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Făgăduita Ploaie Târzie Revărsată Acum Peste Poporul Umil al lui Dumnezeu. 
 
 
De-a lungul timpului oamenii au predicat şi încă mai predică o Evanghelie parţială. O parte a Evangheliei a 
rămas undeva de o parte când lumea a intrat în întunecatul Ev Mediu. Dumnezeu a ridicat din când în când 
bărbaţi care să aducă adevărul înapoi în biserică. El l-a ridicat pe Luther ca să-i aducă înapoi lumii învăţătura 
neprihănirii prin credinţă. El a ridicat un alt reformator în persoana lui John Wesley pentru a statornici sfinţenia 
Biblică în biserică. După aceea, tot El l-a ridicat pe Doctorul Cullis, care a adus înapoi lumii minunata învăţătură 
a vindecării divine. Acum, Dumnezeu aduce înapoi în Biserică Botezul Penticostal. 
 
Dumnezeu şi-a aşezat mâna peste un băiat infirm, în vârstă de şapte ani, vindecându-l de boala sa cu excepţia 
gleznelor. Băiatul umbla pe lateralul gleznelor sale. Apoi, când a împlinit paisprezece ani, a fost trimis la liceu, 
iar Dumnezeu l-a chemat să predice. Într-o zi, în timp ce şedea, citindu-şi Bibila, a venit după el un bărbat ca să 
meargă să ţină o adunare. Băiatul a început să-i spună Domnului: „Tată, dacă merg în locul acela, va trebui să 
merg pe jos acolo şi de acolo înapoi, Te rog întăreşte aceste articulaţii ale gleznelor mele.“ Imediat băiatul a fost 
vindecat pe deplin, sărind şi lăudându-L pe Domnul, întocmai cum a făcut şi fostul olog de la Poarta Frumoasă. 
De atunci, băiatul a fost în lucrarea evanghelistică de-a lungul Statelor Unite, văzând mulţimi mântuite, sfinţite şi 
vindecate. 
 
În urmă cu cinci ani, Dumnezeu a pus în inima acestui om (fratele Charles Parham) să meargă în Topeka din 
Kansas, ca să pregătească misionari pentru a răspândi Evanghelia. A fost o şcoală a credinţei şi Biblia era 
singurul manual. Studenţii erau acolo, fără taxe de şcolarizare sau pensiune, Dumnezeu trimitea mijloacele 
pentru a susţine lucrarea. Majoritatea studenţilor fuseseră lucrători religioşi şi spuneau că au primit botezul în 
Duhul Sfânt în urmă cu câţiva ani. Fratele Parham a ajuns să fie convins că nu exista nici o şcoală religioasă 
care să fi coincis cu al doilea capitol din Cartea Faptele Apostolilor. Însă, chiar înainte de întâi ianuarie a anului 
1901, Şcoala Biblică a început să studieze Cuvântul despre Botezul în Duhul Sfânt ca să descopere dovada 
Biblică a acestui botez şi ca ei să poată să obţină acel botez. 
 
Studenţii au pornit şi au susţinut o rugăciune continuă în turnul de rugăciune. Un grup avea să meargă în turn 
pentru trei ore, iar după aceea un alt grup avea să urce în turn, aşteptându-L pe Dumnezeu, rugându-se ca 
toate făgăduinţele Cuvântului să poată să prindă contur în vieţile lor. 
 
În noaptea Anului Nou, domnişoara Agnes N. Ozman, una dintre persoanele care avusese de câţiva ani buni 
„ungerea pe care aţi primit-o de la El (şi care) rămâne în voi,“ pe care ea o confundase cu botezul, era convinsă 
de nevoia unei Cincizecimi personale. Cu câteva minute înainte de miezul nopţii, ea a dorit punerea mâinilor 
peste ea, astfel încât să poată să primească darul Duhului Sfânt. În timpul rugăciunii şi invocării punerii mânilor, 
ea a fost umplută cu Duhul Sfânt şi a vorbit în alte limbi după cum îi dădea Duhul să vorbească. 
 
