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Editorial
De ce avem nevoie de Duhul Sfânt?

A treia persoanã a Dumnezeirii
Duhul face lucrarea Salvatorului lumii eficientã

Marele Dar al lui Dumnezeu pentru om –
Duhul Sfânt
Fãrã Duhul Sfânt planul de mântuire nu ar fi
putut fi realizat

Lucrarea Duhului Sfânt pentru noi ºi în noi
Duhul Sfânt lucreazã pentru restaurarea
noastrã ºi ne pregãteºte pentru compania
fiinþelor cereºti

Pregãtirea pentru Ploaia Târzie
Trebuie sã ne recunoaºtem condiþia realã, sã
ne mãrturisim greºelile, sã îndepãrtãm
pãcatele ºi sã ne întoarcem la Domnul

Încheierea lucrãrii lui Dumnezeu sub
Ploaia Târzie
Bãrbaþi de credinþã ºi rugãciune vor fi
constrânºi sã înainteze cu zel sfânt, declarând
cuvintele pe care li le dã Dumnezeu

Duhul Sfânt ºi Ploaia Târzie
Prezenþa Duhului cu lucrãtorii lui Dumnezeu
va da proclamãrii adevãrului o putere mare

Duhul Sfânt retras de pe pãmânt
Profeþiile se împlinesc ºi timpul de probã
pentru fiecare suflet este aproape încheiat

Poezie
Ce duh ai?

NEVOIA NOASTRÃ

DE DUHUL SFÂNT

U n alt an se apropie cu grãbire de
încheiere ºi suntem atât de recunoscãtori
cã suntem încã în viaþã. Lãudat sã fie

Dumnezeu pentru aceasta.
Tema sãptãmânii de rugãciune din acest an

este Duhul Sfânt. Care ar fi putut fi mai potrivitã?
Nu este nici o altã nevoie mai mare decât aceasta
în poporul lui Dumnezeu care aºteaptã venirea în
curând a lui Isus Hristos.

Sã ne amintim de sufletele preþioase ale turmei
lui Dumnezeu care sunt izolate. Trebuie fãcute
eforturi pentru a împãrtãºi aceste solii cu ele. Vã
rugãm amintiþi-vã de asemenea cã Sabatul din
13 decembrie trebuie sã fie o zi de rugãciuni
speciale ºi de umilinþã. Cei care pot, ar trebui sã
þinã o zi de post. Duminicã, 14 decembrie, se va
strânge un dar special pentru ajutarea cauzei lui
Dumnezeu din întreaga lume. Vã rugãm, fraþi ºi
surori, sã aduceþi un dar jertfitor. Domnul vã va
rãsplãti tuturor.

Ne rugãm ca aceastã sãptãmânã de rugãciune
sã aducã mari binecuvântãri, ºi ca puterea Duhului
cel Sfânt sã fie revãrsatã din abundenþã peste
fiecare participant. Fie ca fiecare individ sã fie
un vas pregãtit pentru revãrsarea ploii târzii.

          Fraþii voºtri din Conferinþa Generalã
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DE CE AVEM NEVOIE DE DUHUL SFÂNT?

Editorial

Trebuie sã ne pocãim
înaintea lui Dumnezeu.
De ce? – Pentru cã am

cãlcat Legea Sa. Trebuie sã avem
credinþã în Domnul nostru Isus
Hristos, pentru cã El este jertfa
pentru pãcat. ªi de unde obþinem
cãinþa? – Duhul Sfânt ne dã cãinþa.
Isus ne atrage la El prin intermediul
Duhului Sfânt; ºi prin credinþã în
sângele Lui suntem curãþaþi de
pãcat; ‚pentru cã sângele lui Isus
Hristos, Fiul Lui, ne curãþeºte de
orice pãcat.’ ”1

„Noi suntem prea indiferenþi cu
privire la Duhul Sfânt, care trebuie
sã ia în stãpânire inima ºi
caracterul. Cei care nu sunt
luminaþi de Duhul Sfânt pot vedea
doar lucrurile care sunt de cea mai
mare importanþã în aprecierea lor
omeneascã. Ei confundã iluziile
cu realitatea, ºi realitatea cu
iluziile, numind lumea atom ºi
atomul lume. Ei au nevoie de
Duhul Sfânt pentru a le controla
inima ºi mintea, ºi pentru a modela
caracterul dupã asemãnarea
divinã. Nimeni nu e în siguranþã
dacã încearcã sã lucreze fãrã
Duhul Sfânt. Se pot rosti cele mai
puternice predici, dar cuvântul
spus va fi fãrã valoare, dacã nu e
însoþit de Duhul Sfânt.”2

„Trebuie sã ne rugãm la fel de
serios pentru coborârea Duhului
Sfânt, ca ucenicii în ziua
Cincizecimii. Dacã ei au avut
nevoie de puterea Duhului la acea
vreme, cu cât mai mult avem noi

nevoie de ea astãzi. Tot felul de
doctrine false, erezii ºi înºelãciuni
încurcã minþile oamenilor ºi, fãrã
ajutorul Duhului, eforturile noas-
tre de a prezenta adevãrul divin
vor fi zadarnice.

Lupta dintre bine ºi rãu nu este
mai puþin cruntã astãzi decât în
zilele Mântuitorului. Cãrarea spre
cer nu este mai netedã acum decât
atunci. Toate pãcatele noastre
trebuie date la o parte. Trebuie sã
ne despãrþim de orice îngãduire a
lucrurilor iubite care împiedicã
progresul nostru spiritual. Ochiul
sau mâna dreaptã trebuie sã fie
jertfite, dacã ne fac sã pãcãtuim.
Suntem noi dispuºi sã renunþãm
la înþelepciunea noastrã proprie ºi
sã primim împãrãþia cerurilor ca
niºte copilaºi? Suntem dispuºi sã
renunþãm la neprihãnirea noastrã
proprie? Suntem dispuºi sã jertfim
aprobarea oamenilor? Preþul vieþii
veºnice este de o valoare infinitã.
Suntem noi dispuºi sã întâmpinãm
cu bucurie ajutorul Duhului Sfânt,
ºi sã cooperãm cu El, depunând
eforturi ºi fãcând sacrificii
proporþional cu valoarea lucrului
pe care vrem sã îl obþinem?”3

„Când cineva este cu desã-
vârºire golit de eu, când orice idol
a fost alungat din suflet, golul este
umplut de influenþa Duhului lui
Hristos. Un astfel de om are
credinþa care lucreazã din iubire
ºi curãþeºte sufletul de orice
mânjiturã moralã ºi spiritualã.
Duhul Sfânt, Mângâietorul, poate

lucra asupra inimii, influenþând ºi
conducând astfel, încât el se
bucurã de lucrurile spirituale.”4

„Tatãl nostru ceresc este mai
binevoitor sã dea Duhul Sãu Sfânt
celor  care Îl cer, decât sunt pãrinþii
pãmânteºti sã dea daruri bune
copiilor lor. Dar este datoria
noastrã ca prin mãrturisire,
umilire, pocãinþã ºi rugãciuni
serioase sã împlinim condiþiile pe
baza cãrora Dumnezeu ne-a
promis cã ne va da binecuvântarea
Sa. Înviorarea necesarã poate fi
aºteptatã doar ca rãspuns la
rugãciune. În timp ce poporul este
atât de lipsit de Duhul Sfânt al lui
Dumnezeu, el nu poate aprecia
vestirea cuvântului; dar când
puterea Duhului le va atinge
inimile, atunci cuvântãrile þinute
nu vor fi fãrã efect. Conduºi de
învãþãturile Cuvântului lui Dum-
nezeu, cu manifestarea Duhului
Sãu Sfânt, în liniºte, cei care
participã la întâlnirile noastre vor
dobândi o experienþã preþioasã, ºi
întorcându-se acasã, vor fi pre-
gãtiþi sã exercite o influenþã
sãnãtoasã.”5

Referinþe

1. The Review and Herald, 1 martie
     1892.
2. Ibid., 30 iulie 1901.
3. Ibid., 10 februarie 1903.
4. The Home Missionary, 1 noiembrie
     1893.
5. The Review and Herald, 22 martie
     1887.
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Vineri, 5 decembrie

A TREIA PERSOANÃ A
DUMNEZEIRII

D umnezeirea a fost
miºcatã de milã pentru
omenire, ºi Tatãl, Fiul ºi

Duhul Sfânt S-au dedicat aducerii
la îndeplinire a planului de
mântuire. Pentru a duce la bun
sfârºit acest plan, s-a luat
hotãrârea ca Hristos, singurul Fiu
al lui Dumnezeu, sã Se ofere ca
jertfã pentru pãcat. Ce poate
mãsura adâncimea acestei iubiri?
Dumnezeu a fãcut imposibil
pentru oameni sã spunã cã El ar fi
putut face mai mult. În Hristos, El
a dat toate resursele cerului, pentru
ca nimic sã nu lipseascã din planul
pentru înãlþarea omului. Aici este
iubire – contemplarea ei ar trebui

sã umple sufletul de recunoºtinþã
inexprimabilã! O, ce iubire, ce
iubire neîntrecutã! Contemplarea
acestei iubiri va curãþi sufletul de
tot egoismul. Ea îl va conduce pe
ucenic sã jertfeascã eul, sã-ºi ia
crucea, ºi sã urmeze Mântui-
torului.1

Mângâietorul pe care a promis
Hristos cã-L va trimite dupã
înãlþarea Sa la cer, este Duhul în
toatã plinãtatea Dumnezeirii,
manifestând puterea harului divin
faþã de toþi cei care Îl primesc pe
Hristos ºi cred în El ca Mântuitor
personal. Existã trei persoane vii
ale trio-ului ceresc; în numele

acestor trei mari puteri – Tatãl,
Fiul ºi Duhul Sfânt – sunt botezaþi
toþi cei care Îl primesc pe Hristos
prin credinþã vie, ºi aceste puteri
vor coopera cu supuºii cerului în
eforturile lor de a trãi o viaþã nouã
în Hristos.2

Când a prezentat ucenicilor Sãi
lucrarea Duhului Sfânt, Isus a
încercat sã le umple inimile cu
bucuria ºi speranþa care Îi umpleau
inima Lui. El Se bucura de
ajutorul bogat pe care îl pusese  la
dispoziþia bisericii Sale. Duhul
Sfânt era cel mai mare dar pe care
l-ar fi putut cere de la Tatãl pentru
înãlþarea poporului Sãu. El trebuia
sã fie dat ca un agent regenerator,

ºi fãrã acesta, jertfa lui Hristos nu
ar fi avut nici un folos. Puterea
rãului se întãrise timp de secole,
ºi supunerea omului faþã de
aceastã captivitate satanicã era
uimitoare. Rezistenþa împotriva
pãcatului ºi biruinþa asupra lui
puteau exista doar prin ajutorul
celei de a Treia Persoane a
Dumnezeirii, care urma sã vinã cu
energie neschimbatã, în plinãtatea
puterii divine. Spiritul lui
Dumnezeu este Cel care face
eficient ceea ce a fost îndeplinit
prin lucrarea Salvatorului nostru.
Spiritul lui Dumnezeu este Cel
prin care inima este curãþitã. Prin

Spiritul lui Dumnezeu, credin-
ciosul devine pãrtaº al naturii di-
vine. Hristos a dat Spiritul Sãu ca
o putere divinã pentru a birui toate
tendinþele moºtenite ºi cultivate
spre pãcat, ºi pentru a imprima
caracterul Sãu în biserica Sa.3

Cei care au primit putere de sus
în ziua Cincizecimii nu au fost
eliberaþi prin aceasta de ispite ºi
încercãri viitoare. În timp ce
mãrturiseau pentru adevãr ºi
neprihãnire, ei erau asaltaþi în mod
repetat de vrãjmaºul a tot
adevãrul, care încerca sã le
rãpeascã experienþa creºtinã. Ei
erau constrânºi sã lupte cu toatã
puterea datã lor de Dumnezeu,

pentru a ajunge la statura desã-
vârºitã de bãrbaþi ºi femei în Isus
Hristos. Zilnic ei se rugau pentru
noi provizii de har, pentru ca sã
poatã ajunge mai sus ºi tot mai sus
spre desãvârºire. Sub lucrarea
Duhului Sfânt, chiar ºi cel mai
slab a învãþat, prin exercitarea
credinþei în Dumnezeu, sã-ºi
mãreascã puterile încredinþate ºi
sã devinã sfinþit, curat ºi nobil.
Când se supuneau în umilinþã
influenþei transformatoare a
Duhului Sfânt, ei primeau din
plinãtatea Dumnezeirii ºi erau
transformaþi dupã asemãnarea
divinului.4

E. G. White
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“Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, puteri

infinite ºi atotºtiutoare, îi primesc

pe acei care intrã cu adevãrat

într-o relaþie de legãmânt  cu

Dumnezeu.”

Rãul se acumulase de secole,
ºi putea fi restrâns ºi înfruntat doar
de puterea mare a Duhului Sfânt,
a treia Persoanã a Dumnezeirii,
care venea cu energie neschim-
batã, în plinãtatea puterii divine.
Trebuia sã fie întâlnit un alt spirit;
pentru cã esenþa rãului lucra pe
toate cãile, ºi supunerea omului
faþã de aceastã captivitate satanicã
era uimitoare.5

Domnul Isus a descris gre-
utãþile pe care ei urmau sã le
întâmpine. Îndreptându-le minþile
spre subiecte înalte, El îi cheamã
sã priveascã marile confederaþii
ale rãului aranjate împotriva lui
Dumnezeu, împotriva lui Hristos,
împotriva tuturor acelora care se
unesc cu aceste puteri sfinte.
Hristos le spune cã ei trebuie sã
lupte împreunã cu toþi copiii
luminii; cã agenþii satanici îºi vor
uni puterile pentru a stinge lumina
vieþii lui Hristos din rândurile lor.
Dar ei nu erau lãsaþi sã lupte în
propriile lor puteri omeneºti.
Cetele îngereºti, venind ca
slujitori ai lui Dumnezeu, urmau
sã fie în acea bãtãlie. De ase-
menea, urmau sã fie demnitarii
cereºti veºnici – Dumnezeu,
Hristos ºi Duhul Sfânt – înar-
mându-i cu energie mai mult decât
omeneascã, ºi aveau sã înainteze
cu ei la lucru ºi sã convingã lumea
de pãcat.6

Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt,
puteri infinite ºi atotºtiutoare, îi
primesc pe acei care intrã cu
adevãrat într-o relaþie de legãmânt
cu Dumnezeu. Ei sunt prezenþi la
fiecare botez, pentru a-i primi pe
candidaþii care au renunþat la lume
ºi L-au primit pe Hristos în

templul sufletului. Aceºti can-
didaþi au intrat în familia lui
Dumnezeu, ºi numele lor sunt
scrise în cartea vieþii Mielului.7

Suntem botezaþi în numele
Tatãlui, al Fiului ºi al Duhului
Sfânt, ºi aceste trei puteri mãreþe,
infinite, sunt angajate în mod unit
sã lucreze în favoarea noastrã,
dacã noi vrem sã cooperãm cu ele.
Suntem îngropaþi cu Hristos în
botez ca simbol al morþii Sale.
Suntem scoºi din apã ca simbol al
învierii Lui. Trebuie sã trãim o
viaþã ca nãscuþi din nou, pentru ca
sã putem fi înãlþaþi în ultima mare
zi. Trebuie sã trãiþi în înnoirea
vieþii; pentru cã sunteþi morþi ºi
viaþa voastrã este ascunsã cu
Hristos în Dumnezeu. „Dacã deci
aþi fost înviaþi împreunã cu
Hristos, cãutaþi lucrurile care sunt
sus, unde Hristos ºade la dreapta
lui Dumnezeu.” Acesta este locul
în care sã vã puneþi comoara.8

Cei care prin botez au fãcut în
faþa lui Dumnezeu un legãmânt al
credinþei lor în Hristos ºi al morþii
lor faþã de vechea viaþã de pãcat,
au intrat într-un legãmânt cu

Dumnezeu. Cele trei puteri ale
Dumnezeirii, Tatãl, Fiul ºi Duhul
Sfânt, au luat hotãrârea sã fie
puterea lor ºi eficienþa lor în noua
lor viaþã în Hristos Isus.9

Sfinþirea noastrã este lucrarea
Tatãlui, a Fiului ºi a Duhului
Sfânt. Ea este împlinirea legãmân-
tului pe care Dumnezeu l-a fãcut
cu acei care se leagã de El, pentru
a sta într-o pãrtãºie sfântã cu El,
cu Fiul Sãu ºi cu Duhul Sfânt. Ai
fost nãscut din nou? Ai devenit o
fiinþã nouã în Isus Hristos? Atunci
coopereazã cu cele trei puteri
mãreþe ale cerului, care lucreazã
în favoarea ta. Fãcând aceasta tu
vei descoperi lumii principiile
neprihãnirii.10

Planurile omeneºti vor fi
rãsturnate, ºi Dumnezeu Îºi va
descoperi slava. Tatãl, Fiul ºi
Duhul Sfânt vor îndeplini Legea
cerului. Aceste trei puteri mari
s-au oferit sã distrugã invenþiile
minþilor omeneºti idolatre. Ele au
pus comorile infinite ale cerului
la dispoziþia poporului luptãtor al
lui Dumnezeu.11
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“Prinþul puterilor rãului poate fi

þinut sub control doar de

puterea lui Dumnezeu în a treia

persoanã a Dumnezeirii, Duhul

Sfânt.”

