face  pentru  a  înlătura  pe  cel  mai
sălbatic ucigaş al omului ? Literatura medicală
abundă în studii care arată importanţa reducerii
unei  substanţe  grase  numită  colesterol.
Tumorile de colesterol  se formează pe pereţii
vaselor  sanguine  şi  împiedecă  elasticitatea
arterelor. 
Aceste tumori se numesc ateroame, de unde şi
termenul de ateroscleroză pentru tipul cel mai
grav de arterioscleroză.
S-a pus mare accent pe reducerea colesterolului
din  sânge,  deoarece  pare  să  fie  o  strânsă
legătură  între  cantităţile  mari  de  colesterol  şi
ateroscleroză.
Multe studii ştiinţifice recente arată că agenţii
cei mai importanţi care mărese acest periculos
colesterol în sânge, sunt :
1) Consumul de grăsimi animale ; 
2) Supragreutatea ;
3) Fumatul ;
4) Emoţiile şi încordarea (stressul).       [Va continua]