Faptul acesta i-a înfometat pe toţi. Cu greu mai mânca sau mai dormea cineva, şcoala, toţi la un loc, Îl aşteptau 
pe Dumnezeu. În 3 ianuarie 1901, fratele Parham era plecat pentru a ţine o adunare în zilele acelea, timp în 
care ceilalţi aşteptau ca Dumnezeu să le trimită botezul Duhului Sfânt. Dintr-o dată doisprezece studenţi au fost 
umpluţi cu Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, iar când fratele Parham s-a întors şi a deschis 
uşa încăperii unde erau ei adunaţi, ochii fratelui aveau să vadă o privelişte minunată. Întreaga încăpere a fost 
umplută cu o lumină alb-strălucitoare, care nu ar putea să fie descrisă îndeajuns, iar doisprezece dintre studenţi 
se aflau pe genunchi vorbind în alte limbi. 
 



Parham a spus că nimeni nu părea să-i dea atenţie. El a îngenuncheat într-un colţ şi a zis: „O, Dumnezeule, ce 
înseamnă aceasta?“ Domnul i-a spus: „Eşti tu în stare, pentru această experienţă, să stai drept şi să înfrunţi 
persecuţia şi mulţimile înspăimântătoare?“ Parham a răspus: „Da, Doamne, dacă Îmi vei da experienţa aceasta, 
fiindcă şi plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele.“ Instantaneu, Domnul a pus stpânire pe 
corzile lui vocale, iar Parham predica Cuvântul într-o altă limbă. 
 
Fratele Parham a predicat în diferite limbi de-a lungul Statelor Unite ale Americii, iar urmarea a fost că bărbaţi şi 
femei, care erau de naţionalităţile respective, au venit la altarul de rugăciune şi L-au căutat pe Dumnezeu. Este 
o certitudine faptul că Dumnezeu l-a ridicat astfel, ca să fie un apostol al învăţăturii Cincizecimii. 
 
Evanghelia Penticostală s-a răspândit de atunci încoace, însă pe coasta Pacificului a izbucnit cu mare putere şi 
este purtată de aici peste tot în lume. Aşteptăm ca fratele Parham să viziteze oraşul Los Angeles peste câteva 
zile şi ca un val mai puternic al mântuirii să izbucnească. 
 

 
 
 

FOCUL ÎNCĂ SE REVARSĂ. 
 

Valurile mântuirii penticostale încă se revarsă la Misiunea Strada Azusa. De dimineaţă şi până noaptea târziu 
adunările continuă uneori chiar şi cu trei servicii cu altare de rugăciune pe zi. Nu am făcut o evidenţă a sufletelor 
mântuite, sfinţite şi botezate în Duhul Sfânt, însă un frate a spus că el a numărat în total vreo cincizeci de inşi 
care au fost botezaţi în Duhul Sfânt în timpul săptămânii trecute. Apoi, la intersecţia dintre Eight Street (Strada a 
Opta) şi Maple Avenue (Bulevardul Arţarului), în Biserica Poporului din Monrovia, Whittier, Hermon, Sawtelle, 
Pasadena, Elysian Heights şi în alte locuri, lucrarea continuă, iar sufletele se întorc în mijlocul unei mari bucurii. 
 

Patru predicatori ai Mişcării Sfinţeniei au primit botezul în Duhul Sfânt, unul dintre ei, fratele Wiliam Pendleton, 
împreună cu adunarea lui, fiind expulzaţi din biserică, ţine adunări la intersecţia dintre Strada a Opta şi 
Bulevardul Arţarului. Acolo atmosfera este cerească. Altarul de rugăciune este plin cu cei care sunt în cautare. 
Oamenii mor sub puterea lui Dumnezeu şi învie la o viaţă în care sunt botezaţi în Duhul Sfânt. 
 

Focul se răspândeşte. Oamenii ne scriu din diverse locuri ca să cunoască mai mult despre această Cincizecime 
şi încep să-L aştepte pe Dumnezeu pentru propria lor Cincizecime. Dumnezeu nu este părtinitor, nici în privinţa 
oamenilor, nici în privinţa locurilor. Ne aşteptăm să vedem un val al mântuirii trecând peste lume. Cu toate că 
această lucrare continuă de cinci ani, ea a izbucnit cu mare putere pe acest mal. În Evanghelia deplină există 
putere. Nimic nu poate să o înăbuşe. 
 