Prinþul puterilor rãului poate fi
þinut sub control doar de puterea
lui Dumnezeu în a treia persoanã
a Dumnezeirii, Duhul Sfânt.12

Duhul Sfânt are o personalitate,
altfel El nu ar putea mãrturisi
minþii noastre ºi cu mintea noastrã
cã suntem copii ai lui Dumnezeu.
El trebuie sã fie de asemenea o
persoanã divinã, pentru cã altfel
nu ar putea pãtrunde tainele care
sunt ascunse în mintea lui
Dumnezeu.  „În adevãr, cine dintre
oameni cunoaºte lucrurile omului,
în afarã de duhul omului, care este
în el? Tot aºa: nimeni nu cunoaºte
lucrurile lui Dumnezeu în afarã de
Duhul lui Dumnezeu.”(1 Cor. 2:
11).13

Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, cei
trei demnitari sfinþi ai cerului, au
declarat cã ei vor întãri oamenii
sã biruiascã puterile întunericului.
Toate facilitãþile cerului sunt
oferite acelora care prin jurã-
mântul lor de la botez au intrat în
legãmânt cu Dumnezeu.14

Când L-am acceptat pe Hristos
ºi în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi
al Duhului Sfânt ne-am legat prin

jurãmânt sã-I slujim lui
Dumnezeu, Tatãl, Fiul ºi Duhul
Sfânt – cele trei demnitãþi cereºti
ºi puteri ale cerului – s-au legat
prin jurãmânt cã ne va fi dat orice
ajutor dacã împlinim jurãmintele
de la botez ca sã „ieºim din
mijlocul lor, ºi... sã fim despãrþiþi,
... ºi sã nu atingem nimic necurat.”
Când suntem credincioºi legã-
mintelor noastre, El spune „te voi
primi”.15

Trebuie sã „þinem” ºi sã trãim
toatã lumina pe care o primim din
cer. De ce? Pentru cã Dumnezeu
vrea ca noi sã înþelegem adevãrul
ceresc ºi sã lucrãm ca ajutor al
Sãu, transmiþând lumina Sa
acelora care nu cunosc iubirea Lui
pentru ei. Când vã predaþi lui
Dumnezeu, voi faceþi un legãmânt
în prezenþa Tatãlui, a Fiului ºi a
Duhului Sfânt – cele trei
Demnitãþi cereºti personale.
„Þineþi” acest legãmânt.

Cele trei persoane cereºti
mãreþe ºi glorioase sunt prezente
cu ocazia botezului. Toate
capacitãþile omeneºti trebuie sã fie
consacrate pe viitor serviciului

pentru Dumnezeu,  reprezentând
pe Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, de
care ele depind. Tot cerul este
reprezentat de aceºtia trei în relaþia
de legãmânt cu viaþa nouã.17

Referinþe:

 1.  Sfaturi pentru sãnãtate, pg. 206.
 2.  Evanghelizarea, pg. 380,381.
 3.  Hristos, Lumina lumii, pg. 495.
 4.   Istoria faptelor apostolilor, pg. 32,33.
 5.  Mãrturii pentru predicatori, pg. 342.
 6. Manuscript Releases, vol. 16, pg.
      204, 205.
 7. Harul uimitor al lui Dumnezeu, pg.
      143 eng.
 8.  Sermons and Talks, vol.2, pg. 167.
 9. Australasian Union Conference
      Record, 7 octombrie 1907.
10. Semnele timpului, 19 iunie 1901.
11. Manuscript Releases, vol. 21, pg.
      151, 152.
12. Evanghelizarea, pg. 382.
13. Ibid.
14. CBNT, pg. 49.
15. Ibid., pg. 143.
16. Ibid., vol. 7, pg. 287.
17. Manuscript Releases, vol. 6, p. 389.
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Sabat, 6 decembrie

MARELE DAR AL LUI DUMNEZEU
PENTRU OM – DUHUL SFÂNT

de Eduardo Lainez C.  – Honduras

Iubitul nostru Mântuitor, Isus
Hristos, a fost miºcat în
inimã de milã ºi compasiune

pentru iubiþii Sãi ucenici, ºi a
început sã le vorbeascã despre
apropiata Sa plecare. Slujirea Sa
ca pãstor trãind în mijlocul
oamenilor ca întrupare a Cuvân-
tului, Emanuel („Dumnezeu cu
noi” – Matei 1:23), ajunsese la
sfârºit. El urma sã-ªi reia slava
aceea strãlucitoare, pe care o
avusese întotdeauna cu Tatãl din
veacurile nesfârºite, unde fusese
adorat cu reverenþã plinã de
bucurie de mii ºi mii de îngeri.

La ultima cinã

La ultima cinã pe care a avut-o
cu ucenicii Sãi, Isus le-a vorbit
într-un mod clar despre des-
pãrþirea imediatã, descoperindu-le
cã peste puþinã vreme El nu avea
sã mai meargã cu ei ca un Pãstor
iubitor pe care Îl urmaserã ei trei
ani ºi jumãtate.

Hristos a folosit cele mai
duioase cuvinte prin care putea sã
Îºi exprime adânca Lui simpatie,
grija ºi mila Sa faþã de ucenicii Lui
iubiþi, spunând: „Copilaºilor, mai
sunt puþin cu voi. Mã veþi cãuta,
ºi, cum am spus iudeilor cã unde
Mã duc Eu ei nu pot veni, tot aºa

vã spun ºi vouã acum.” (Ioan
13:33).

Fãrã îndoialã, aceastã afirmaþie
nu a fost bine primitã de ei. Ei nu
puteau suferi gândul cã trebuie sã
fie despãrþiþi de Acela, pe care Îl
iubeau atât de mult, în care erau
centrate toate speranþele lor, de
Acela, care fusese refugiul ºi
mântuirea lor în toate pericolele.
Ei ºtiau ce însemna Salvatorul
pentru ei, ºi pentru omenire în ge-
neral. „În El era viaþa, ºi viaþa era
lumina oamenilor.” (Ioan 1:4).

Ce ar fi fãcut ei fãrã prezenþa
Lui atât de necesarã? Când aveau
sã întâmpine încercãri amare ºi
când descurajarea i-ar fi asaltat cu
cruzime, cum se puteau baza ei pe
ajutorul puternic al Domnului lor
iubitor, pentru a-i menþine fermi
în credinþa binecuvântatã pe care
o primiserã de la El? Cum puteau
face faþã cu curaj neclintit unei
lumi ostile ºi mari, care îi ura, ºi
care, ca un uriaº, încerca sã-i
distrugã? Toate aceste gânduri
prevestitoare de rele le umpleau
sufletele chinuite cu spaimã.

Doamne, unde vei merge?

Când Isus i-a întrebat pe
ucenici „Cine zic oamenii cã sunt
Eu, Fiul omului?” (Matei 16:13),

Petru a rãspuns cu deplinã
siguranþã: „Tu eºti Hristosul, Fiul
Dumnezeului celui viu!” (v. 16).
El era convins pe deplin de
dovezile pe care le primise el
însuºi, în timp ce a umblat zi ºi
noapte cu Isus. Ceva mai târziu,
el scria: „În adevãr, v-am fãcut
cunoscut puterea ºi venirea
Domnului nostru Isus Hristos, nu
întemeindu-ne pe niºte basme
meºteºugit alcãtuite, ci ca unii care
am vãzut noi înºine cu ochii noºtri
mãrirea Lui.” (2 Petru 1:16).
Totuºi, apostolul ºi tovarãºii Sãi
nu au avut întotdeauna o
înþelegere atât de completã a
misiunii lui Hristos. Când Isus
le-a spus despre plecarea Sa
imediatã, Petru a fost surprins ºi
îngrijorat. El a întrebat: „Doamne,
unde Te duci?” (Ioan 13:36).

În vieþile noastre sunt adesea
momente când simþim influenþa
Mângâietorului nostru credincios.
Sã ne amintim aceste momente
când am primit de la Dumnezeu
ajutorul Sãu generos prin Duhul
Sãu cel Sfânt.

Petru se gândea la viitorul
întunecat al micii biserici alcãtuite
din femei ºi bãrbaþi sãraci, fãrã
onoare sau influenþã în faþa valului
de necredinþã care pãrea sã
cuprindã totul. Durerea lor a
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În vieþile noastre sunt adesea

momente când simþim influenþa

Mângâietorului nostru

credincios. Sã ne amintim de

acele momente când am primit

de la Dumnezeu ajutorul Sãu

generos prin Duhul Sãu Sfânt.

crescut când L-au auzit pe Domnul
lor spunând „tu nu poþi veni acum
dupã Mine, unde Mã duc Eu; dar

mai tîrziu vei veni”. Petru nu a fost
mulþumit cu rãspunsul, ºi a insistat,
întrebând: „Doamne, de ce nu pot
veni dupã Tine acum?” ªi, în
eventualitatea cã Isus ar fi avut

dubii referitor la sinceritatea sa, el
a adãugat: „Eu îmi voi da viaþa
pentru Tine.” (Ioan 13:36, 37).

Acest moment pe care îl trãiau

ucenicii cei iubiþi aduºi în
confuzie, era solemn ºi trist.
Scopul Mântuitorului era de a-i
face sã mediteze, sã simtã nevoia
urgentã de prezenþa ºi compania

Unuia care putea sã umple golul
rãmas dupã despãrþirea nedoritã
de Domnul ºi Stãpânul lor – Unul
care putea sã-i înþeleagã în
slãbiciunile lor, ºi putea sã-i

mângâie ºi sã-i ocroteascã în orice
încercare ºi durere, la fel cum

avuseserã experienþa aceasta de
multe ori cu Isus. Scopul lui
Hristos era de a le pregãti inimile
sã primeascã plini de bucurie cel
mai valoros dar pe care Tatãl
ceresc putea sã li-l dea conform
scopului Sãu veºnic.

Cuvinte de mângâiere ºi
încurajare

Isus a continuat sã încurajeze
mica Lui turmã prin cuvintele: „Sã
nu vi se tulbure inima. Aveþi
credinþã în Dumnezeu, ºi aveþi
credinþã în Mine. În casa Tatãlui
Meu sunt multe locaºuri. Dacã
n-ar fi aºa, v-aº fi spus. Eu Mã duc
sã vã pregãtesc un loc. ªi dupã ce
Mã voi duce ºi vã voi pregãti un
loc, Mã voi întoarce ºi vã voi lua
cu Mine, ca acolo unde sunt Eu,
sã fiþi ºi voi.” (Ioan 14:1-3).

Prin aceste cuvinte Isus a dat
ucenicilor, ºi nouã, asigurarea cã

cei care cred în El ºi în iubitul Lui
Tatã nu au nici un motiv pentru a
se îngrijora sau a se tulbura
datoritã poverii grele a vieþii.
Dumnezeul cel puternic al
Universului ne iubeºte cu o iubire
veºnicã, o iubire demonstratã prin
marele Dar - Isus - pe care L-a
trimis în aceastã lume întunecatã,
pentru a-ªi da viaþa pentru
salvarea sufletelor noastre.
Asigurarea datã cã El nu va pleca
pentru totdeauna, ci cã va reveni
din nou, este pentru noi, la fel cum
era pentru ucenici, binecuvântata
ºi fericita nãdejde (Tit 2:13), când
toate întristãrile rãmân în urmã ºi
ne putem bucura.

O altã promisiune valo-
roasã

O altã promisiune valoroasã pe
care a fãcut-o Hristos ucenicilor
este cã ei trebuie sã aibã încredere
sã Îi cearã Tatãlui, în Numele Lui,
sã Se îngrijeascã de toate nevoile
lor. Ei nu trebuia sã creadã cã
absenþa Sa personalã i-ar pune
într-o poziþie mai puþin favorabilã
de a primi ajutor bogat din cer.
Hristos urma sã fie în prezenþa
maiestuoasã a Tatãlui cu natura Sa
divinã ºi omeneascã, ca un garant
cã El poate fi Mijlocitorul nostru
credincios pentru a împãrtãºi
durerile ºi întristãrile noastre, ca
Fiu al omului, „om al durerilor,
obiºnuit cu suferinþa” (Isaia 53:3).
El ne asigurã cã, dacã vom cere
ceva în numele Lui (Ioan 14:14),
ne va fi dat, pentru cã El trãieºte
pentru a face mijlocire pentru noi
(Evrei 7:25). În mila ºi iubirea Sa
infinitã, Hristos i-a mângâiat pe
ucenicii Sãi, dându-le asigurarea
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cã nu vor fi lãsaþi singuri, deºi El
nu va fi personal cu ei. Dupã ce
i-a asigurat de atenþia Sa deo-
sebitã, El le-a vorbit de Unul care
urma sã stea în locul Sãu ca
reprezentant care sã aibã grijã de
ei ºi sã-i binecuvânteze mai mult
decât fãcuse El pentru ei. Deºi
urmau sã fie risipiþi în toatã lumea,
reprezentantul Sãu, Duhul Sfânt,
putea sã-i mângâie eficient
oricând ºi oriunde. Ei nu Îl puteau
vedea pe Duhul Sfânt personal,
dar puteau simþi prezenþa Sa
binecuvântatã, care le mângâia

inimile pline de teamã. Hristos a
spus: „ªi Eu voi ruga pe Tatãl, ºi
El vã va da un alt Mângâietor, care
sã rãmânã cu voi în veac.” (Ioan
14:16).

Dumnezeu S-a dat pe Sine
Însuºi

Când Isus S-a referit la Duhul
Sfânt, El L-a numit Mângâietorul.
Era într-adevãr un moment în care

ucenicii Sãi aveau nevoie sã fie
mângâiaþi datoritã tristeþii adânci
care pusese stãpânire pe inimile
lor pline de teamã. Nici o altã
fiinþã nu ar fi putut sã fie o

binecuvântare mai mare pentru ei
decât Spiritul cel Sfânt, divin,
rezervat lor ºi manifestat faþã de
ei în timpul celei mai mari nevoi.
În vieþile noastre sunt adesea

momente când simþim influenþa
Mângâietorului nostru credincios.
Sã ne amintim aceste momente
când am primit de la Dumnezeu
ajutorul Sãu generos prin Duhul

Sãu cel Sfânt. Poate cã aceasta a
fost când zãceam pe patul nostru
de suferinþã, când sufeream de o
boalã teribilã, sau când sãrãcia ne

lovise fãrã milã. Poate eram într-
un accident ºi vedeam mâna
îngrozitoare a morþii încercând sã

ne împingã în mormânt, sau
probabil sufletele noastre erau
abãtute când credinþa noastrã se
clãtina, ºi când pãrea cã
amãgitorul câºtigã lupta. Atunci,
în chinul nostru am putut sã ne
ridicãm vocile în rugãciunea
serioasã ºi sincerã a credinþei spre
Tatãl nostru ceresc, ºi sã primim
ajutorul Sãu grabnic. Cine a fost
agentul mântuirii noastre în acel
moment decisiv? Concluzia
imediatã care se formeazã în
minþile noastre e cã Dumnezeu a
fost Acela. Aºa este într-adevãr –
dar, mai precis e Duhul Sfânt,
pentru cã El este agentul desemnat
sã lucreze pe pãmânt în locul lui
Hristos în marele plan de
mântuire, exact aºa cum lucrase
Hristos pentru ucenici când fusese
pe pãmânt.

Ce dar ceresc preþios, ºi egal cu
Hristos, care lucreazã în favoarea
noastrã! Ce milã cereascã! Cerul
ne-a oferit cel mai mare dar care
putea fi fãcut. Fãrã intervenþia Lui,
planul de mântuire nu ar fi fost
desãvârºit. Spiritul Profeþiei se
exprimã astfel: “Dându-ne Duhul
Sãu, Dumnezeu S-a dat pe Sine
Însuºi, fãcându-Se astfel izvorul
influenþelor divine, pentru a da
sãnãtate ºi viaþã lumii.”1

Hristos spune cã lumea nu
poate primi Duhul Sfânt, pentru
cã nici nu Îl vede, nici nu Îl
cunoaºte. (Ioan 14:17). Ce
pierdere mare! Cea mai mare parte
a omenirii nu poate experimenta
puterea Sa minunatã. Dacã tu,
frate, sorã sau prietene, simþi
nevoia de a face voia lui

Dumnezeu, ºi simþi cã Cineva
vorbeºte inimii tale, invitându-te
sã faci o schimbare în viaþa ta,
ascultã vocea Sa. Nu respinge
rugãminþile Lui, influenþa Lui
divinã. Atunci vei avea o relaþie
vie cu Cel care te va transforma
într-un fiu sau o fiicã a lui
Dumnezeu.

Mângâietor veºnic

Vorbind despre Duhul Sfânt
ucenicilor Sãi, Isus le-a spus: “voi
Îl cunoaºteþi, cãci rãmâne cu voi,

ºi va fi în voi.” (Ioan 14:17). Din
aceasta înþelegem cã Duhul Sfânt
a existat din veºnicie. La
creaþiune, El era un agent activ
(Geneza 1:2), ºi El a fost Cel care,

de la cãderea primilor noºtri
pãrinþi, a cãlãuzit bãrbaþii ºi
femeile în decursul secolelor,
conducându-i la adevãr ºi dând
viaþã tuturor lucrurilor.

Patriarhul Iov spunea:  “Duhul
lui Dumnezeu m-a fãcut, ºi
suflarea Celui Atotputernic îmi dã
viaþã.” (Iov 33:4). ªi psalmistul
exprimã aceasta în rugãciune în

felul urmãtor: “Îþi trimeþi Tu
suflarea: ele sunt zidite, ºi
înnoieºti astfel faþa pãmântului.”
(Psalm 104:30).

Sã remarcãm cuvintele lui Isus,

când a spus: “El rãmâne cu voi”.
Deºi venirea Mângâietorului a fost
pentru ucenici un eveniment în
viitor, El a declarat cã Duhul Sfânt
era deja cu ei, pentru cã El era Cel

care, împreunã cu Hristos, lucrase
la convertirea lor. Chiar în
momentul când ei au fost
impresionaþi sã Îi urmeze lui
Hristos, Duhul Sfânt lucra în

inimile lor.
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Dacã tu, frate, sorã sau prietene,

simþi nevoia de a face voia lui

Dumnezeu, ºi simþi cã Cineva

vorbeºte inimii tale, invitându-te sã

faci o schimbare în viaþa ta, ascultã

vocea Sa. Nu respinge rugãminþile

Lui, influenþa Lui divinã.

Când Isus a spus: “El va fi în
voi”, El vorbea despre puterea
îmbelºugatã care urma sã fie în
curând revãrsatã peste ei la ziua

Cincizecimii. Duhul Sfânt a fost,
este ºi va fi Mângâietorul în timpul
veacurilor nesfârºite, împreunã cu
Tatãl ºi Fiul.

Sã ne amintim cã, atunci când
David suferea pentru pãcatul sãu,
el nu a cãutat doar iertare pentru
fãrãdelegea sa, ci dorea ca viaþa lui
sã fie schimbatã – sã devinã o fiinþã
nouã. El a înþeles cã fãrã ajutorul
generos al Duhului Sfânt, el nu
putea ajunge niciodatã acea þintã,
ºi în disperare s-a rugat: “Nu mã
lepãda de la faþa Ta, ºi nu lua de la
mine Duhul Tãu cel Sfânt. Dã-mi
iarãºi bucuria mântuirii Tale ºi
sprijineºte-mã cu un duh de
bunãvoinþã!” (Psalm 51:11, 12).

Spiritul Profeþiei, referindu-se
la lucrarea nobilã a Duhului Sfânt,
spune: “În toate timpurile ºi în

toate locurile, în toate necazurile
ºi durerile noastre, când perspec-
tiva pare întunecatã ºi viitorul pare
încurcat, când ne simþim nejutoraþi
ºi singuri, Mângâietorul va fi
trimis ca rãspuns la rugãciunea
credinþei. Împrejurãrile ne pot
despãrþi de orice prieten pãmân-
tesc; dar nici o împrejurare, nici o
distanþã nu ne poate separa de
Mângâietorul nostru ceresc.
Oriunde ne-am afla, oriunde am
merge, El este întotdeauna la
dreapta noastrã, pentru a ne
sprijini ºi încuraja, pentru a ne
susþine ºi înveseli.”2

Nu pentru a fi lãsaþi orfani

Ce este un orfan? ªtim cã acest
termen se aplicã în special unui
copil care îºi pierde în primii ani
ocrotitorii iubiþi – pãrinþii – ºi
rãmâne în lume vulnerabil, lipsit
de apãrare, absolut neocrotit,
pentru a face faþã nenumãratelor

pericole care existã în lumea atât
de plinã de violenþã ºi cruzime.
Într-o asemenea situaþie e
imposibil sã supravieþuieºti fãrã
dragostea, grija ºi ocrotirea cuiva
care sã manifeste milã omeneascã.
Tot astfel, la plecarea lui Hristos,
cu noi ar fi fost la fel ca ºi cu
ucenicii – am fi rãmas ca niºte
prunci neajutoraþi în aceastã lume
întunecatã. Dar mulþumim lui
Dumnezeu cã, în iubirea ºi
înþelepciunea Lui infinitã, El ne-a
dat darul preþios al Duhului Sfânt,
pentru a ne întãri, ocroti ºi
mângâia în toate împrejurãrile
vieþii.

O, ce dar preþios ne-a fost dat:
“Înainte de a Se oferi ca jertfã,
Hristos a cãutat cel mai necesar ºi
desãvârºit dar pentru a-l oferi
urmaºilor Sãi, un dar care le-ar fi
fãcut accesibile resursele neli-
mitate de har.”3

Iubite frate ºi sorã care crezi ºi
þi-ai pus încrederea în Dumnezeul
cel Atotputernic: când þi se pare
cã eºti singur, nu trebuie sã disperi;
aºteaptã cu rãbdare. Marele
Dumnezeu al iubirii nu te-a uitat.
Nu eºti orfan; ai pe cineva care are
grijã de tine necontenit ºi care te
va mângâia.

Referinþe:

1. Testimonies,  vol.7, pg. 273 eng.

2. Hristos Lumina lumii, pg. 494.

3. Ibid, pg. 493.
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Duminicã, 7 decembrie

LUCRAREA DUHULUI SFÂNT
PENTRU NOI ªI ÎN NOI

 de Miguel Gonzalez – Argentina

Cu strigãtul “S-a sfârºit!”
Isus a îndeplinit etapa
jertfei din planul etern al

Dumnezeirii pentru mântuirea
rasei cãzute. Cunoºtinþa despre
caracterul iubitor al lui Dum-
nezeu, în contrast cu procedurile
crude ºi înºelãtoare ale îngerilor
cãzuþi, a devenit mai evidentã
decât oricând înainte.

Întregul Univers a privit acel
moment grozav din marele con-
flict, care declara cã “prin
dragoste ºi credincioºie este
ispãºitã nelegiuirea”. (Proverbe
16:6). Mila ºi dreptatea lui
Dumnezeu dovedite în ora de
crizã au eliminat orice posi-
bilitate de îndoialã referitor la
adevãrul cauzei Sale. Divinitatea
era pe deplin justificatã. Întreaga
familie cereascã era în siguranþã.

Dar ce se întâmpla cu familia
de pe pãmânt? Pentru cã fiinþele
umane existau într-o altã condiþie
decât fiinþele cereºti, ce putea fi
fãcut pentru ca ºi oamenii sã se
bucure de aceleaºi  posibilitãþi de
a discerne natura conflictului ºi sã
ia poziþia corectã pentru a deveni
biruitori? Pentru cã noi, membri
ai familiei umane, ne aflam în
pãcat, naturile noastre sunt în
vrãjmãºie cu Dumnezeu, ºi
trebuie sã fie pe deplin convertite
ºi regenerate pentru a se putea
împãca din nou cu Divinitatea.

Deºi am putea încerca prin
propriile noastre eforturi, în
condiþia noastrã cãzutã, nici un
bãrbat, nici o femeie sau un copil
nu poate sã vinã în armonie cu
Dumnezeu doar prin puterea
omeneascã. De ce? Pentru cã “toþi
au pãcãtuit ºi sunt lipsiþi de slava
lui Dumnezeu” (Romani 3:23), ºi
prin noi înºine nu putem face nimic:
“Cum ar putea sã iasã dintr-o fiinþã
necuratã un om curat? Nu poate sã
iasã niciunul.” (Iov 14:4).

Cum urmau atunci sã fie aplicate
resursele infinite de har familiei
omeneºti? Cine avea sã punã la
dispoziþia tuturor minunatul plan de
salvare a rasei cãzute, punându-ne
din nou în armonie cu Dumnezeu,
ºi justificând caracterul Lui?

Un agent desãvârºit

Importanþa lucrãrii care se
începea cerea ca una dintre cele trei
persoane ale Dumnezeirii, cu toate
caracteristicile divinitãþii, sã
îndeplineascã aceastã sarcinã.
Duhul Sfânt lucrase de la  început,
ºi urma sã lucreze de acum cu
deplinãtatea puterii Sale. Ca un
Mijlocitor în favoarea oamenilor în
starea lor jalnicã (Romani 8:26),
Duhul Sfânt lucreazã pentru ei,
pentru a obþine mijloacele necesare
pentru restaurarea lor. El de
asemenea lucreazã în ei, utilizând
toate resursele nemãrginite de har,
care vor dezvolta caracteristicile

care îi vor identifica cu familia
cereascã ºi care vor face posibil
ca ei sã fie în compania fiinþelor
cereºti.

“Toate speranþele noastre pentru
prezent ºi viitor depind de înrudirea
noastrã cu Hristos ºi cu Dumnezeu.
Apostolul Pavel rosteºte cuvinte
puternice pentru a ne întãri credinþa
în aceastã privinþã. Celor care sunt
conduºi de Duhul Sfânt, în ale cãror
inimi locuieºte harul lui Dum-
nezeu, El le spune: ‘Însuºi Duhul
mãrturiseºte duhului nostru cã
suntem copii ai lui Dumnezeu…’

[Urmaºii lui Hristos] trebuie sã
dovedeascã îngerilor ºi lumilor
necãzute cã vieþile lor sunt în
conformitate cu voia lui
Dumnezeu, cã ei þin cu loialitate
principiile împãrãþiei Lui. Duhul
Sfânt, locuind în inimile lor prin
credinþã, îi va aduce în pãrtãºie cu
Hristos ºi unul cu celãlalt ºi va pro-
duce în ei roadele preþioase ale
sfinþirii.”1

Lucrarea Duhului Sfânt
pentru noi

Pentru cã suntem captivi în
cursa ºi voinþa lui Satan (2 Timotei
2:26), noi suntem absolut inca-
pabili sã apreciem marea lucrare
a lui Isus. “Dar omul firesc nu
primeºte lucrurile Duhului lui
Dumnezeu, cãci pentru el sunt
nebunie; ºi nici nu le poate înþe-
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lege, pentru cã trebuie judecate
duhovniceºte.” (1 Corinteni 2:14).

Într-un asemenea caz, cum
lucreazã Duhul Sfânt?

El atrage atenþia spre
persoana lui Isus

“Duhul este dat ca un agent re-
generator, pentru a face cu efect
mântuirea înfãptuitã de Mân-
tuitorul nostru. Duhul încearcã în
mod constant sã atragã atenþia
oamenilor la marea jertfã care a
fost adusã pe crucea Calvarului,
pentru a descoperi lumii iubirea
lui Dumnezeu, ºi pentru a-i
deschide sufletului condamnat
lucrurile preþioase ale Scripturii.”2

Pãcãtoºii sunt într-o asemenea
stare de necunoºtinþã faþã de
lucrurile lui Dumnezeu, încât ei nu
ºi-ar da niciodatã seama de aceasta,
decât dacã atenþia lor ar fi atrasã de
Agentul ceresc, care vegheazã
continuu asupra lor pentru a le
descoperi iubirea lui Dumnezeu ºi
nevoia lor disperatã de a-L accepta.
Lipsurile pãcãtosului ajung pânã
acolo încât el sau ea nici mãcar nu
îºi dau seama cã sunt chemaþi cu
gingãºie spre Hristos.

“Este foarte adevãrat cã
oamenii se ruºineazã uneori de
cãile lor pãcãtoase, ºi renunþã la
unele dintre obiceiurile lor rele,
înainte de a fi a conºtienþi cã sunt
atraºi spre Hristos. Dar ori de câte
ori ei fac un efort de a se reforma,
dintr-o dorinþã sincerã de a face
binele, puterea lui Hristos este cea
care îi atrage. O influenþã de care
ei nu sunt conºtienþi lucreazã în
sufletul lor, conºtiinþa este trezitã,
ºi viaþa exterioarã se îmbu-
nãtãþeºte.”3

Este minunat sã meditezi
asupra iubirii nemãrginite ºi a
atenþiei arãtate de Dumnezeire

pentru a salva bãrbaþii, femeile ºi
copiii cãzuþi. Înainte ca noi sã fim
conºtienþi sau sã vrem sã-L cãutãm
pe Dumnezeu, deja se face o
lucrare specialã pentru noi!

El ne îndeamnã sã ne
pocãim

Inima de carne este împietritã
ºi nesimþitoare.

Un tânãr mergea de-a lungul
unui þãrm, când a observat un grup
de oameni agitaþi, lângã debar-
cader, ºi a fugit într-acolo pentru
a vedea ce se întâmplã. Ei priveau
cum un om era dus de valuri,
aproape gata sã se înece. Fãrã a
ezita, el s-a aruncat în apele
îngheþate, exact în momentul în
care omul se scufunda pentru ul-
tima datã. Tânãrul a reuºit sã-l
salveze, ºi l-a dus la spital la ca-
mera de urgenþe. La câteva zile
dupã aceea a hotãrât sã-l viziteze
la el acasã. Aici l-a gãsit însã-
nãtoºit, stând afarã la aer. Plin de
bucurie el s-a apropiat de
supravieþuitor, care îl întrebã dacã
el era cel care îl salvase. Când a
fost dat rãspunsul afirmativ plin
de bucurie, supravieþuitorul l-a
îmtâmpinat cu un rãspuns amar,
mârâit într-un mod grosolan:
“Pãrãseºte acest loc. Nu vreau sã
te vãd.” Omul salvat fusese sãtul
de înfrângerile sale ºi intenþionase
de fapt sã îºi ia viaþa. Acum el era
frustrat pentru cã nu reuºise sã îºi
îndeplineascã planul pe care îl
vãzuse ca o soluþie pentru pro-
blema lui.

Fiecare fiinþã omeneascã, chiar
noi înºine, am rãspunde la fel la
darul generos al Mântuitorului
nostru dacã Dumnezeu nu ar fi
fãcut mai întâi o lucrare specialã
pentru a ne provoca sã apreciem
jertfa infinitã a lui Isus.

“Rãceala gheþii, tãria fierului,
natura de nestrãbãtut a stâncii –
toate acestea îºi gãsesc cores-
pondentul în caracterul multor
pretinºi creºtini.”4

“Sau dispreþuieºti tu bogãþiile
bunãtãþii, îngãduinþei ºi îndelungii
rãbdãri? Nu vezi tu cã bunãtatea
lui Dumnezeu te îndeamnã la
pocãinþã?” (Romani 2:4).

“Duhul este Cel care convinge
de pãcat. Dacã pãcãtosul rãspunde
la influenþa înviorãtoare a Du-
hului, el va fi condus la pocãinþã
ºi va realiza importanþa ascultãrii
de cerinþele divine.”5

Fãrã intervenþia Duhului Sfânt,
pocãinþa este imposibilã.

El inspirã rugãminþile
noastre

“ªi tot astfel ºi Duhul ne ajutã
în slãbiciunea noastrã: cãci nu
ºtim cum trebuie sã ne rugãm.”
(Romani 8:26).

“Avem doar o modalitate de a
ne apropia de Dumnezeu. Rugã-
ciunile noastre pot veni la El printr-
un singur nume – acela al
Apãrãtorului nostru Isus Hristos.
Duhul Sãu trebuie sã ne inspire
cererile noastre. Nici un foc strãin
nu trebuia folosit în cãdelniþele care
erau folosite înaintea lui Dum-
nezeu în Sanctuar. La fel, Însuºi
Domnul trebuie sã aprindã în
inimile noastre o dorinþã arzãtoare,
dacã rugãciunile noastre vor fi
acceptate înaintea Lui. Duhul Sfânt
trebuie sã mijloceascã pentru noi,
cu suspine negrãite.”6

El formuleazã rugãciunile
noastre

“Dar însuºi Duhul mijloceºte
pentru noi cu suspine negrãite.”
(Romani 8:26).
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“Duhul Sfânt stã la originea
tuturor rugãciunilor sincere. Am
ajuns sã înþeleg cã în toate
mijlocirile mele Duhul mijloceºte
pentru mine ºi pentru toþi sfinþii;
dar mijlocirile Sale sunt în
armonie cu voia lui Dumnezeu, ºi
niciodatã contrare acesteia.
‘Duhul ne ajutã în slãbiciunea
noastrã;’ ºi Duhul, fiind Dum-
nezeu, cunoaºte gândul lui
Dumnezeu; de aceea, în fiecare
din rugãciunile noastre pentru cei
bolnavi, sau pentru alte nevoi,
trebuie avutã în vedere voia lui
Dumnezeu. ‘Pentru cã, cine
cunoaºte gândul omului, afarã de
duhul lui, care este în el? La fel,
nici un om nu cunoaºte lucrurile
lui Dumnezeu, în afarã de Duhul
lui Dumnezeu.’ ”7

“Hristos, Mijlocitorul nostru, ºi
Duhul Sfânt mijlocesc necontenit
în favoarea noastrã, dar Duhul nu
pledeazã aºa cum o face Hristos,
care prezintã sângele Sãu, curs de
la întemeierea lumii; Duhul
lucreazã asupra inimii, iar din ea
pornesc rugãciuni ºi pocãinþã,
laudã ºi mulþumire. Recunoºtinþa
care se revarsã de pe buzele
noastre este rezultatul atingerii
corzilor sufletului cu amintiri
sfinte de cãtre Duhul Sfânt, trezind
muzica sufletului.”8

El ne protejeazã de “eu” în
noua experienþã spiritualã

Un strãjer, care pãzea un far, a
fost întrebat de un vizitator dacã
nu se temea sã trãiascã aºa de
izolat ºi singur pe acel þãrm
stâncos lângã marea înfuriatã. El
a rãspuns simplu cã nu, pentru cã
nu avea niciodatã timp sã se
gândeascã la sine. Acest rãspuns
l-a fãcut pe vizitator sã se simtã
stânjenit, pentru cã el presupusese

cã într-o asemenea singurãtate nu
prea aveai ce face. Veghetorul a
continuat: “ªtiu cã pe aceastã
stâncã sunt absolut sigur; de aceea
preocupãrile mele constante sunt
sã þin lumina arzând întotdeauna,
aºa încât cei ce sunt în pericol pe
mare sã poatã fi pãstraþi în
siguranþã.”

Atitudinea acestui om nobil
ilustreazã spiritul în care aleargã
creºtinii în cursa lor. Când iubirea
lui Dumnezeu este principiul
conducãtor în viaþa lor, ei nu se
pot gândi la propriile persoane. ªi
când elementul neregenerat
inerent naturii umane – egoismul
– ameninþã sã îi facã mândri, Duhul
Sfânt vine pentru a-i salva ºi face
pentru ei ceea ce ei nu au putut face
vreodatã: risipeºte întunericul cu
aºa o luminã clarã ºi curãþitoare a
meritelor lui Hristos, încât serviciul
credinciosului este considerat
acceptabil.

“Zilnic trebuie sã ºtim ºi sã
înþelegem cã nu trebuie sã ne
încredem în eu. Trebuie sã ne
prindem de promisiunile lui Dum-
nezeu cu credinþã fermã. Trebuie sã
cerem Duhul Sfânt, realizând pe
deplin neputinþa noastrã. Atunci
când Duhul lucreazã, noi nu vom
slãvi eul. Duhul va lua cu ama-
bilitate inima în posesia Lui,
aducând spre ea toate razele
strãlucitoare de la Soarele Nepri-
hãnirii. Vom fi þinuþi de puterea lui
Dumnezeu prin credinþã.”9

Lucrarea Duhului Sfânt în
noi

Când stabilim o nouã legãturã
cu familia cereascã prin convertire
(1 Ioan 3:2), Duhul Sfânt în-
deplineºte o transformare de-
sãvârºitã a fiinþei, ajutând
credinciosul sã priveascã în mod

constant la Isus, Autorul ºi
Desãvârºitorul credinþei noastre,
aºa încât el sau ea sã poatã fi
înzestrat cu puterea de a fi
Martorul lui, ºi de a obþine
pregãtirea pentru cer.

“Putem fi pregãtiþi pentru cer
doar prin lucrarea Duhului Sfânt
în inimile noastre; pentru cã
trebuie sã Îl avem pe Hristos,
neprihãnirea noastrã, ca garant al
nostru, dacã vrem sã avem acces
la Tatãl. Pentru a avea nepri-
hãnirea lui Hristos, avem nevoie
zilnic sã fim transformaþi de
influenþa Duhului Sfânt, pentru a
fi pãrtaºi ai naturii divine.
Lucrarea Duhului Sfânt trebuie sã
înalþe gusturile, sã sfinþeascã
inima ºi sã înnobileze întreaga
fiinþã.”10

“Omul are nevoie de o putere
exterioarã ºi dincolo de puterea
lui, pentru a restaura în el
asemãnarea cu Dumnezeu, ºi
pentru a-l face capabil sã
îndeplineascã lucrarea lui
Dumnezeu; dar aceasta nu îl face
pe agentul omenesc neimportant.
Umanitatea se prinde de puterea
divinã, Hristos locuieºte în inimã
prin credinþã; ºi prin cooperarea
cu puterea divinã, puterea
omeneascã devine eficientã spre
bine.”11

Un artist tânãr a decis sã copieze
una dintre cele mai frumoase
picturi din lume, fãcutã de
renumitul Rafael. El a cãlãtorit la
Florenþa pentru a examina opera
originalã, pentru a putea reþine cele
mai mici detalii. Apoi cu mari iluzii
ºi cu entuziasm, a început lucrarea
sa. Când a terminat-o, pictura lui
arãta foarte bine, dar era foarte
diferitã de cea originalã. Atunci el
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a exclamat: “Mi-aº dori sã am
spiritul lui Rafael; doar atunci aº
putea picta cum a pictat el!”