Misionari pentru diferite ogoare din străinătate, echipaţi cu câteva limbi, se află acum în drumul lor, iar alţii doar 
aşteaptă ca drumul să fie deschis şi Domnul să spună: „Mergeţi!“ Stăm cu feţele noastre înaintea lui Dumnezeu. 
Să se înalţe, aşadar, un mănunchi de rugăciuni din partea întregului popor al lui Dumnezeu. Sculaţi! Sculaţi! Nu 
mai este timp decât pentru a vă îmbrăca şi a fi gata, căci în curând se va auzi strigarea: „Iată, vine Mirele!“ 
 

 
 

Opt misionari au început activitatea în câmpul de misiune din străinătate de când mişcarea aceasta a început în 
Los Angeles în urmă cu câteva luni. Aproximativ treizeci de lucrători au plecat pe ogorul de misiune. 
 

 
 

Fratele de la Elysian Heights, care şi-a recăpătat vederea, după ce timp de un an şi jumătate fusese orb, este o 
mărturie vie a puterii lui Dumnezeu. De atunci el a fost sfinţit şi uns cu Duhul Sfânt, iar soţia lui a fost mântuită.  
 

 
 

În oraşul Oakland, pe parcursul celor cinci săptămâni, timp în care grupul din Los Angeles a fost acolo, fratele şi 
sora Evans şi sora Florence Crawford, şaizeci şi cinci de suflete au primit botezul în Duhul Sfânt, treizeci au fost 
sfinţite şi nouăsprezece au fost convertite. 
 

 
 
Un bărbat care a fost internat de două ori într-un azil pentru alienaţi mintali, un necredincios care mergea din loc 
în loc renegând Numele lui Isus Cristos, acum este mântuit, sfinţit şi botezat în Duhul Sfânt, slujind pentru a-i 
câştiga pe alţii pentru mântuire. 

 



Uneori, în rândul oamenilor legii, descoperim câte o judecată aprigă în privinţa unei religii veritabile sau false. În 
Pasadena, unde Domnul lucra cu putere în urmă cu câteva luni, şeful poliţiei a făcut o remarcă: „Nu aş pune 
mare preţ pe o adunare care să nu aibă nici un strigăt în ea.“ 
 
Sora Lizzie Frazer din Colorado Springs, Colorado, a fost una dintre acele persoane care a primit darul vorbirii 
în limbi când grupul misionar palestinian a trecut prin acel loc. Ea ne scrie că aşteaptă să plece în India cu un 
grup de misioari luna viitoare. Domnul a înzestrat-o în chip minunat. 
 

 
 
Doamna J. Kring a fost vindecată de cancer la plămâni în data de 8 august, după ce doctorul renunţase să se 
mai ocupe de ea. Unul dintre plămâni a fost complet înfundat. Când s-au rugat pentru ea, Domnul s-a atins 
imediat de trupul ei şi a vindecat-o. Timp de un ceas ea a strigat având nişte plămâni puternici, iar acum este 
cea mai fericită femeie pe ai văzut-o vreodată. 
 

 
 
O mamă şi-a adus fiul la Misiune ca să fie vindecat de accesele de epilepsie. Băiatul are douăzeci şi unu de ani 
şi suferise ani la rând, ca şi fiul care a fost adus la Isus şi pe care diavolul l-a făcut de multe ori să cadă în foc 
sau să cadă în apă. Băiatul adus de mamă avea mintea şi trupul atât de distruse, încât era conştient doar pe 
jumătate. Fratele Batman, care este chemat în Africa, s-a rugat pentru el, rugându-L pe Domnul să scoată 
puterea demonului din el şi să-i dea vindecare deplină. Băiatul s-a ridicat de pe podea şi a mărturisit că lucrarea 
a fost înfăptuită, iar după aceea a plecat spre casă bucurându-se. 
 

 
 
Un frate care trăieşte în est a fost grav bolnav destulă vreme şi a trimis o batistă ca să fie binecuvântat ca şi în 
vremurile din Biblie. Sora lui a adus batista la Misiune, rugându-L pe Domnul să-i arate cui să-i dea batista, iar 
Domnul i-a arătat să o dea sorei Sallie Trainor. Sora a luat imediat batista, a dus-o la etaj şi a îngenuncheat 
înaintea Domnului, Duhul Domnului a venit peste sora cu mare putere, iar ea s-a rugat în limbi, a sărutat batista 
de trei ori, după cum părea că Duhul Domnului o călăuzeşte. Batista a fost trimisă împreună cu o rugăciune, iar 
fratele a fost vindecat imediat. 
 

 
 
 

UN SLUJITOR PORTUGHEZ ÎŞI PRIMEŞTE CINCIZECIMEA. 
 
Păstorul Adolph Rosa, un frate portughez din Insulele Capului Verde, a fost botezat în Duhul Sfânt în Oakland şi 
acum este în Los Angeles predicând Evanghelia deplină. El a fost catolic, iar tatăl lui plănuia să-l instruiască 
pentru a deveni preot catolic, însă Dumnezeu şi-a întins mâna peste el. Adolph Rosa a venit în America, a fost 
convertit şi eliberat de sub puterea şi din captivitatea romano-catolicismului, în urmă cu aproape şase ani, într-o 
biserică metodistă portugheză din New Bedford, Massachusetts, după care a intrat în slujirea Bisericii Metodiste 
ca misionar pentru comunitatea portugheză din statul California. În urmă cu aproape patru ani el a fost sfinţit, iar 
acum conduce adunări penticostale în Biserica Poporului din Los Angeles. 
  

 
 
 

MĂRTURIA FRATELUI ROSA. 
 
Când păstorul Evans, soţia lui şi sora Florence Crawford au fost în Oakland predicând Evanghelia deplină, am 
mers şi eu în prima seară, nu ca să critic, ci ca să cercetez. Mulţi predicatori au fost acolo ca să critice, dar când 
am intrat, eu am simţit puterea lui Dumnezeu şi nu puteam să spun că era lucrarea diavolului, aşa cum aproape 
majoritatea predicatorilor au declarat, întrucât eu am fost practic convins că era lucrarea Duhului Sfânt. M-am 
dus acasă şi am început să-mi studiez Biblia, iar după ceea m-am dus înaintea lui Dumnezeu în rugăciune ca 
să îmi arate dacă acei oameni erau într-adevăr oamenii lui Dumnezeu. El mi-a descoperit în atitudinea cererii 
mele că ei predicau exact ceea ce ucenicii din vechime au predicat. Eu am fost convins că fiecare slujitor al 
Evangheliei trebuie să primească acelaşi botez, cu Duhul Sfânt şi cu foc, pe care l-au primit ucenicii atunci, în 
Ziua Cincizecimii, înainte ca slujitorii să fie pregătiţi pentru a predica Evanghelia. Eu am fost învăţat că atunci 
când primim sfinţirea, noi primim Duhul Sfânt, după cum majoritatea predicatorilor predau această învăţătură. 
Dar eu, cercetându-mi Biblia în duh de rugăciune, Dumnezeu mi-a descoperit că ucenicii au fost socotiţi ca fiind 
neprihăniţi înainte de înălţarea Domnului Isus Cristos la Cer, dar ei nu au fost botezaţi în Duhul Sfânt până în 
Ziua Cincizecimii. 



În cea de-a doua zi, în care am mers la adunare, Domnul a pus o advărată foame în sufletul meu de a merge în 
faţă, dar am fost prea mândru, ca slujitor al Evangheliei, să mă umilesc în clădirea unei mici misiuni şi să las 
nişte femei să se roage pentru mine cu punerea mâinilor, ca să primesc darul Duhului Sfânt. În mintea mea era 
gândul că ce va crede lumea despre mine. Însă, în cea de-a treia zi, ridicându-mă ca să mărturisesc în mijlocul 
audienţei, singurele cuvinte pe care am putut să le rostesc au fost: „Ce crede Dumnezeu despre mine?“ după 
care am plâns, preţ de câteva minute, iar puterea lui Dumnezeu s-a pogorât peste mine, până am căzut la 
podea. M-am aflat sub puterea lui Dumnezeu aproape un ceas şi jumătate, iar acolo pe podea s-a întâmplat să 
fie toată mândria mea, tot egoismul meu, îngâmfarea a dispărut, iar eu am fost într-adevăr mort faţă de lume, 
întrucât Cristos era în mine în plinătatea Lui. Am fost botezat în Duhul Sfânt şi am vorbit într-o limbă nouă. 
 