Doar cei ce au prezenþa
constantã a Duhului Sfânt în viaþa
lor pot fi fãcuþi potriviþi pentru
lucrãrile lui Dumnezeu.

Roada Duhului

“Roada Duhului dimpotrivã
este: dragostea, bucuria, pacea,
îndelunga rãbdare, bunãtatea,
facerea de bine, credincioºia,
blândeþea, înfrânarea poftelor.
Împotriva acestor lucruri nu este
lege.” (Galateni 5:22,23). Aceste
daruri ale Duhului sunt pur ºi
simplu virtuþile pe care Hristos
vrea sã le transmitã copiilor Lui.
Aceasta nu este o listã completã a
tuturor virtuþilor creºtine posibile,
pe care ar trebui sã le posedãm noi,
ci doar anumite caracteristici
vitale pentru experienþa noastrã.

Sã ne îndreptãm atenþia spre
felul în care este scris acest
paragraf. Cu referire la com-
portarea celor lumeºti se foloseºte
forma de plural “faptele firii
pãmânteºti” (Galateni 5:19), dar
referitor la lucrarea Duhului se
foloseºte forma de singular,
“roada”. Aceasta indicã faptul cã
roada este doar una, ºi la fel ºi fapta.
Toate virtuþile au aceeaºi rãdãcinã,
care ar trebui sã fie manifestatã pe
deplin ºi consecvent în viaþa
creºtinilor, ca semn ce marcheazã
autenticitatea experienþei lor.
Fiecare dintre aceste virtuþi este o
formã de ascultare de Dumnezeu,
la fel cum fiecare cuvânt sau faptã
rea este o expresie a rebeliunii
împotriva Lui.

Aceste nouã virtuþi pot fi
clasificate ca aparþinând de trei
grupe. În altã ordine de idei, existã

trei caracteristici pe care poporul
lui Dumnezeu trebuie sã le
dezvolte la timpul sfârºitului.
Apostolul adreseazã apelul “sã o
rupem cu pãgânãtatea ºi cu poftele
lumeºti, ºi sã trãim în veacul de
acum cu cumpãtare, dreptate ºi
evlavie.” (Tit 2:12).

Astfel avem:
1. Roada dragostei, bucuriei,

pãcii, ºi a credincioºiei (evlavia)
în relaþia cu Dumnezeu.

2. În relaþie cu semenii noºtri
(dreptatea), vom avea roada
Duhului sub forma rãbdãrii,
îndelungii rãbdãri, facerii de bine,
ºi a bunãtãþii, ºi

3. Ceea ce este în noi
(cumpãtarea) este blândeþea ºi
înfrânarea poftelor.

Succesul operaþiunii este
garantat

“Când cineva este pe deplin
golit de eu, când fiecare idol este
alungat din suflet, golul este
umplut de venirea Duhului lui
Hristos. Un asemenea om are
credinþa care vine din dragoste ºi
curãþeºte sufletul de orice
mânjiturã spiritualã ºi moralã.
Duhul Sfânt, Mângâietorul, poate
lucra în inimã, curãþând-o ºi
conducând-o, astfel încât sã-i
placã lucrurile spirituale. El umblã
‘în Duhul’ ºi se intereseazã de
lucrurile Duhului. El nu are
încredere în sine; Hristos este totul
în tot. Adevãrul îi este descoperit
în mod constant de Duhul Sfânt;
el primeºte cu umilinþã cuvântul
altoit ºi dã Domnului toatã slava,
spunând: ‘Domnul ni le-a des-
coperit prin Duhul Sãu.’ ‘Acum
am primit, nu spiritul lumii, ci
spiritul lui Dumnezeu; pentru ca
sã cunoaºtem lucrurile care ne
sunt date fãrã platã de la Dum-

nezeu.’ Duhul care le descoperã
acestea produce în el roadele
dreptãþii. Hristos este în el ‘un
izvor de apã, care izvorãºte spre
viaþã veºnicã.” El este o ramurã a
Adevãratei Viþe, ºi are multã roadã
spre slava lui Dumnezeu. Care
este caracterul roadelor acestora?
- ‘Roada Duhului este dragostea’.
Remarcaþi cuvintele – dragoste, nu
urã, bucurie, nu tristeþe sau jale,
pace, nu iritare, fricã sau încercãri
create. Este ‘îndelunga rãbdare,
bunãtatea, facerea de bine, cre-
dincioºia, blândeþea, înfrânarea
poftelor. Împotriva acestor lucruri
nu este lege.’”12

Darurile Duhului Sfânt

“Ci voi veþi primi o putere,
când se va pogorî Duhul Sfânt
peste voi, ºi-Mi veþi fi martori în
Ierusalim, în toatã Iudea, în
Samaria ºi pânã la marginile
pãmântului.” (Fapte 1:8).

Dacã Roada Duhului este
dovada incontestabilã a relaþiei
noastre cu Isus ºi a faptului cã
suntem pregãtiþi sã fim martorii
Sãi, darurile sunt uneltele pe care
însuºi Duhul le procurã pentru
zidirea unitãþii trupului lui Hristos,
pentru desãvârºirea lucrãrii lui
Dumnezeu pe pãmânt.

“Fiecãruia din noi îi este dat
harul conform cu mãsura darului
lui Hristos. De aceea este spus ‘S-
a suit sus, a luat robia roabã ºi a
dat daruri oamenilor…’ ºi El a dat
pe unii apostoli; pe alþii, prooroci;
pe alþii evangheliºti; pe alþii,
pãstori ºi învãþãtori, pentru
desãvârºirea sfinþilor, în vederea
lucrãrii de slujire, pentru zidirea
trupului lui Hristos, pânã vom
ajunge toþi la unirea credinþei ºi a
cunoºtinþei Fiului lui Dumnezeu,
la starea de om mare, la înãlþimea
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staturii plinãtãþii lui Hristos.”
(Efeseni 4:7, 8, 11-13).

 “Sunt felurite daruri, dar este
acelaºi Duh; sunt felurite slujbe,
dar este acelaºi Domn; sunt
felurite lucrãri, dar este acelaºi
Dumnezeu, care lucreazã totul în
toþi. ªi fiecãruia i se dã arãtarea
Duhului spre folosul altora. De
pildã, unuia îi este dat sã
vorbeascã despre înþelepciune;
altuia sã vorbeascã despre
cunoºtinþã, datoritã aceluiaºi Duh;
altuia credinþa, prin acelaºi Duh;
altuia, darul tãmãduirilor, prin
acelaºi Duh; altuia puterea sã facã
minuni; altuia proorocia; altuia,
deosebirea duhurilor; altuia,
felurite limbi; ºi altuia, tãlmãcirea
limbilor. Dar toate aceste lucruri
le face unul ºi acelaºi Duh, care
dã fiecãruia în parte, dupã cum
voieºte.” (1 Corinteni 12:4-11).

Scopul roadelor ºi al
darurilor

“Darurile speciale ale Duhului
nu sunt singurii talanþi reprezentaþi
prin parabolã. Ele includ toate
darurile ºi înzestrãrile, fie înnãs-
cute sau cultivate, naturale sau
spirituale. Toate trebuie sã fie
angajate în serviciul lui Hristos.
Devenind ucenicii Sãi, noi ne
predãm Lui, cu tot ceea ce suntem
ºi avem. El ne dã înapoi aceste
daruri purificate ºi înnobilate,
pentru a fi folosite pentru slava Sa
ºi pentru binecuvântarea seme-
nilor noºtri.”13

Cu mulþi ani în urmã, când în
Parlamentul din India oficialii
analizau noua Constituþie pentru
þara lor, un articol, dintre cele pe
care le discutau, spunea: “Se
garanteazã dreptul fiecãrei per-
soane de a-ºi declara, practica ºi
propaga credinþa lui.” Unii dintre

legiuitori doreau sã înlãture
cuvântul “propaga” ºi aceasta a
cauzat dezbateri aprinse. Chiar în
acele momente, un legislator care
era de religie hindusã s-a ridicat
ºi a spus: “Domnilor, datoria cuiva
de a-ºi propaga credinþa este
inseparabilã de credinþa creºtinã.
Dacã nu i se acordã dreptul de
a-ºi propaga credinþa, nu ar trebui
sã i se îngãduie sã o practice sau
sã mãrturiseascã acea credinþã.”
Aceasta a rezolvat problema, ºi
s-a oferit dreptul oamenilor de
a-ºi propaga credinþa.* Este acest
lucru la fel de clar pentru noi cum
a fost pentru legislatorul hindus?

“Nu poate exista creºtere, nici
nu pot fi aduse roade în viaþa care
se concentreazã asupra eului.
Dacã L-aþi acceptat pe Hristos ca
Mântuitor personal, veþi uita de
voi, ºi veþi încerca sã ajutaþi altora.
Vorbiþi despre dragostea lui
Hristos ca Mântuitor personal,
spuneþi despre bunãtatea Lui.
Împliniþi orice datorie care se
iveºte. Purtaþi povara pentru
suflete în inima voastrã, ºi cãutaþi
sã salvaþi pe cei pierduþi prin toate
mijloacele pe care le aveþi la
dispoziþie. Când primiþi Spiritul
lui Hristos – Spiritul iubirii ºi
lucrãrii neegoiste pentru alþii – veþi
creºte ºi veþi aduce roadã.
Virtuþiile Duhului vor ajunge la
maturitate în caracterele voastre.
Credinþa voastrã va creºte,
convingerile voastre se vor adânci,
iubirea voastrã va fi fãcutã
desãvârºitã. Veþi reflecta din ce în
ce mai mult asemãnarea cu Hristos
în tot ceea ce este pur, nobil ºi
plãcut.”14

Concluzie

Sã spunem cu serva lui
Dumnezeu:

“Domnul sã lase ca puterea
Duhului Sfânt, care poate con-
verti, cã fie simþitã în aceastã mare
adunare. O, fie ca aceastã putere
sã se odihneascã asupra poporului.
Ceea ce avem nevoie este evlavie
zilnicã. Trebuie sã studiem
Scripturile zilnic, sã ne rugãm cu
sinceritate ºi serios ca, prin
puterea Duhului lui Dumnezeu, El
sã ne pregãteascã pentru a lucra
la rândul nostru în via Domnului.
Nimeni nu este pregãtit sã educe
ºi sã întãreascã biserica, dacã nu
a primit darul Duhului Sfânt.”15

Domnul sã ne ajute ca în
aceastã sãptãmânã de rugãciune sã
ne reconsacrãm Lui pentru a fi
folosiþi la încheierea lucrãrii Lui
pe pãmânt. Amin.

*Din septembrie 2002 o ordonanþã

anti-convertire a intrat în vigoare.
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PREGÃTIREA PENTRU PLOAIA
TÂRZIE

de Nelu Iancu - România

Pocãiþi-vã dar, ºi întoarceþi-
vã la Dumnezeu, pentru
ca sã vi se ºteargã

pãcatele, ca sã vinã de la Domnul

vremile de înviorare ºi sã trimitã
pe Cel ce a fost rânduit mai
dinainte pentru voi: pe Isus

Hristos.” Fapte 3:19-21.

Timpul pentru ploaia
târzie

„Aproape de încheierea
seceriºului pãmântului, este

fãgãduitã o revãrsare specialã a
harului spiritual, care sã
pregãteascã biserica pentru

venirea Fiului Omului. Aceastã
revãrsare a Duhului Sfânt este
asemãnatã cu cãderea ploii

târzii.”1

Pentru a ne ajuta în înþelegerea
acestei lucrãri, Dumnezeu

foloseºte anumite parabole din
naturã. În Palestina ºi în jurul ei,
Domnul trimitea ploaie – ploaia
timpurie în timpul semãnatului

pentru a ajuta seminþei sã
germineze ºi poaia târzie pentru a
pregãti planta pentru recoltã.

„Dupã cum roua ºi ploaia sunt
date mai întâi pentru a face
sãmânþa sã germineze ºi apoi

pentru a coace seceriºul, tot astfel
Duhul Sfânt este dat pentru a duce

înainte, dintr-o etapã în alta,
procesul creºterii spirituale.

Coacerea grâului reprezintã
încheierea lucrãrii harului lui
Dumnezeu în suflet. Prin puterea

Duhului Sfânt chipul moral al lui
Dumnezeu trebuie desãvârºit în

caracter. Noi trebuie sã fim cu
totul transformaþi dupã asemã-
narea lui Hristos.”2

În explicarea parabolei cu grâul
ºi neghina (vezi Matei 13),

Domnul nostru Isus a identificat
seceriºul ca fiind sfârºitul

timpului, când neghina este legatã
împreunã în snopi ºi arsã, ºi grâul
este strâns în grânarul ceresc.

Credem noi cã seceriºul – sfârºitul
timpului – este aproape? Dacã

credem aceasta, care este nevoia
noastrã urgentã?

„Ceea ce avem nevoie este

influenþa înviorãtoare a Duhului
Sfânt al lui Dumnezeu... Este

timpul ploii târzii, când Domnul
va da Duhul Sãu din abundenþã.”3

„Sã luãm seama la umbletele

noastre, sã le cercetãm ºi sã ne
întoarcem la Domnul.” Plângerile

lui Ieremia 3:40.

Pregãtire personalã

Chipul moral al lui Dumnezeu
pe deplin restaurat în noi – aceasta
ar trebui sã fie þinta noastrã. Cum
poate fi aceasta atinsã? „Este o

lege a minþii omeneºti cã privind
suntem schimbaþi.”4

Noi trebuie sã privim la Isus. Sã
studiem viaþa Sa aºa cum este

prezentatã în cuvântul Sãu. Sã ne
familiarizãm cu cuvintele Sale, cu

viaþa Lui ºi cu virtuþiile caracterului
Sãu. Care va fi rezultatul? „Când
contemplãm curãþia ºi excelenþa Lui,

vom vedea propria noastrã slãbiciune
ºi sãrãcie ºi defectele aºa cum sunt

ele în realitate.”5 Atunci nu vom mai
fi satisfãcuþi, ci vom tânji sã deve-
nim tot mai mult asemenea Lui.

Minþile noastre vor fi luminate ºi
vom începe sã facem o distincþie tot

mai clarã între bine ºi rãu ºi între ceea
ce este ºi ceea ce nu este acceptat de
Dumnezeu. Vom fugi tot mai departe

de „stricãciunea care este în lume
prin poftã” (2 Petru 1:4).

„La fiecare pas de înaintare în
experienþa creºtinã, pocãinþa
noastrã se va adânci.”6

Pocãinþa noastrã sincerã nu se
va opri la mãrturisirea pãcatelor,
ci va determina o reformã

Miercuri, 10 decembrie
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hotãrâtã, pentru a inculde atât
dezrãdãcinarea cât ºi smulgerea
din rãdãcinã a ceea ce este rãu, ca
ºi plantarea ºi construirea a ceea
ce este drept (Ieremia 1:10).
Trebuie sã acceptãm aceastã
lucrare ºi atunci Duhul Sfânt va fi
în stare sã lucreze în noi „voinþa
ºi înfãptuirea” (Filipeni 2:13).

„Privind suntem schimbaþi ºi
asimilaþi moral cu Acela care este
desãvârºit în caracter. Primind
îndreptãþirea Sa atribuitã, prin
puterea transformatoare a Duhului
Sfânt, noi devenim asemenea Lui.
Chipul lui Hristos este cultivat ºi
captiveazã întreaga fiinþã.”7

„Nimeni nu poate neglija sau
amâna aceastã lucrare, decât cu cel
mai mare pericol pentru sufletul
sãu.”8

Pregãtirea în familie

„El va întoarce inima pãrinþilor
spre copii ºi inima copiilor spre
pãrinþii lor, ca nu cumva, la
venirea Mea, sã lovesc þara cu
blestem!” (Maleahi 4:6).

Ca ºi în timpul lovirii întâilor
nãscuþi din Egipt, când Dumnezeu
le-a poruncit israeliþilor sã-ºi
strângã copiii în cãminurile lor,
este lucrarea pãrinþilor de astãzi
sã-i strângã pe copiii lor ºi sã-i
pãzeascã împotriva influenþelor
corupãtoare ale lumii.

„Acum trebuie sã ne pãstrãm
pe noi ºi copiii noºtri nepãtaþi de
lume. Acum trebuie sã ne spãlãm
hainele caracterului ºi sã le albim
în sângele Mielului. Acum trebuie
sã biruim mândria, patima ºi
lenevia spiritualã. Acum trebuie sã
ne trezim ºi sã facem eforturi
hotãrâte pentru simetria caracte-
rului.”9

Pãrinþii ca exemple pentru
copiii lor

„Copiii îi imitã pe pãrinþii lor;
de aceea ar trebui sã se aibã mare
grijã pentru a le oferi modele
corecte. Pãrinþii care sunt amabili
ºi politicoºi în cãmin, în vreme ce
sunt în acelaºi timp fermi ºi
hotãrâþi, vor vedea aceleaºi
trãsãturi de caracter manifestate în
copiii lor. Dacã sunt drepþi, oneºti
ºi cinstiþi, este foarte probabil ca
ºi copiii lor sã li se asemene în
aceste trãsãturi.

Dacã ei I se închinã lui Dum-
nezeu ºi au reverenþã faþã de El,
copiii lor, instruiþi în acelaºi mod,
nu vor uita sã-I slujeascã de
asemenea.”10

Suprimaþi ceea ce este rãu ºi
încurajaþi ceea ce este bine

Nu este suficient în familie ca
pãrinþii sã ofere doar exemple
bune de urmat, lãsând la alegerea
copiilor lor sã înveþe la întâmplare
atât binele cât ºi rãul.