Eu îl laud pe Dumnezeu pentru lumină, iar acum şi eu umblu în lumină. Dorinţa inimii mele e să-i văd pe fiecare 
bărbat şi femeie, care predică Evanghelia lui Cristos, botezaţi în Duhul Sfânt, pentru că fără Duhul Sfânt este 
aproape imposibil ca oricare dintre noi să convingă lumea de păcat, de neprihănire şi de judecată. 
 

 
 
 

INTRĂ ÎN LANUL CU GRÂNE. 
 
„Este un lucru îngrozitor de greu să-l faci pe un predicator al sfinţeniei, care a fost îndoctrinat ani la rând, să 
înţeleagă că nu şi-a primit Cincizecimea lui. Eu predic de douăzeci de ani şi nu am predicat niciodată altceva în 
afară de mântuire. Să-l faci pe cineva, care a predicat timp de douăzeci de ani, să înţeleagă că nu a primit 
botezul, când el predicase în tot această vreme că l-a primit, iar apoi să-l transformi într-un căutător al botezului, 
este o muncă grea. Vă spun eu că pentru un astfel de om aceasta înseamnă aproape sfârşitul lui. 
 
A sosit timpul, în vâlvătaia deplină a Cincizecimii, doar dacă nu umbli în lumină, să devii un vlăstar uscat. Eu îl 
binecuvântez pe Dumnezeu. Eu însumi m-am smerit. În ziua de 10 iulie, Domnul mi-a dat dovada Cincizecimii. 
Mi-au trebuit trei săptămâni, cercetând Cuvântul de la Geneza la Apocalipsa, ca să văd că aceste lucruri au fost 
întocmai aşa. Oricine care se va apleca pe genunchi, care se va ruga şi care va citi de la un capăt la altul până 
la sfârşit, va descoperi că Duhul Sfânt se pogoară într-un templu curat. Trebuie doar să renunţi şi să-L laşi pe 
Dumnezeu să lucreze în felul Său. 
 
Atât de mulţi sunt aceia care îmi amintesc de porcuşorul care încerca să intre într-un imens lan de grâne. În 
gard era un buştean mare, găunos şi strâmb, aşezat astfel încât ambele capete ale sale erau de aceeaşi parte 
a gardului. Porcuşorul a intrat printr-un capăt al buşteanului, crezând că va ajunge în lan. Şi tot a intrat şi a ieşit 
porcuşorul, uitându-se de jur-împrejur, doar ca să constate că, de fapt, nu se afla în lan. Astăzi, există o mulţime 
de oameni exact în aceeaşi situaţie. Se târăsc printr-un buştean găunos al experienţei şi nu ajung niciodată să 
obţină ceva. Binecuvântat să fie Dumnezeu, eu am să ţin calea. Isus a spus: ‘Eu sunt Calea.’ Prin urmare, să 
intrăm în lan. Urmăriţi calea îngustă şi portiţa şi veţi intra. Aleluia! Eu sunt în lan.” 
 
Mărturia de mai sus este a fratelui Hill, care este un predicator nazarinean. El şi soţia lui au primit Cincizecimea 
lor personală şi dovada acesteia, conform Bibliei. 
 

 
 
 

MĂRTURII ALE MISIONARILOR ÎN CURS DE PLECARE. 
 
Un grup format din trei misionari a plecat din Los Angeles în data de 13 septembrie, grupul fiind în drum spre 
coasta de vest a Africii. Sora Hutchins predicase Evanghelia prin puterea Duhului. Ea a primit botezul în Duhul 
Sfânt şi darul vorbirii în limba ugandeză, limba oamenilor la care ea a fost trimisă. Un frate, care fusese în ţara 
aceea, înţelege limba şi ca urmare tălmăceşte limba vorbită de sora. Soţul sorei este cu ea, la fel şi nepoata ei, 
căreia, de asemenea, i se dăduse darul vorbirii limbii africane. 
 