„Trãim într-un veac nefericit
pentru tineri. Influenþa care
predominã în societate este în
favoarea permiterii tineretului sã
urmeze înclinaþia naturalã a
inimilor lor. Dacã copiii lor sunt
foarte sãlbatici, pãrinþii se
mãgulesc cã atunci când copiii vor
fi mai în vârstã ºi vor raþiona
pentru sine, ei vor pãrãsi
obiceiurile lor greºite ºi vor deveni
bãrbaþi ºi femei de utilitate. Ce
greºealã! Timp de ani de zile ei
permit unui vrãjmaº sã semene
grãdina inimii ºi sã îngãduie ca
principiile rele sã creascã ºi sã se
întãreascã, nepãrând sã deose-
beascã pericolele ascunse ºi

sfârºitul înspãimântãtor al cãii
care le pare a fi calea fericirii. În
multe cazuri toatã munca investitã
dupã aceea pentru aceºti tineri nu
va folosi la nimic.”11

„Dacã doriþi binecuvântarea lui
Dumnezeu, pãrinþi, faceþi cum a
fãcut Avraam. Reprimaþi rãul ºi
încurajaþi binele. S-ar putea sã fie
uneori nevoie de poruncire în
locul consultãrii înclinaþiei ºi
plãcerii copiilor. A-i permite unui
copil sã-ºi urmeze impulsurile sale
naturale înseamnã a-i permite sã
se degradeze ºi sã devinã priceput
în rãu. Pãrinþii înþelepþi nu vor
spune copiilor lor: ‚Urmaþi propria
voastrã alegere; mergeþi unde
doriþi ºi faceþi ce doriþi’; ci,
‚Ascultaþi de învãþãtura Dom-

nului.’ Trebuie sã se facã reguli ºi
regulamente înþelepte ºi acestea
trebuie implementate în practicã,
pentru ca frumuseþea vieþii de
familie sã nu fie stricatã.”12

Dacã pãrinþii nu acþioneazã
într-un mod hotãrât, copiii lor vor
fi mãturaþi de curentul rapid al
acestei lumi ºi ei, ca pãrinþi, vor
trebui sã dea socotealã despre
rezultatul nepãsãrii lor. Însã acei
pãrinþi care înainteazã pe calea
dificilã a datoriei, încrezându-se
în Dumnezeu ºi rugându-se cu
seriozitate ºi care depun eforturi
serioase pentru a elimina rãul din
propriile lor familii, vor primi
binecuvântarea lui Dumnezeu ºi
se vor bucura de rezultatul poziþiei
lor.

Taþi ºi mame, vã daþi voi seama
de importanþa responsabilitãþii
care zace asupra voastrã? Vã daþi
voi seama de necesitatea de a-i
pãzi pe copiii voºtri de obiceiuri
demoralizatoare ºi de nepãsare?...
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Luaþi-vã în primire respon-
sabilitãþile ºi lucraþi pentru timp
ºi veºnicie. Nu lãsaþi sã treacã nici
o altã zi fãrã a vã mãrturisi
neglijenþa faþã de copiii voºtri.
Spuneþi-le cã doriþi sã faceþi acum
lucrarea lãsatã de Dumnezeu.
Rugaþi-i sã vi se asocieze în
reformã. Faceþi eforturi serioase
pentru a rãscumpãra trecutul. Nu
mai rãmâneþi în starea bisericii
Laodicea. În numele Domnului
rog fiecare familie sã-ºi arate
adevãratele culori. Reformaþi
biserica din propria voastrã
casã.”13

Pregãtire pentru partici-
parea la serviciul bisericii

Participarea cu regularitate la
adunare este bunã. Dar înainte de
a veni la aceste adunãri spirituale,
este necesarã o adâncã cercetare a
inimii, pentru a câºtiga o adevãratã
binecuvântare. Trebuie sã ne
apropiem mai mult de Domnul
Isus acasã, înainte de a ieºi pe uºã.

„Pregãtiþi-i pe copiii voºtri
pentru ocazie. Învãþaþi-i cã nu este
de atât de mare importanþã ca ei
sã se îmbrace cu haine deosebite,
cum este de a se înfãþiºa înaintea
lui Dumnezeu cu mâini ºi inimi
curate. Îndepãrtaþi fiecare obstacol
care poate sã le stea în cale – toate
deosebirile care ar fi putut exista
între ei sau între voi ºi ei.
Procedând astfel, voi veþi invita
prezenþa Domnului în cãminurile
voastre ºi îngerii sfinþi vã vor
însoþi când mergeþi la adunare, ºi
lumina ºi prezenþa lor va respinge
întunericul îngerilor rãi.”14

În ciuda influenþelor coru-
pãtoare ale lumii, fie ca Domnul
sã ne ajute sã spunem asemenea

lui Iosua: „Cât despre mine, eu ºi
casa mea vom sluji Domnului.”
(Iosua 24:15).

Pregãtirea în bisericã

„Sfinþiþi un post, chemaþi o
adunare sfântã, strângeþi bãtrânii
ºi toþi locuitorii þãrii în casa
Domnului Dumnezeului vostru ºi
strigaþi cãtre Domnul.” (Ioel 1:14).

„Trebuie sã fiþi alarmaþi.
Pãcatul este în mijlocul nostru ºi
nu este vãzut a fi extrem de
pãcãtos. Simþurile multora sunt
amorþite prin îngãduirea apetitului
ºi prin familiarizarea cu pãcatul.
Trebuie sã înaintãm mai mult spre
cer.”13

Trebuie sã se realizeze o mare
lucrare între noi ca popor. Trebuie
sã ne recunoaºtem starea realã
înaintea lui Dumnezeu, sã ne
mãrturisim pãcatele care ne-au
separat de Dumnezeu, sã le dãm
la o parte ºi sã Îi înapoiem Lui din
toatã inima. O asemenea lucrare
este necesarã în popor ºi trebuie
sã înceapã mai întâi cu pãrinþii ºi
conducãtorii. Pentru a lumina
poporul ºi a-l proteja de pericolele
spirituale care pândesc, strãjerii de
pe zidurile Sionului trebuie sã
dobândeascã ei înºiºi luminã ºi
putere din adevãrata Sursã. Ei
trebuie sã transmitã poporului
cuvintele pe care Dumnezeu
doreºte sã le comunice, fãrã a
schimba solia dupã propriile lor
pãreri ºi înclinaþii.

„Relele trebuie mustrate,
pãcatul trebuie numit pãcat ºi
nelegiuirea trebuie întâmpinatã cu
promptitudine ºi hotãrâre ºi
trebuie îndepãrtatã de la noi ca
popor.”16

Uniþi în acþiune

S-a fãcut un apel cãtre Israel
în timpul lui Samuel, când „toatã
casa lui Israel plângea dupã
Domnul. ªi Samuel a vorbit
întregii case a lui Israel, zicând:
Dacã vã întoarceþi la Domnul din
toatã inima voastrã, atunci daþi la
o parte dumnezeii strãini ºi
Astarteele dintre voi ºi pregãtiþi-
vã inimile pentru Domnul ºi
slujiþi-I numai Lui.” (1 Samuel
7:2-4).

Spiritul lui Dumnezeu a fost cu
ei ºi a lucrat în inimile lor. Ei
s-au umilit în cãinþã sincerã ºi ºi-
au mãrturisit necredinþa. Ei au fost
cu toþii uniþi în acelaºi gând. Ei
au dat la o parte spiritul de
supremaþie, egoismul ºi tot rãul
dintre ei. Duhul Sfânt a fãcut o
lucrare minunatã între ei. Atunci
s-a împlinit fãgãduinþa ºi Duhul
Sfânt a fost revãrsat asupra lor
într-o mãsurã mai mare: „La fel
poate fi ºi acum. Lãsaþi ca creºtinii
sã dea la o parte orice disensiune
ºi sã se predea lui Dumnezeu
pentru salvarea celor pierduþi. Sã
cearã în credinþã binecuvântarea
fãgãduitã ºi aceasta va veni.”17

Trãim în timpul ploii târzii,
când Domnul este gata sã reverse
Duhul Sãu într-o mãsurã bogatã.
Sã apreciem aceastã fãgãduinþã
minunatã. Fiecare dintre noi sã
facem o predare deplinã a eului
pentru a ne conforma condiþiilor
cu care Dumnezeu a fãgãduit sã ne
acorde binecuvântarea Sa. Atunci
putem pretinde fãgãduinþa ºi
aceasta va fi împlinitã. Sã ne
rugãm cu ardoare, cerând-o cu
stãruinþã. Sã folosim fiecare ocazie
pentru a ne reînnoi legãtura noastrã
cu canalele binecuvântãrii Sale.
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„Convocãrile bisericii, cum ar
fi pentru adunãri de tabãrã,
adunãrile comunitãþii locale ºi toate
ocaziile unde se face lucrare
personalã pentru suflete sunt
ocaziile rânduite de Dumnezeu
pentru a da ploaia timpurie ºi târzie

Dar nimeni sã nu creadã cã prin
participarea la aceste adunãri ºi-a
îndeplinit datoria. O simplã
participare la toate adunãrile care
se þin nu va aduce în sine vreo
binecuvântare sufletului... Sã ne
rugãm cu inimi umilite, cu toatã
seriozitatea, ca acum, în timpul
ploii târzii, torentele harului sã
poatã fi revãrsate asupra
noastrã.”18

Pregãtirea de a lucra
pentru sufletele din afara
bisericii

Noi putem fi bine întemeiaþi în
doctrinã ºi putem poseda multe
talente ºi diverse mijloace care ne-
ar putea sprijini în lucrarea de
salvare de suflete. Dar fãrã prezenþa
Spiritului lui Dumnezeu, nici o
inimã nu va fi miºcatã ºi nici un
pãcãtos nu va fi câºtigat la Hristos.

„Nici prin putere, nici prin
tãrie, ci prin Duhul Meu, zice
Domnul oºtirilor.” (Zaharia 4:6).

Ucenicii au fost conºtienþi de
acest fapt. Ei pledau cu rugãciuni
serioase pentru a primi puterea
fãgãduinþei. Ei simþeau cã numai
Duhul Sfânt îi putea face în stare
sã-i întâmpine pe oameni ºi sã le
adreseze cuvintele potrivite pentru
a-i conduce la Hristos. Aceasta ar
trebui sã fie ºi experienþa noastrã.
Dumnezeu aºteaptã de la noi ca
popor sã ne pregãtim pentru marea
lucrare dinaintea noastrã. Membrii

bisericii trebuie sã fie învãþaþi cum
sã lucreze cu succes pentru
salvarea sufletelor din jurul lor.

„Lucrarea lui Dumnezeu pe
acest pãmânt nu poate fi încheiatã
pânã când bãrbaþii ºi femeile care
sunt membrii noºtri nu pornesc la
lucru, unindu-ºi eforturile lor cu
acelea ale predicatorilor ºi
slujbaºilor bisericii.”19

Fãgãduinþa va fi împlinitã

„Când bisericile devin biserici
vii ºi lucrãtoare, Duhul Sfânt va
fi dat ca rãspuns la cererea lor
sincerã... Atunci se vor deschide
ferestrele cerului pentru torentele
ploii târzii. Urmaºii lui Hristos vor
fi uniþi în iubire.”20

„Ploaia târzie va veni ºi
binecuvântarea lui Dumnezeu va
umple orice suflet care este curãþit
de orice întinãciune. Este lucrarea
noastrã astãzi de a ne preda
sufletele lui Hristos, pentru ca sã
putem fi pregãtiþi pentru vremile
de înviorare de la prezenþa
Domnului – pregãtiþi pentru
botezul Duhului Sfânt.”21

Fie ca Domnul sã ne întãreascã
pentru a coopera cu El în curãþirea
sufletelor noastre de orice
întinãciune, pentru ca sã putem
avea o relaþie apropiatã cu El
pentru a avea o parte bogatã din
ploaia târzie când va fi revãrsatã
asupra rãmãºiþei credincioase.
Amin.
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Lumea de astãzi are  nevoie
de hranã la  timp potrivit.
Mântuitorul milostiv

repetã porunca “daþi-le sã
mãnânce” (Matei 14:16) la fel
cum le-a poruncit ucenicilor.
Aceasta e dorinþa de suflet a
Mântuitorului lumii. El chiar ne
spune ce sã le dãm oamenilor:
“Adevãrul prezent” (2 Petru 1:12
engl.). “Domnul mi-a arãtat cã
suflete preþioase flãmânzesc, ºi
mor din lipsã de adevãr prezent,
mântuitor, hrana la timpul potri-
vit…. Cazul fiecãrui suflet va fi
hotãrât spre viaþã sau moarte
veºnicã.”1

Scopul lucrãrii

Extinderea deplinã a procla-
mãrii soliei veºnice cuprinde
întreaga lume, incuzând fiecare
fiinþã individualã de pe acest pãmânt
– “fiecare neam, naþiune, limbã ºi
norod” (Apocalipsa 14:6). Aceastã
Evanghelie veºnicã, incluzând solia
sanctuarului, judecata dinaintea
venirii lui Isus, sigilarea, Legea lui
Dumnezeu ºi Sabatul, trebuie datã
cu claritate. Mântuitorul nostru ne-
a asigurat cã “Evanghelia aceasta a
Împãrãþiei va fi propovãduitã în
toatã lumea, ca sã slujeascã de
mãrturie tuturor neamurilor. Atunci
va veni sfârºitul.” (Matei 24:14).

“Nimeni nu va trebui sã sufere
mânia lui Dumnezeu, fãrã ca mai
întâi adevãrul sã fi ajuns la mintea
lui ºi el sã-l fi respins. Sunt mulþi
care nu au avut niciodatã ocazia
sã audã adevãrul special pentru
acest timp. Obligativitatea celei de
a patra porunci nu le-a fost
prezentatã niciodatã în adevãrata
ei luminã…. Fiecare trebuie sã
aibã suficientã luminã pentru a lua
o decizie inteligentã.”2

Calculul omenesc – o impo-
sibilitate

Ce înseamnã de fapt a predica
adevãrul prezent fiecãruia –
acoperind întregul glob cu
cunoºtinþa soliei advente în
plinãtatea ei? Imaginaþi-vã –
fiecãrei persoane de pe pãmânt;
vorbind din punct de vedere
omenesc este o imposibilitate!
Este ceea ce probabil au simþit
ucenicii când Domnul lor le-a
poruncit sã hrãneascã mulþimea.
Ei au întrebat: “De unde sã luãm
în pustia aceasta atâtea pâini ca sã
sãturãm atâta gloatã?” (Matei
15:33). Cu siguranþã, ucenicii au
folosit o judecatã logicã ºi s-au
gândit: “Cunoaºte Isus cu adevãrat
situaþia noastrã financiarã? ªtim
cã El are o inimã bunã, plinã de
milã. Bineînþeles, dacã am putea

sã le dãm, de ce nu? Deºi El este
plin de bunãtate ºi iubitor, s-ar
putea cã ne supraestimeazã
capacitãþile. Nu încape îndoialã cã
e bun ca predicator – da, acesta
este talentul Lui, dar nu a studiat
niciodatã Managementul Aface-
rilor! Trebuie sã fim foarte
prevãzãtori ºi realiºti referitor la
acest plan al Sãu!” Fraþi ºi surori,
gândim noi vreodatã aºa?

Calea lui Dumnezeu de a
pregãti mesagerul

Existã întotdeauna o distincþie
clarã între posibilitatea lui
Dumnezeu ºi posibilitatea umanã
– calea lui Dumnezeu contra cãii
umane. “Cãci gândurile Mele nu
sunt gândurile voastre, ºi cãile
voastre nu sunt cãile Mele, zice
Domnul.” (Isaia 55:8).

Încã din copilãrie, majoritatea
oamenilor din aceastã lume
studiazã problema posibilitãþilor
umane, ºi fiecare încearcã în
continuu sã urmeze cea mai bunã
cale pentru propria sa viaþã.
Aceasta este consideratã o parte
din educaþie, deºi în acest proces
majoritatea oamenilor pun prea
micã valoare (sau nu pun deloc)
pe cunoºtinþa posibilitãþii lui
Dumnezeu ºi a cãii Sale. ªi, din
nefericire, acesta este ºi cazul

ÎNCHEIEREA LUCRÃRII LUI
DUMNEZEU SUB PLOAIA TÂRZIE

de Nehemiah W. Chang – Japonia

Vineri, 12 decembrie
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multor pretinºi credincioºi. Cum
va îndeplini Dumnezeu lucrarea
Sa pe pãmânt – ºi prin cine?
Spiritul Profeþiei, în care biserica
rãmãºiþei are încredere neclintinã,
ne spune cum Îºi va pregãti
Dumnezeu solii care sã proclame
ultimul mesaj de har:

“Pregãtind calea pentru prima
venire a lui Isus, [Ioan Bote-
zãtorul] a fost un reprezentant al
acelora care trebuie sã pregãteascã
un popor pentru a doua venire a
Domnului nostru…. În mod nor-
mal, fiul lui Zaharia ar fi fost
educat pentru preoþie. Dar
învãþãtura din ºcolile rabinilor
l-ar fi fãcut nepotrivit pentru
lucrarea lui. Dumnezeu nu l-a
trimis la profesori de teologie
pentru a învãþa cum sã interpreteze
Scriptura. El l-a chemat în
pustie…. Aici el putea studia
lecþiile naturii, ale descoperirii ºi
ale Providenþei….

El L-a vãzut pe Rege în
frumuseþea Lui, ºi eul a fost uitat.
El a privit mãreþia sfinþeniei, ºi s-
a simþit inutil ºi nevrednic. El era
gata sã meargã înainte ca mesager
al cerului, fãrã sã se teamã de
omenesc, pentru cã el privise spre
Divin.”3

Cerând ajutor

În general, noi nu cerem ajutor
atâta timp cât credem cã putem
înfãptui singuri lucrarea. Dacã nu
cerem cu sinceritate ajutor prin
ploaia târzie, care este puterea
necesarã pe care cerul o oferã
pentru încheierea misiunii
Evangheliei pentru acest timp,
aceasta ar putea sugera cã,
oarecum noi credem cã putem face

aceastã lucrare ºi singuri. Dar
suntem noi cu adevãrat capabili,
cu spiritualitatea noastrã prezentã,
cunoºtinþa noastrã despre adevãr,
credincioºia, mijloacele, talentele
ºi numãrul nostru sã prezentãm
adevãrul fiecãrei persoane
individuale de pe glob? Fraþi ºi
surori, simþim noi cu adevãrat aºa
cum ar trebui nevoia de ploaie
târzie pentru încheierea lucrãrii lui
Dumnezeu pe pãmânt? Dacã încã
nu simþiþi aceastã nevoie, atunci e
timpul sã vã verificaþi condiþia
voastrã spiritualã înaintea lui
Dumnezeu în lumina Cuvântului
Sãu, ºi sã încercaþi sã mergeþi din
uºã în uºã sã spuneþi “Isus vine
iar” pânã când fiecare om de pe
pãmânt a auzit aceastã solie!

Atunci se va vedea cât de mare e
nevoia noastrã de ajutor. Dar dacã
cerem ajutor, vom vedea cât de
curând poate sã vinã Isus! Isus a
spus cã Evanghelia aceasta a

împãrãþiei trebuie sã fie predicatã
oricui. Da, fiecare om de pe acest
pãmânt trebuie sã Îl cunoascã pe
Salvatorul Isus, iubirea iertãtoare
a lui Dumnezeu, calea stabilitã de

Dumnezeu pentru mântuire ºi
baza guvernãrii Sale. Aceasta nu
înseamnã simplu “a crede în Isus”!
Pentru cã “marele pãcat al
omenirii va fi respingerea Legii lui

Dumnezeu, temelia guvernãrii
Sale în cer ºi pe pãmânt”.4

O bisericã lucrãtoare harnicã va
fi scutitã de multe probleme in-
terne nenecesare, pentru cã

aceastã bisericã va fi una de
“împreunã lucrãtori cu Dum-
nezeu” (1Corinteni 3:9), care simt
“importanþa chemãrii lor; ºi sunt
apãsaþi de povara soliei, …arºi de

dorinþa de a duce vestea bunã a
mântuirii la cele mai îndepãrtate
colþuri ale lumii”.5 Atunci nu mai
este timp pentru alte probleme,
nici timp pentru a cãuta greºeli!
Predicatorii nu mai sunt angajaþi
pentru a rezolva problemele
indivizilor sau ale comunitãþii lo-
cale. Din contrã, ei trebuie sã fie
primii care sã Îl caute pe
Dumnezeu cu pocãinþã, pentru a
primi ploaia târzie pentru înche-
ierea lucrãrii Lui. Dacã noi, ca
bisericã, nu vom ajunge la starea
de unire desãvârºitã în iubire
frãþeascã, privindu-L doar pe Isus
ºi lucrând cu nerãbdare conform
planului lui Dumnezeu pentru
sufletele pierdute, ploaia târzie nu
va cãdea asupra noastrã, indiferent
de cât de mult ºtim teoria ºi
încercãm sã o mãrturisim. În

acelaºi timp, sã ne amintim cã
Dumnezeu nu poate, ºi nu va
aºtepta veºnic dupã noi, dacã noi
nu vrem sã fim gata pentru
ungerea Sa. El are un plan, ºi face

totul conform cu acel plan ºi cu
orarul Lui.

Sã analizãm urmãtoarea
afirmaþie a Spiritului Profetic:
“Mãsura de Duh Sfânt, pe care o

primim, este proporþionalã cu
mãsura dorinþei noastre de a o
primi ºi a credinþei pe care o
exercitãm pentru aceasta, ºi a
folosinþei pe care o vom da luminii

ºi cunoºtinþei care ne vor fi date.”6

“Noi nu vrem sã Îl deranjãm pe
Dumnezeu cu cererile noastre, ºi
sã-I cerem darul Duhului Sfânt.
Dar Dumnezeu vrea sã Îl deranjãm

în aceastã privinþã. El vrea sã
aducem cererile noastre înaintea
tronului Sãu.”7
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Ploaia târzie – puterea
adãugatã

Ploaia târzie e promisã ca un
rãspuns la rugãciunile serioase,
sincere, ale bisericii rãmãºiþei lui
Dumnezeu, în timp ce membrii
acesteia cautã salvarea sufletelor
ºi simt slãbiciunea ºi neputinþa lor,
dar cu toate acestea vor sã fie
folosiþi la încheierea lucrãrii lui
Dumnezeu. “Aproape de înche-
ierea seceriºului pãmântului este
promisã o revãrsare deosebitã a
puterii spirituale pentru a pregãti
biserica pentru venirea Fiului
omului. Aceastã revãrsare a
Spiritului este asemãnatã cu
cãderea ploii târzii; creºtinii
trebuie sã-ºi trimitã rugãciunile lor
spre Domnul seceriºului pentru
aceastã putere suplimentarã.”8

“Prin simbolul ploii timpurii ºi
târzii,…profeþii evrei preziceau
revãrsarea puterii spirituale în
mãsurã extraordinarã asupra
bisericii lui Dumnezeu.”9

“Adunãrile bisericii, ca ºi
întâlnirile de tabãrã, adunãrile
bisericii locale, ºi toate ocaziile unde
se face lucrare personalã pentru
suflete, sunt ocazii rânduite de
Dumnezeu pentru revãrsarea ploii
timpurii ºi târzii…. Cerând Duhul
lui Dumnezeu, Acesta va lucra în
noi blândeþea, umilinþa minþii, o
dependenþã continuã de Dumnezeu
pentru revãrsarea ploii târzii.”10

Scopul ºi timpul ploii târzii

Cu dorinþa de a revãrsa
binecuvântãrile abundente ale
cerului aspura bisericii Sale,
“Dumnezeu cheamã la o
reînviorare ºi reformaþiune.”11

Pentru a “împlini condiþiile cu

care Dumnezeu a promis sã ne
acorde binecuvântarea Sa,”12

trebuie sã existe o pocãinþã sincerã
ºi adâncã între noi, de care “nu
trebuie sã ne parã rãu” (2
Corinteni 7:10). Pentru acest
motiv, profetul Ioel ne îndeamnã
în Ioel 2:12, 13 sã experimentãm
adevãrata pocãinþã. ªi dupã
aceastã  experienþã, versetul 28
specificã timpul, spunând “dupã
aceea, voi turna Duhul Meu peste
orice fãpturã.” Dupã ce? Dupã
reînviorarea ºi reformaþiunea care
apar ca rezultat al adevãratei
pocãinþe în urma slujirii Duhului
Sfânt. “Pocãiþi-vã, deci, ºi
întoarceþi-vã la Dumnezeu, ca sã
vi se ºteargã pãcatele, ca sã vinã
de la Domnul vremurile de
înviorare.”(Fapte 3:19). Aici
“apostolul Petru afirmã explicit cã
pãcatele credincioºilor vor fi
ºterse când ‘vor veni vremurile de
înviorare de la faþa Domnului’. ”13

Ploaia târzie este puterea promisã
“când” vor fi ºterse pãcatele
noastre. Cu alte cuvinte, atâta timp
cât pãcatele mai rãmân în mijlocul
poporului lui Dumnezeu, nu va
exista nici o “reînviorare” sau
ploaie târzie.

ªi care este scopul revãrsãrii ploii
târzii? “Pe vremea patriarhilor,
influenþa Duhului Sfânt fusese
adesea descoperitã într-un mod clar,
dar niciodatã în plinãtatea ei.”14

“Revãrsarea la ziua Cincizecimii a
fost mijlocul de comunicare [pentru
prima bisericã] a faptului cã
Mântuitorul Hristos Îºi începuse
lucrarea [ca Mijlocitor].”15 La fel,
la sfârºitul serviciului Sãu ca preot,
va exista o revãrsare a ploii târzii
asupra bisericii Sale, “pentru a-i
pregãti pentru o lucrare specialã.”16

Da, “‘ploaia târzie’, sau reînviorarea

de la faþa Domnului, va veni, pentru
a da putere vocii tari a îngerului al
treilea, ºi pentru a pregãti pe sfinþi
pentru a sta în perioada când vor fi
revãrsate cele ºapte plãgi.”17

Timpul de pregãtire

Din pãcate, majoritatea
oamenilor (inclusiv bisericile
cãzute ºi adventiºtii cu numele) îºi
vor înþelege starea lor spiritualã
abia dupã ce este prea târziu ºi

dupã ce chipul fiarei este instituit.
Dar rãmãºiþa credincioasã lui
Dumnezeu, cãreia i s-a încredinþat
proclamarea ultimei solii de
avertizare, se va pregãti ºi va primi
Duhul Sfânt în puterea ploii târzii,
înainte ca semnul fiarei sã fie
impus de legile þãrii. De aceea, în
1888, Dumnezeu a trimis pe
îngerul din Apocalipsa 18 (un alt

înger, sau al patrulea) cu solia
“Hristos - Dreptatea noastrã” pen-
tru a începe sã pregãteascã un
popor care sã primeascã ploaia
târzie ºi sã vesteascã ultimul anunþ

despre revenirea binecuvântatã a
Domnului lor. Sã ne amintim cã
îngerul din Apocalipsa 18 este
purtãtorul de cuvânt al “Mar-
torului credincios ºi adevãrat.”

(Apocalipsa 3:14). De aceea, cei
care acceptã solia acestui alt înger
din Apocalipsa 18 vor accepta în
acelaºi timp ºi “mãrturia directã
datã prin sfatul Martorului

credincios cãtre laodiceeni.” Ei
vor avea experienþa unei “pocãinþe
adânci” ºi “vor înãlþa standardele
ºi vor vesti adevãrul direct.”18 “La
sfârºitul timpului, oamenii vor fi

testaþi individual pentru a se vedea
dacã vor renunþa la idolii lor ºi vor
lua în seamã sfatul Martorului
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credincios…. Cei care ating
standardul în fiecare punct, rezistã
fiecãrui test ºi biruie cu orice preþ,
au ascultat de sfatul Martorului
Credincios, vor primi ploaia
târzie, ºi vor fi astfel pregãtiþi
pentru înãlþarea la cer.”19

Cu adevãrat, acum este timpul
de a ne pregãti pentru ploaia târzie.
Acum este timpul ca “fiecare vale
[spiritul de renunþare la sine ºi
umilinþã] sã fie înãlþatã ºi fiecare
munte [mândria omeneascã ºi
slava deºarte] sã fie coborât; ca
fiecare deal [cei egoiºti] sã fie
plecat ºi locurile aspre [un caracter
necreºtin] sã fie fãcute netede.” 20

Este timpul ca slava omului sã
zacã în þãrânã ºi doar Hristos sã
fie înãlþat. Acum este timpul ca
“spiritul ºi puterea lui Ilie” (Luca
1:17) sã fie revigorate între noi
pentru salvarea sufletelor. Trebuie
sã ajungem starea desãvârºirii
acum ca bisericã, pentru ca
Dumnezeu sã poatã revãrsa Duhul
Lui sub forma ploii târzii. Sã ne
amintim cã Dumnezeu nu va lãsa
niciodatã nefolosit timpul potrivit!
Când poporul Sãu este gata, El
Însuºi “va porunci ploii sã cadã”.21

“Privim la coborârea Duhului
Sfânt ca la un eveniment din
viitor; dar este privilegiul bisericii
de a-L avea acum. Cereþi-L,
rugaþi-vã pentru El, credeþi în El.
Trebuie sã Îl avem, ºi cerul
aºteaptã sã ni-L dea.”22

Uneltele umile ale lui
Dumnezeu

Pentru a vesti solia mântuirii
oamenilor sub  influenþa Duhului
Sfânt, Dumnezeu a folosit
întotdeauna uneltele Sale umile,
nemânjite de obiceiurile ºi pãrerile
lumii. Astfel va fi dusã înainte

lucrarea finalã. Dumnezeu nu
depinde de înþelepciunea, cu-
noºtinþa, experienþa, sau abilitatea
fiinþelor omeneºti. El îi va folosi
doar pe acei care au devenit
“sfinþit, folositor stãpânului Sãu,
destoinic pentru orice faptã bunã.”
(2 Timotei 2:21). “Cei care sunt
sfinþiþi prin adevãr rãspândesc în
lume o influenþã sfântã.”23 Aceasta
vine doar pe mãsurã ce devenim
un popor al credinþei ºi rugãciunii,
care ºtie ce înseamnã a fi condus
de Duhul Sfânt. Urechile noastre
trebuie sã fie obiºnuite sã audã
“susurul blând ºi subþire” (1 Regi
19:12) al Duhului lui Dumnezeu.
Trebuie sã depindem doar de
Cuvântul lui Dumnezeu ca singura
noastrã putere ºi viaþã. “Astfel va
fi vestitã solia îngerului al treilea.
Când vine timpul ca ea sã fie
vestitã cu putere, Domnul va lucra
prin unelte umile, conducând
minþile acelora care se consacrã în
serviciul Sãu. Lucrãtorii vor fi
calificaþi mai degrabã de ungerea
Duhului Sfânt, decât de pregãtirea
în instituþii de învãþãmânt. Oameni
ai credinþei ºi ai rugãciunii vor fi
constrânºi sã înainteze cu zel sfânt,
declarând cuvintele pe care li le dã
Dumnezeu.”24 Cu Dumnezeu este
într-adevãr posibil sã fie împlinitã
lucrarea Lui mãreaþã, când orice
este fãcut dupã planul Lui.

Prizonierii speranþei vor fi
eliberaþi

Biblia vorbeºte despre “prizo-
nieri ai speranþei” cãrora li se spune
sã se întoarcã la Cetate (Zaharia
9:12). Cine sunt aceºti prizonieri
ai speranþei? Sunt cumva toþi acei
care sunt legaþi într-un fel de
poporul lui Dumnezeu prizonierii
speranþei? Nu! “Lumea necre-

dincioasã…nu reprezintã prizo-
nierii speranþei, ºi de aceea nu se
întoarce la Cetãþuie.”25 Sã avem
speranþa, cã fiecare prizonier al
speranþei va fi eliberat sub influenþa
ploii târzii de forþele rele care
l-au þinut captiv.

În primul capitol al cãrþii
Faptelor Apostolilor, existã o
descriere frumoasã pentru
membrii familiei. Când creºtinii
zeloºi erau adunaþi pentru o
cercetare deosebitã a inimii ºi
rugãciune în aºteptarea darului
promis din cer, “fraþii” lui Isus
(Fapte 1:14) erau chiar în acel loc
cu ei. Cum de se întâmpla aceasta?
În viaþa Sa pãmânteascã, fraþii Lui
erau dintre aceia care Îi fãceau
probleme ºi greutãþi. Modul lor de
a gândi ºi atitudinile lor erau
întotdeauna diferite, ºi ei insistau
ca Isus sã Se supunã autoritãþii lor.
Ei întotdeauna erau de partea
fariseilor. Cine îºi poate imagina
cât de mult Se rugase Isus pentru
fraþii Lui – cât de mulã luptã
sufleteascã era în inima Lui, ºi câte
lacrimi a vãrsat pentru ei? “El este
Acela care, în zilele vieþii Sale
pãmânteºti, aducând rugãciuni ºi
cereri cu strigãte mari ºi cu lacrimi
cãtre Cel ce putea sã-L izbã-
veascã.” (Evrei 5:7). Ca rãspuns
la rugãciunile, plânsul ºi lacrimile
Lui pentru fraþii Sãi, ei erau
adunaþi acum în acel loc bine-
cuvântat! Cu adevãrat, ei erau
prizonieri ai speranþei!

Dragi fraþi ºi surori, existã o
lucrare pe care ar trebui sã o
începem azi! Aveþi persoane
pentru care vã rugaþi? Vã rugaþi
pentru soþia sau soþul vostru? Sau
pentru iubiþii voºtri copii? Pentru
fratele sau sora voastrã? Pentru
prieteni sau rude? Sunt ei sub
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influenþa celeilalte puteri? Cât de
mult v-aþi rugat pentru ei deja? E
prea devreme sã vã descurajaþi
dacã rugãciunile voastre par sã nu
primeascã rãspuns! Rugaþi-vã ca
ei sã fie “prizonierii speranþei”!
“Hristos a devenit jertfa fãrã de
pãcat pentru o rasã cãzutã, pentru
ca prin pocãinþã faþã de Dumnezeu
pentru cãlcarea Legii Lui, ºi prin
credinþã în Isus ca Înlocuitor,
Garant ºi neprihãnire a noastrã, ei
sã poatã fi aduºi înapoi la
credincioºie faþã de Dumnezeu ºi
ascultare de Legea Sa sfântã.”26

Continuaþi sã vã rugaþi ca cei
dragi vouã sã facã alegerea
corectã! Da, Dumnezeu aude
rugãciunile sincere. El înþelege
lacrimile ºi postul vostru! Chiar
dacã nimeni altcineva în afarã de
voi nu ºtie, Tatãl ceresc le înþelege.
Da, avem nevoie de rugãciuni mai
serioase, pentru ca acei pentru care
ne rugãm sã fie între cei sigilaþi
cu sigiliul viului Dumnezeu.
Promisiunea Tatãlui ceresc este:
“Da, zice Domnul, prada celui
puternic îi va fi luatã, ºi cel prins
de asupritor va scãpa; cãci Eu voi
lupta împotriva vrãjmaºilor tãi, ºi
voi scãpa pe fiii tãi.”(Isaia 49:25).

“Revãrsarea Duhului Sfânt în
zilele apostolilor a fost ‘ploaia
timpurie’ ºi rezultatele ei au fost
glorioase. Dar ploaia târzie va fi
mai îmbelºugatã. Care este
promisiunea pentru cei ce trãiesc
în aceste zile? ‘Întoarceþi-vã la
cetãþuie, prinºi de rãzboi plini de
nãdejde! O spun ºi astãzi, cã îþi voi
întoarce îndoit!’ “27

“Legãturile de familie, relaþiile
de bisericã nu pot sã îi mai reþinã
acum. Adevãrul este mai preþios
decât orice altceva. În ciuda

agenþilor care se unesc împotriva
adevãrului, un mare numãr ia
poziþie de partea lui Dumnezeu.”28

“Ferice de cine-ºi pune nãdej-
dea în Domnul, Dumnezeul sãu!”
(Psalmi 146:5).