 
 
 

MĂRTURIA SOREI HUTCHINS. 
 
Eu am fost mâtuită în data de 4 iulie, 1901 şi la vremea aceea am simţit că Domnul vrea să fiu în Africa, dar 
atunci nu am fost dornică deloc să merg. Însă, în ziua de 28 iulie, 1903 Domnul m-a sfinţit. Înainte ca El să mă 
sfinţească, Domnul m-a întrebat dacă aş merge în Africa. Eu i-am făgăduit ca am să merg. De atunci încoace, 
am simţit chemarea pentru Africa şi am fost dornică să plec în orice clipă, însă nu ştiam când Domnul avea să 
îmi îngăduie să plec. 



În după-masa celei de-a şasea zi a lunii trecute, mă aflam în curtea din spatele casei, când am auzit un glas 
care-mi adresa următoarele cuvinte: „În ziua de 15 septembrie, să-ţi iei soţul şi copilul şi să porniţi spre Africa.“ 
M-am uitat de jur-împrejur ca să văd dacă era cineva care îmi vorbise, dar nu am văzut pe nimeni şi imediat am 
recunoscut că era glasul lui Dumnezeu. Am privit spre cer şi am zis: „Doamne, am să mă supun.“ De atunci am 
avut parte de multe încercări şi ispite din partea diavolului. Uneori, diavolul mi-a spus că nici măcar nu am să fiu 
în viaţă ca să ajung să apuc ziua de 15 septembrie, dar eu nu m-am îndoit, nici măcăr o dată, de cuvintele lui 
Dumnezeu. Ştiam că El este în stare să determine a se întâmpla tot ceea ce El îmi poruncise să fac. 
 
După ce am auzit glasul care îmi spunea să plec din Los Angeles în data de 15, am mers la una dintre vecinele 
mele şi i-am mărturisit că Domnul mi-a spus să plec în Africa în data de 15 septembrie. Ea m-a privit zâmbind. 
Eu am întrebat-o de ce zâmbea. Atunci, ea mi-a zis: „Fiindcă nu ai bani nici pentru călătoria cu tramvaiul până 
la Misiunea Strada Azusa pentru diseară, iar acum îmi vorbeşti despre plecarea în Africa.“ Dar eu i-am spus că 
mă încred în Dumnezeu care poate să determine ca toate lucrurile, pe care El doreşte ca noi să le împlinim, să 
se întâmple. Dumnezeu într-adevăr a venit în întâmpinarea tuturor nevoilor mele în orice chip, pentru lucrarea la 
care şi unde El m-a chemat. 
 
Acum, de asemenea, doresc să mărturisesc despre soţul meu. Soţul meu decăzuse, şi iată cum m-a încercat 
diavolul zicând: „Acum tu mergi ca să-l scoţi pe diavolul din alţii şi ai de gând să iei un diavol cu tine.“ Soţul meu 
nu era mântuit, dar eu m-am ţinut de Dumnezeu şi am zis: „Doamne, am să mă supun.“ 
 
Totuşi, eu am continuat să mărturisesc şi să fac pregătiri pentru plecare în data de 15. Domnul l-a revendicat pe 
soţul meu şi l-a sfinţit pe deplin aşezând slava şi strigătul de slavă în el. Iată, acum este rândul meu să râd. 
Diavolul m-a persecutat şi şi-a bătut joc de mine, dar laudă Domnului, acum eu pot să-mi bat joc de diavolul. 
Slavă lui Dumnezeu! 
 
Chiar acum este ora patru fără zece minute în după-masa zilei de 15 septembrie. Eu sunt întru totul gata şi mă 
aflu aici în clădirea Misiunii, având biletul şi totul pregătit, aşteptând punerea mâinilor, rugăciunile sfinţilor şi apoi 
plecarea la ora opt din gara Santa Fe în drum spre Africa. Ne aşteptăm că vom ajunge la Muntele Coffee, în 
Monrovia, Liberia. 
 