Concluzie

Dragii mei fraþi ºi surori,
datoritã harului, iertãrii ºi
îndelungii rãbdãri a lui Dumne-
zeu, am ajuns aceastã sãptãmânã
de rugãciune. Sã ne amintim cã
trãim în timpul ploii târzii, încã de
când Marele nostru Preot a început
slujirea Lui finalã în sanctuarul
ceresc. Cerul aºteaptã cu nerãb-
dare sã ne vadã  pregãtiþi. Credem,
conform planului lui Dumnezeu,
cã atunci când biserica rãmãºiþei
lui Dumnezeu este gata, binecu-
vântarea promisã va veni. Grãbim
noi venirea acelei zile? “Se înalþã
toate rugãciunile noastre spre
Dumnezeu în credinþã vie? Îi
deschidem noi lui Isus uºa inimii
noastre ºi o închidem faþã de
fiecare mijloc al lui Satan de a in-
tra în ea? Obþinem noi zilnic
luminã mai clarã ºi putere mai
mare, pentru a putea sta în nepri-
hãnirea lui Hristos? Ne golim noi
inimile de orice egoism, ºi le
curãþãm noi, pregãtindu-ne pentru
a primi ploaia târzie din cer?”29

Vine ziua când rãmãºita care
e pregãtitã sã împlineascã
cerinþele cerului se va bucura
sub influenþa ploii târzii când va
vedea adunarea glorioasã a
sufletelor pentru care a murit
Hristos. Toate eforturile pe care
le faceþi acum pentru suflete vor
fi rãsplãtite din abundenþã. ªi
prin aceasta, numele lui Hristos
va fi slãvit! Veþi fi printre acei

care vor ajunge sã cunoascã
bucuria Mântuitorului? Fie ca
Domnul sã ne facã parte de acest
har!
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Promisiunea Duhului Sfânt

Când Isus a fost pe pãmânt, El
a trimis pe ucenicii Sãi dupã o
scurtã perioadã de pregãtire sã
predice vestea mântuirii. O mare
lucrare era înaintea lor, ºi fãrã
ajutorul Duhului Sfânt – a treia
persoanã a Dumnezeirii –
eforturile lor ar fi fost un eºec. “Ei
au gãsit multã încurajare în
lucrarea lor; pentru cã Hristos nu
i-a trimis fãrã Duhul Sãu; ºi prin
credinþã în El, ei au sãvârºit multe
minuni.”1

Isus i-a asigurat pe ucenici mai
departe cã, dupã înãlþarea Sa la
cer,  le va trimite Duhul Sfânt, care
urma sã rãmânã cu ei. El a
identificat Duhul Sfânt cu un alt
Mângâietor, prin cuvintele:
“Totuºi, vã spun adevãrul: vã este
de folos sã Mã duc; cãci, dacã nu
Mã duc Eu, Mângâietorul nu va
veni la voi; dar dacã Mã duc, vi-L
voi trimite.” (Ioan 16:7).

Puterea Duhului Sfânt este datã
unei persoane conform cu mãsura
fiecãreia de credinþã ºi dupã cât
este de pregãtitã sã o primeascã.
Înainte de înãlþarea Lui, Isus S-a
arãtat ucenicilor, ºtiind cã ei încã
au nevoie de o mãsurã mai mare

de Duh Sfânt, aºa încât sã se
pregãteascã pentru revãrsarea
ploii timpurii, puterea Duhului
Sfânt în desãvârºirea ei. Aºa cã “El
a suflat peste ei, ºi le-a zis: ‘Luaþi
Duh Sfânt!’ ” (Ioan 20:22).

Dupã înviere, când s-au întâlnit
cu Isus pe muntele de pe care El
S-a înãlþat la cer, ucenicii au primit
urmãtoarea poruncã: “ªi iatã cã
voi trimite peste voi fãgãduinþa
Tatãlui Meu; dar rãmâneþi în
cetate pânã veþi fi îmbrãcaþi cu
putere de sus.”  (Luca 24:49).

Când L-au întrebat despre
restaurarea împãrãþiei lui Israel, El
a reafirmat promisiunea Duhului
Sfânt: “Deci apostolii, pe când
erau strânºi laolaltã, L-au întrebat:
„Doamne, în vremea aceasta ai de
gând sã aºezi din nou Împãrãþia lui
Israel?” El le-a rãspuns: „Nu este
treaba voastrã sã ºtiþi vremurile
sau soroacele; pe acestea Tatãl le-
a pãstrat sub stãpânirea Sa. Ci voi
veþi primi o putere, când Se va
pogorî Duhul Sfânt peste voi, ºi-
Mi veþi fi martori în Ierusalim, în
toatã Iudea, în Samaria, ºi pânã la
marginile pãmântului.” (Fapte
1:6-8).

Zece zile de pregãtire

Ucenicii au aºteptat cu
nerãbdare împlinirea promisiunii.
Ei s-au întors în oraº dupã cum le
poruncise Isus, ºi au rãmas acolo
timp de zece zile. Promisiunea
referitoare la Duhul Sfânt nu putea
fi împlinitã pânã când ucenicii nu
îndeplineau o lucrare specialã de
pregãtire. În cele zece zile de
aºteptare ei au îndeplinit aceasta.

“În ascultare de porunca lui
Isus, ei au aºteptat în Ierusalim
promisiunea Tatãlui – revãrsarea
Duhului Sfânt. Ei nu au aºteptat
în lenevie. Raportul spune cã ‘tot
timpul stãteau în Templu, ºi
lãudau ºi binecuvântau pe
Dumnezeu.’ (Luca 24:53). Ei se
întâlneau împreunã pentru a
prezenta cererile lor Tatãlui
împreunã în numele lui Isus.”2

“Când au ajuns acasã, s-au suit
în odaia de sus, unde stãteau de
obicei. Erau: Petru, Iacov, Ioan,
Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu,
Matei, Iacov - fiul lui Alfeu, Simon
Zilotul, ºi Iuda, fiul lui Iacov. Toþi
aceºtia stãruiau cu un cuget în
rugãciune ºi în cereri, împreunã cu
femeile, ºi cu Maria, mama lui Isus,
ºi cu fraþii Lui.” (Fapte 1:13, 14).

DUHUL SFÂNT ªI PLOAIA TÂRZIE

de A. C. Sas – SUA

Sabat, 13 decembrie
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“Aceste zile de pregãtire erau
zile de adâncã cercetare a inimii.
Ucenicii îºi simþeau nevoia lor
spiritualã ºi strigau cãtre Dum-
nezeu, cerând ungerea sfântã, care
trebuia sã îi pregãteascã pentru
lucrarea salvãrii de suflete. Ei nu
cereau doar binecuvântãri pentru ei.
Erau apãsaþi de povara salvãrii de
suflete. Ei înþelegeau cã evanghelia
trebuia dusã întregii lumi, ºi cereau
puterea pe care le-o promisese
Isus.”3

“În timp ce aºteptau împlinirea
promisiunii, ei îºi umileau inimile
în pocãinþã adevãratã, ºi îºi
mãrturiseau necredinþa. În timp ce
îºi aminteau cuvintele pe care Isus
li le spusese înainte de moartea Lui,
înþelegeau mai pe deplin însem-
nãtatea lor. Adevãruri pe care le
scãpaserã din minte le erau
reamintite, ºi ei le spuneau unul
altuia. Îºi fãceau reproºuri cã Îl
înþeleseserã greºit pe Mântuitorul.
Ca într-o procesiune, scenã dupã
scenã din viaþa Lui minunatã se
perinda înaintea lor. Meditând la
viaþa Lui purã, sfântã, ei simþeau cã
nici o trudã nu ar fi prea grea, nici
un sacrificiu prea mare, dacã ar
putea da mãrturie prin viaþa lor cu
privire la farmecul caracterului lui
Hristos. O, dacã ar fi putut sã
retrãiascã acei trei ani, cât de diferit
gândeau ei cã ar fi acþionat acum!
Dacã ar fi putut sã Îl vadã din nou
pe Stãpânul lor, cât de serios ar fi
luptat ei pentru a-I arãta cât de mult
Îl iubeau, ºi cât de sincer ar fi suferit
ei pentru cã L-au întristat cu un
cuvânt sau o faptã de necredinþã!
Dar ei se mângâiau cu gândul cã
fuseserã iertaþi ºi au hotãrât ca, pe
cât posibil, sã ispãºeascã necredinþa
lor, mãrturisindu-L cu curaj înaintea
lumii.”4

O experienþã colectivã

La întâlnirea ucenicilor din
camera de sus erau prezente
aproximativ o sutã douãzeci de
persoane. Aceºtia nu erau doar
urmaºii lui Hristos, pentru cã
aflãm cã dupã învierea Domnului,
El S-a arãtat la aproape cinci sute
de fraþi. Ci aceºti o sutã douã zeci
fãceau o pregãtire specialã în ca-
mera de sus. Remarcaþi expresia
consemnatã despre ucenici, cã ei
ajunseserã la unire desãvârºitã ºi
cã erau toþi în acelaºi loc:

“În ziua Cincizecimii, erau toþi
împreunã în acelaºi loc. Deodatã
a venit din cer un sunet ca vâjîitul
unui vânt puternic, ºi a umplut
toatã casa unde ºedeau ei. Niºte
limbi ca de foc au fost vãzute
împãrþindu-se printre ei, ºi s-au
aºezat câte una pe fiecare din ei.”
(Fapte 2:1-3).

“Duhul a venit asupra ucenicilor
aºteptãtori ºi rugãtori, cu o plinãtate
care a umplut fiecare inimã. Cel
Infinit Se revela cu putere bisericii
Sale. Era ca ºi când, timp de secole,
aceastã influenþã fusese reþinutã, ºi
acum Cerul se bucura sã reverse
asupra bisericii bogãþiile darurilor
Duhului. ªi, sub influenþa Duhului,
cuvintele de pocãinþã se amestecau
cu cântãrile de laudã pentru
pãcatele iertate. Se auzeau cuvinte
de mulþumire ºi profeþii.”5

“Când Hristos a trecut prin
porþile cereºti, El a fost reaºezat
pe tron în mijlocul adoraþiei
îngerilor. Imediat dupã ce aceastã
ceremonie a fost înfãptuitã, Duhul
Sfânt a coborât asupra ucenicilor
în curente bogate, ºi Hristos a fost
într-adevãr slãvit cu gloria pe care
a avut-o când era cu Tatãl din toatã

veºnicia. Revãrsarea Duhului
Sfânt la ziua Cincizecimii a fost
mijlocul cerului de a comunica
faptul cã Mântuitorul Îºi începuse
lucrarea. Conform promisiunii
Sale, El trimise Duhul Sfânt din
ceruri ucenicilor Sãi, ca semn cã
El primise toatã autoritatea în cer
ºi pe pãmânt ca Preot ºi ca Rege,
ºi cã era Cel Uns peste poporul
Sãu.”6

Aceastã experienþã a ucenicilor
era o revãrsare deplinã a puterii
Duhului Sfânt. Era ploaia tim-
purie. Acei o sutã douã zeci de
credincioºi erau primii care o
primeau, ºi aceasta a fost o
experienþã colectivã. Dupã aceea,
când apostolii vizitau diferite
regiuni, Duhul Sfânt a fost dat
tuturor acelora care au crezut, ºi
zilnic Domnul adãuga la numãrul
bisericii pe cei ce erau salvaþi.

El a dat daruri oamenilor

“De aceea este zis: ‘S-a suit
sus, a luat robia roabã, ºi a dat
daruri oamenilor.’” (Efeseni 4:8).

“ªi fiecãruia i se dã arãtarea
Duhului spre folosul altora. De
pildã, unuia îi este dat, prin Duhul,
sã vorbeascã despre înþelepciune;
altuia, sã vorbeascã despre
cunoºtinþã, datoritã aceluiaºi
Duh; altuia credinþa, prin acelaºi
Duh; altuia, darul tãmãduirilor,
prin acelaºi Duh; altuia, puterea
sã facã minuni; altuia, proorocia;

altuia, deosebirea duhurilor;
altuia, felurite limbi; ºi altuia,
tãlmãcirea limbilor.” (1 Corinteni
12:7-10).

Forma în care a fost dat Duhul
Sfânt, limbi despãrþite, ca de foc,
indicã zelul cu care apostolii



SÃPTÃMÂNA DE RUGÃCIUNE - 5-14 decembrie 2003 27

urmau sã lucreze ºi puterea care
urma sã însoþeascã lucrarea lor.
Unul dintre darurile speciale pe
care l-au primit apostolii a fost
darul limbilor. Erau prezente acolo
ºaisprezece naþionalitãþi, ºi fiecare
dintre ele a auzit Evanghelia
mântuirii în limba sa proprie.
Biblia ne informeazã despre acel
eveniment:

“ªi toþi s-au umplut de Duh
Sfânt, ºi au început sã vorbeascã
în alte limbi, dupã cum le da
Duhul sã vorbeascã.” (Fapte 2:4).

“Duhul Sfânt, luând forma
limbilor de foc, S-a odihnit asupra
celor adunaþi. Aceasta a fost o
emblemã a darului oferit uce-
nicilor, care i-a fãcut în stare sã
vorbeascã fluent limbi pe care
înainte nu le cunoºteau….

‘ªi se aflau atunci în Ierusalim
Iudei, oameni cucernici din toate
neamurile care sunt sub cer.’
(Fapte 2:5). În timpul risipirii lor,
iudeii fuseserã împrãºtiaþi în
aproape toate pãrþile locuite ale
pãmântului, ºi în exilul lor, ei
învãþaserã diferite limbi. Mulþi
dintre aceºtia erau acum, cu
aceastã ocazie în Ierusalim,
participând la cermoniile care se
desfãºurau. Fiecare limbã era
reprezentatã de cei prezenþi.
Aceastã diversitate de limbi ar fi
fost o piedicã în calea proclamãrii
Evangheliei; de aceea, Dumnezeu
a suplinit aceastã lipsã a
apostolilor într-un mod miraculos.
Duhul Sfânt a fãcut pentru ei ceea
ce ei nu ar fi putut face pentru ei
timp de o viaþã întreagã. Ei puteau
sã vesteascã acum adevãrurile
evangheliei în þãri strãine, vorbind
clar limbile acelora pentru care

trebuia sã lucreze. Acest dar
miraculos a fost o dovadã puter-
nicã pentru lume cã misiunea lor
purta pecetea Cerului. Începând de
la acest moment, limba ucenicilor
era simplã, curatã ºi clarã, fie cã
vorbeau în limba lor maternã sau
într-o limbã strãinã.”7

Dupã cum tocmai am citit,
darul vorbirii în limbi era necesar
în acel timp, pentru a transmite
evanghelia mântuirii întregii lumi,
ºi ucenicii erau oameni simpli,
care nu cunoºteau limbile celor
prezenþi. Dar Duhul Sfânt a
suplinit acea lipsã. Printr-o
minune de la Dumnezeu, ei au fost
fãcuþi în stare sã vorbeascã
desluºit, ºi fiecare din cei prezenþi
a auzit mesajul în limba sa
maternã. Darul limbilor nu a fost
ceva bolborosealã sau þipãt, sau
sunete emise fãrã vreo semnifi-
caþie. A fost darul de a fi în stare
sã vorbeascã alte limbi. Deºi în
zilele noastre darul limbilor este
important, el nu este cel mai
necesar dar al Duhului Sfânt.
Astãzi Biblia este deja publicatã
în aproape toate limbile ºi
dialectele vorbite. Cel mai impor-
tant dar al Duhului Sfânt astãzi
este înþelepciunea. Citim cã în lista
darurilor Duhului Sfânt înþelep-
ciunea este primul, ºi vorbirea în
limbi ultimul dar (1 Corinteni
12:7-10).

Rezultatele ploii timpurii

“Dupã ce au auzit aceste
cuvinte, ei au rãmas strãpunºi în
inimã, ºi i-au zis lui Petru ºi
celorlalþi apostoli: „Fraþilor, ce sã
facem?” „Pocãiþi-vã” le-a zis
Petru „ºi fiecare din voi sã fie

botezat în Numele lui Isus Hristos,
spre iertarea pãcatelor voastre;
apoi veþi primi darul Sfântului
Duh. Cãci fãgãduinþa aceasta este
pentru voi, pentru copiii voºtri, ºi
pentru toþi cei ce sunt departe
acum, în oricât de mare numãr îi
va chema Domnul, Dumnezeul
nostru.” ªi, cu multe alte cuvinte,
mãrturisea, îi îndemna, ºi zicea:
„Mântuiþi-vã din mijlocul acestui
neam ticãlos.” Cei ce au primit
propovãduirea lui, au fost bote-
zaþi; ºi în ziua aceea, la numãrul
ucenicilor s-au adãugat aproape
trei mii de suflete.” (Fapte 2:37-
41).

“Ucenicii erau uimiþi ºi plini de
bucurie vãzând marea recoltã de
suflete. Ei nu priveau aceastã mare
adunare ca rezultatul propriilor lor
eforturi; ei înþelegeau cã intrau în
lucrul altor oameni. De la cãderea
lui Adam, Hristos încredinþase
servilor Sãi aleºi sãmânþa
Cuvântului Sãu, pentru a fi
semãnatã în inimile altor oameni.
În timpul vieþii Sale pe acest
pãmânt, El semãnase sãmânþa
adevãrului, ºi o udase cu propriul
Lui sânge. Convertirile care au
avut loc la ziua Cincizecimii erau
rezultatul acestor seminþe, recolta
lucrãrii lui Hristos, descoperind
puterea învãþãturilor Sale.

Doar argumentele apostolilor,
deºi clare ºi convingãtoare, nu ar
fi îndepãrtat prejudecãþile care se
împotriviserã la atât de multe
dovezi. Dar Duhul Sfânt a fãcut
ca argumentele sã impresioneze
inimile cu putere divinã. Cuvintele
apostolilor erau sãgeþi ascuþite ale
Celui Atotputernic, convingându-i
pe oameni de pãcatul teribil al
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respingerii ºi crucificãrii Dom-
nului slavei.”8

Efectul ploii timpurii astãzi

Duhul Sfânt este agentul care-l
convinge pe pãcãtos de nevoia sa
de un Salvator. Puterea Duhului
Sfânt poate fi datã oricui o cere,
într-o mãsurã mai mare sau mai
micã. Efectul ploii timpurii, care
poate fi datã într-o mãsurã diferitã,
ne pregãteºte pentru revãrsarea
ploii târzii la timpul ei potrivit. La
fel cum apostolii au primit o
mãsurã din Duhul Sfânt încã
înainte de ziua Cincizecimii, care
i-a ajutat sã se pregãteascã pentru
revãrsarea Lui deplinã, puterea
ploii timpurii ne ajutã ºi astãzi sã
ne pregãtim pentru ploaia târzie.

“Mulþi nu au primit într-o mare
mãsurã ploaia timpurie. Ei nu au
obþinut beneficiile pe care
Dumnezeu le-a pus la dispoziþia
lor. Ei aºteaptã ca lipsa sã fie
completatã de ploaia târzie. Ei
intenþioneazã sã-ºi deschidã
inimile pentru a o primi, atunci
când se va revãrsa belºugul de har.
Ei fac o greºealã teribilã. Lucrarea
pe care Dumnezeu a început-o în
inima omeneascã dând lumina ºi
cunoºtinþa Sa trebuie sã meargã
mereu crescând. Fiecare individ
trebuie sã înþeleagã care este
nevoia sa personalã. Inima trebuie
sã fie golitã de orice mânjiturã ºi
curãþatã pentru locuirea Duhului
Sfânt. Prin mãrturisirea ºi pãrã-
sirea pãcatelor, prin rugãciuni
serioase ºi prin  consacrarea lor lui
Dumnezeu, primii ucenici s-au
pregãtit pentru revãrsarea Duhului
Sfânt la ziua Cincizecimii. Ace-
eaºi lucrare, dar într-o mãsurã

mult mai mare, trebuie sã fie
fãcutã acum. Agentul omenesc
trebuia doar sã cearã binecu-
vântarea, ºi sã accepte ca
Dumnezeu sã facã lucrarea în el.
Dumnezeu a început lucrarea, ºi
El ªi-o va încheia, fãcând omul
desãvârºit în Isus. Dar nu trebuie
neglijat harul pe care îl reprezintã
ploaia timpurie.”9

“Oriunde nevoia de Duhul
Sfânt este o problemã prea puþin
luatã în seamã, acolo se vede o
secetã spiritualã, întuneric spi-
ritual, declin spiritual ºi moarte.
Ori de câte ori lucrurile minore
absorb atenþia, puterea divinã, care
este necesarã pentru creºterea ºi
prosperitatea bisericii, ºi care ar
aduce toate celelalte binecuvântãri
cu ea, lipseºte, deºi este oferitã din
abundenþã.

Dacã acesta este mijlocul prin
care primim putere, de ce nu
flãmânzim ºi însetãm dupã darul
Duhului? De ce nu vorbim, nu ne
rugãm ºi nu predicãm despre el?

Domnul este mai binevoitor sã dea
Duhul Sfânt celor care Îi servesc,
decât sunt pãrinþii sã dea daruri
bune copiilor lor. Fiecare lucrãtor
ar trebui sã-I prezinte lui

Dumnezeu zilnic cererea sa
referitoare la botezul cu Duhul
Sfânt. Grupuri de lucrãtori creºtini
ar trebui sã se adune pentru a cere
ajutor deosebit, înþelepciune

cereascã, pentru ca sã ºtie cum sã
planifice ºi sã lucreze înþelept. Ei
ar trebui sã se roage în special ca
Dumnezeu sã boteze ambasadorii
Sãi, care lucreazã în câmpurile

misionare, cu o mãsurã bogatã din
Duhul Sãu. Prezenþa Duhului lui
Dumnezeu va da putere procla-

mãrii adevãrului, aºa cum nu ar
putea sã-i dea toatã gloria sau
onoarea lumii.”10

Fie ca Domnul sã-i bine-
cuvânteze pe toþi cei care citesc
mesajele acestei sãptãmâni de
rugãciune, ºi sã ne ajute sã
îmbunãtãþim efectele ploii tim-
purii ºi sã ne pregãtim pentru
binecuvântarea mai bogatã a ploii
târzii.  Amin.
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Cine este nedrept, sã fie
nedrept ºi mai departe;
cine este întinat, sã se

întineze ºi mai departe; cine este
fãrã prihanã sã trãiascã ºi mai
departe fãrã prihanã. ªi cine este
sfânt, sã se sfinþeascã ºi mai
departe!” (Apocalipsa 22:11).

Observând evenimentele care au
loc în lumea noastrã, ºi împrejurul
nostru, putem vedea cã timpul de
har oferit bãrbaþilor ºi femeilor
pentru pregãtirea lor se va încheia
în curând. Profeþiile se împlinesc,
ºi timpul de încercare pentru fiecare
suflet este aproape încheiat.

Auzim de asemenea despre
cutremure, incendii ºi inundaþii,
care cauzeazã multe pagube.
Natura nu îºi mai urmeazã regulile
normale. Recoltele sunt distruse
de grindinã sau arse de soare. Pe
de altã parte, jafuri ºi crime au loc
peste tot. Mulþi oameni locuiesc
în sãrãcie, lipsindu-se chiar de
strictul necesar. Clãdirile care
odatã erau considerate ca sigure
faþã de incendii, nu mai pot fi
salvate de la nimicire. Avioane tes-
tate înainte de a-ºi lua zborul, care
erau considerate bune de zbor
s-au prãbuºit cu multe persoane.

Tensiunile cresc zilnic în multe
pãrþi ale pãmântului, în timp ce

conducãtorii acestei lumi se
strãduiesc sã gãseascã soluþii
pentru problemele existente.
Lumea se îndreaptã spre o
nimicire sigurã. Foarte puþini sunt
acei care cred avertizãrile din
Cuvântul lui Dumnezeu ºi se pare
cã oamenii nici mãcar nu sunt
interesaþi de ceea ce se întâmplã
în jurul lor.

Cuvântul lui Dumnezeu ne
spune clar cã numai câþiva vor fi
salvaþi. Din pãcate, chiar majo-
ritatea celor chemaþi se vor dovedi
nevrednici de viaþa veºnicã, pentru
cã drumul indicat de Stãpânul divin
este prea îngust ºi uºa prea strâmtã
pentru ca ei sã poatã intra. Spiritul
Profeþiei spune: “Timpul de probã
nu va mai dura mult. Acum
Dumnezeu Îºi retrage mâna Sa
ocrotitoare de pe pãmânt. El a
vorbit un timp îndelungat
bãrbaþilor ºi femeilor prin Duhul
Sãu; dar ei nu au luat în seamã
vocea Lui. Acum El vorbeºte
poporului Sãu, ºi lumii, prin
judecãþile Sale. Timpul acestor
judecãþi este un timp de har pentru
cei care încã nu au avut ocazia sã
afle adevãrul. Dumnezeu va privi
cu blândeþe asupra lor. Inima Sa
este plinã de milã; mâna Sa este
întinsã pentru a salva.”1

Astãzi – “Pace ºi siguranþã”

“Nu vã îngrijoraþi! Staþi calmi,
nu vã alertaþi – sunt doar niºte
alarmiºti.” Aceste cuvinte sunt
caracteristice pentru acei care
pretind cã nu ºtiu de apropierea
sfârºitului. Vedem zilnic batjo-
coritori care spun „Unde este
fãgãduinþa venirii Lui?” (2 Petru
3:4). Dar, cu toate acestea, “ziua
Domnului… vine ca un hoþ.”
(1 Tesaloniceni 5:2).

Mulþi spun “pace ºi liniºte” ºi
“nu vã îngrijoraþi”, dar Inspiraþia
spune cã “în zilele lui Noe,
filozofii declarau cã e imposibil ca
lumea sã fie distrusã de apã; existã
ºi astãzi oameni de ºtiinþã care se
strãduiesc sã demonstreze cã
lumea nu poate fi distrusã prin foc
– pentru cã aceasta ar fi în
contradicþie cu legile naturii. Dar
Dumnezeul naturii, Creatorul ºi
Cel care controleazã legile ei,
poate sã-ªi foloseascã mâinile
pentru a-ªi împlini scopurile.

Când oameni mari ºi înþelepþi
au dovedit cu satisfacþie cã lumea
nu poate fi distrusã de apã, când
temerile poporului au fost liniºtite,
când toþi au privit profeþiile lui
Noe ca o înºelãciune, ºi îl priveau
ca pe un fanatic – atunci a venit
timpul lui Dumnezeu. ‘Izvoarele
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adâncului’ au fost ‘rupte, ºi au fost
deschise zãgazurile cerului’ ºi
batjocoritorii au fost copleºiþi de
apele potopului. Cu toate filo-
zofiile lor lãudãroase, oamenii au
descoperit prea târziu cã înþe-
lepciunea lor era nebunie, cã
Dãtãtorul legii este mai mare decât
legea naturii, ºi cã Atotputernicia
nu este în nici un caz lipsitã de
mijloace pentru a-ªi îndeplini
scopurile. ‘Ce s-a întâmplat în
zilele lui Noe’ ‘tot aºa va fi în ziua
când Se va arãta Fiul omului.’
(Luca 17:26, 30). ‘Ziua Domnului
însã va veni ca un hoþ. În ziua
aceea, cerurile vor trece cu troznet,
trupurile cereºti se vor topi de
mare cãldurã, ºi pãmântul, cu tot
ce este pe el, va arde.’ (2 Petru
3:10). Când raþiunea filozofiei va
alunga frica de judecãþile lui
Dumnezeu, când învãþãtorii reli-
gioºi aratã înainte spre secole de
pace ºi prosperitate, când lumea e
absorbitã în afacerile ºi plãcerile
ei, plantând ºi construind,
mâncând ºi bând, respingând
avertizãrile de la Dumnezeu ºi
râzând de solii Sãi – atunci o
prãpãdenie neaºteptatã va veni
peste ei, ºi nu vor scãpa.
(1Tesaloniceni 5:3).”2

Domnul Isus poate vedea ceea
ce oamenii nu pot. Dacã pãcatele
noastre nu sunt mãrturisite ºi
pãrãsite, ele nu vor fi ºterse.
Hristos nu poate interveni pentru
acei care nu simt nevoia de
ajutorul Sãu. Îngerii încã mai þin
vânturile de rãzboi pânã când
lumea va fi avertizatã despre
destinul care o aºteaptã. Când
Dumnezeu Îºi  retrage în cele din
urmã harul de pe pãmânt, cum s-a
întâmplat la distrugerea Ieru-
salimului, în anul 70 d.Hr., cele

mai severe judecãþi din istoria
omenirii vor cãdea asupra celui
nepocãit.

“Ora speranþei ºi iertãrii trecuse
repede; cupa mâniei mult amânate
a lui Dumnezeu era aproape plinã.
Norul care se adunase timp de
secole de apostazie ºi rãsculare,
acum înnegrit de calamitãþi, era
gata sã se reverse asupra unui
popor vinovat; ºi Cel, care era
singurul care putea sã-i salveze de
la distrugerea lor iminentã, fusese
înjosit, abuzat, respins ºi în curând
urma sã fie crucificat.”3

“Evreii îºi fãcuserã singuri
cãtuºele; ei îºi umpluserã cupa
rãzbunãrii lor. În sentinþa distru-
gãtoare care cãzuse asupra lor ca
naþiune, ºi în toate vaiurile care
i-au urmat în risipirea lor, ei
strângeau doar recolta pe care o
semãnaserã mâinile lor.”4

Încheierea harului este
ignoratã

Dumnezeu nu ne-a descoperit
ora când se va încheia timpul de
probã. Când Isus Îºi încheie
mijlocirea pentru bãrbaþi ºi femei,
cazurile lor sunt hotãrâte pentru
totdeauna. Timpul de probã este
încheiat pentru vecie. Acest timp
va veni neanunþat, ºi cei care nu
s-au pregãtit vor fi gãsiþi “prea
uºori.” Fãrã sunet, neobservat, ca
hoþul la miezul nopþii, va fi timpul
când cazul fiecãrei persoane va fi
hotãrât pentru viaþã sau moarte
veºnicã.

În timp ce mulþimile sunt
ocupate cu grijile vieþii sau cu
multe distracþii ºi consumatori de
timp ca televizorul, video-uri ºi o
folosire necontrolatã a internet-
ului într-un timp aºa de critic, în

care suntem chemaþi sã stãm mai
mult pe genunchi în rugãciune,
sentinþa va fi pronunþatã: “Ai fost
cântãrit în cumpãnã ºi ai fost gãsit
uºor.” (Daniel 5:27). Dupã cum
preoþii din vechime îºi continuau
ceremoniile lor religioase, absolut
inconºtienþi cã timpul de har
fusese retras de la ei, tot astfel va
fi ºi la încheierea timpului de
probã. Ceremoniile religioase vor
continua, fãrã ca poporul sã ºtie
cã timpul de har s-a încheiat. Sa-
tan va influenþa poporul cu zelul
sãu, ºi mulþi vor crede cã e un zel
sfânt. Ei sunt înºelaþi, pentru cã
Dumnezeu nu mai lucreazã pentru
ei. Oamenii îºi vor continua
activitãþile pe pãmânt – vor mânca
ºi vor bea, fãrã sã ºtie cã sentinþa
lor a fost deja pronunþatã.

Învãþând din trecut

Apostolul Petru spune: “Sfâr-
ºitul tuturor lucrurilor este
aproape. Fiþi înþelepþi, deci, ºi
vegheaþi în vederea rugãciunii.”
(1 Petru 4:7). Da, sfârºitul tuturor
lucrurilor e aproape. Putem vedea
aceasta, suntem siguri de aceasta,
ºi, de aceea, trebuie sã facem o
pregãtire specialã. Dumnezeu ne-
a oferit din bunãtatea Sa harul ºi
ajutorul Sãu, ca sã ne pregãtim.
ªtim istoria trecutului ºi ar trebui
sã analizãm fiecare aspect din
viaþa noastrã referitor la mântuirea
noastrã. S-a spus cã poporul care
nu îºi cunoaºte istoria este
condamnat sã o repete. Orice are
o limitã. Va veni o zi când îngerii
lui Dumnezeu vor prezenta
rapoartele lor, spunând concluzia:
“Le-a fost oferitã ultima ºansã, a
fost fãcut ultimul apel, ºi ultimul
creºtin a fost sigilat.” Fiecare va
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fi aºezat de o parte. Acea zi va fi
îngrozitoare. Pana inspiratã spune:
“Pãcatele care au adus distrugerea
lumii antediluviene existã încã ºi
astãzi. Teama de Dumnezeu e
alungatã din inimile oamenilor, ºi
Legea Lui este tratatã cu
indiferenþã ºi dispreþ. Spiritul cu
totul lumesc al acelei generaþii este
egalat de generaþia care trãieºte
acum.”5

Oraºele de astãzi au devenit
Sodome vii. Ca în ziua apogeului
Sodomei, oamenii îºi gãsesc ºi
astãzi plãcerea în petreceri ºi
rãutãþi. Cele mai oribile patimi
sunt tolerate, ºi adesea, doar
pentru simpla plãcere de  moment,
oamenii comit crime. Unde ºi cum
începe decãderea moralã? Aproa-
pe în acelaºi fel ca în cetãþile din
Valea Iordanului, cu mâncare ºi
bãuturã fãrã limite. Cuvântul lui
Dumnezeu spune cã ar trebui sã
învãþãm din trecut (Romani
10:17). Da, istoria scrisã despre
soarta Sodomei ar trebui sã ne facã
sã tremurãm. Pentru a înþelege
aceasta mai bine, trebuie sã luãm
seama la urmãtorul paragraf: “Ul-
tima noapte a Sodomei se apropia.
Norii rãzbunãrii îºi aruncau deja
umbrele asupra oraºului nepã-
sãtor. În timp ce îngerii se
apropiau de împlinirea misiunii
lor de distrugere, oamenii visau la
prosperitate ºi plãcere. Ultima zi
fusese ca oricare alta care venise
ºi trecuse. Seara a cãzut peste o
imagine de farmec ºi siguranþã. Un
tablou de o frumuseþe neegalatã
era scãldat în razele soarelui care
cobora spre apus. Rãcoarea serii
chemase pe locuitorii oraºului, ºi
grãmezi de cãutãtori de plãceri
mergeau ºi veneau, cãutând
distracþia de moment.”6

“Acea ultimã noapte nu a fost
marcatã de pãcate mai mari decât
multe altele dinaintea ei; dar harul,
atât de mult dispreþuit, a încetat
în cele din urmã sã mai stãruie.
Locuitorii Sodomei depãºiserã
limitele rãbdãrii divine – ‘limita
ascunsã dintre rãbdarea ºi mânia
lui Dumnezeu.’ Focul rãzbunãrii
Lui era gata sã se aprindã în valea
Sidim.”7

“Flãcãrile care au mistuit
oraºele câmpiei ºi-au rostit
avertizarea pânã în zilele de astãzi.
Ne-a fost spusã lecþia înfricoºatã
ºi solemnã cã, în timp ce mila lui
Dumnezeu are îndelungã rãbdare
cu pãcãtosul, existã totuºi o limitã
dincolo de care omul nu mai poate
înainta în pãcat. Când acea limitã
este atinsã, atunci ofertele de har
se retrag ºi începe administrarea
judecãþilor lui Dumnezeu.”8

“Ziua cea mare a Domnului este
aproape, este aproape ºi vine în
graba mare! Da, este aproape ziua
cea amarnicã a Domnului, ºi
viteazul þipã cu amar.” (Þefania
1:14).

Îndelunga rãbdare a lui Dum-
nezeu va ajunge în curând la capãt
ºi El declarã: “Voi pedepsi lumea
pentru rãutatea ei, ºi pe cei rãi
pentru nelegiuirile lor; voi face sã
înceteze mândria celor trufaºi, ºi
voi doborî semeþia celor
asupritori.” (Isaia 13:11).

În curând vocea harului divin
nu va mai invita oamenii la
pocãinþã. Cei care au dispreþuit
Cuvântul lui Dumnezeu ºi
invitaþiile harului, vor fugi “de la
o mare la alta”, pentru a auzi niºte
cuvinte de mângâiere, câteva
cuvinte de speranþã. În disperarea
lor, ei vor striga plini de întristare.
O durere de nesuportat, care nu

poate fi comparatã sau explicatã,
îi va cuprinde pe acei care nu au
luat în seamã invitaþia divinã, ºi
ei vor conºtientiza prilejul pe care
l-au pierdut, ocazia bogatã pe care
puteau pune mâna cândva. Nimeni
nu va putea spune cã Dumnezeu a
fost nedrept, ºi când ei vor vedea
viaþa lor ca într-un film, ei vor
spune: „Da, Doamne Dumne-
zeule, Atotputernice, adevãrate ºi
drepte sunt judecãþile Tale!”
(Apocalipsa 16:7).

Prin Cuvântul scris, prin vocea
Duhului Sfânt, prin sfatul unui
prieten, Isus ne îndeamnã: “Vino
la Mine, cãci te-am sãpat pe
palmele Mele!” (vezi Isaia 49:16).
Apoi, invitaþia cereascã pentru cei
care nu vor sã fie pãrtaºi ai
aceleiaºi soarte cu cei ce pier, este
“priviþi în sus, priviþi în sus ºi
lãsaþi credinþa voastrã sã creascã
mereu. Lãsaþi ca aceastã credinþã
sã vã conducã de-a lungul cãii
înguste care duce prin porþile
cetãþii, spre acel viitor nemãrginit,
de slavã, care este pentru cei
mântuiþi.”9 Amin.
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