Simţind nevoia unui tovarăş în Evenghelie, care să fie cu totul pentru Dumnezeu, m-am rugat lui Dumnezeu ca 
El să îmi dea unul care să meargă cu mine. Eu am pus ochii pe cineva care dorea să meargă, dar în rugăciune 
şi umilinţă înaintea lui Dumnezeu, am aflat că nu era persoana cu care Domnul dorea să merg. Aşa că i-am zis 
Domnului: „Pe oricine, Doamne, ai vrea Tu să meargă, am am să fiu mulţumită.“ Şi spre surprinderea mea, El 
mi-a dat-o pe nepoata mea – o fată pe care o crescusem de mică. Acum ea are nouăsprezece ani, e mântuită, 
sfinţită şi botezată în Duhul Sfânt, şi va merge cu mine în lucrarea Domnului. Astfel, în loc ca Domnul să-mi dea 
un însoţitor, El mi-a dat doi însoţitori – nepoata mea şi soţul meu. 
 
Prima noastră oprire va fi Chattanooga, Tennessee, Harge Row. Doresc rugăciunile sfinţilor ca să rămân umilă. 
 
Doamna J.W. Hutchins  
Adresa: Muntele Coffee, Monrovia, Liberia, Africa. 
 

 
 
 

CONSACRAREA UNEI FETE PENTRU AFRICA. 
 
Sunt mântuită, sfinţită şi botezată în Duhul Sfânt cu dovada din Biblie. Domnul mi-a arătat că limba pe care am 
vorbit-o a fost limba din Africa. Mătuşa mea, care a fost ca o mamă pentru mine, mergea în Africa. Eu l-am 
întrebat pe Domnul dacă El dorea ca eu să merg şi dacă El vrea. L-am rugat să-mi deschidă o cale, iar în 
dimineaţa următoare El mi-a deschis calea. Eu nu aveam mijloacele, dar Domnul mi-a asigurat călătoria şi a 
venit în întâmpinarea tuturor nevoilor mele. Sunt dornică a mă încrede în El şi în tot timpul cât voi fi în Africa. Eu 
ştiu că Domnul vrea să merg acolo. Doresc să le mărturisesc acelor oameni şi să-i învăţ pe copii despre 
binecuvântatul Domn şi să lucrez pentru Domnul. Sunt gata să-i părăsesc pe toţi cei dragi ai mei de dragul Lui. 
Vreau ca sfinţii să se roage pentru mine, fiindcă sunt tânără şi la credinţa în Domnul. 
 
Leila McKinney. 
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CREDINŢA APOSTOLICĂ 
 

 
 

FRATELE MAI MARE. 
 
"El s-a întărâtat de mânie şi nu voia să intre în casă. " Luca 15:28 
 
Fiul risipitor s-a reîntors în mijlocul unei mari bucurii pentru casa tatălui său. Era muzică, erau jocuri, şi poate că 
întreaga vecinătate era în fierbere, venind ca să vadă ce se întâmplase. „Tot aşa, vă spun că va fi mai multă 
bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăieşte.“ Şi când cerul se bucură, dacă noi suntem racordaţi 
corespunzător, vom prinde şi noi, la rândul nostru, refrenul şi vom lua parte la aceea bucurie. 
 
Cu certitudine, Tatăl şi-a deschis Casa Lui pe Strada Azusa cu ocazia întoarcerii fiilor risipitori. Şi ei vin în casă 
sosind din nord, din sud, din est şi din vest. Viţelul îngrăşat e tăiat zilnic, iar cele mai noi şi mai bune haine ale 
laudei şi ale mântuirii au fost aduse săracilor fii rătăcitori, care sunt atât de slăbiţi, osteniţi, murdari şi în zdrenţe. 
Slavă Numelui lui Dumnezeu Tatăl! 
 
Faptul acesta determină o mare bucurie în rândul slujitorilor Tatălui. Şi astfel de scene, precum plânsul fiului 
risipitor, sărutarea de pace a Tatălui, urararea de „Bine ai venit!“ plină de dragoste, toată casa adresându-i fiului 
risipitor această urare, îmbrăcarea cu haina cea mai bună, inelul autorităţii aşezat în deget, tăierea viţelului 
îngrăşat, dulcele acorduri ale muzicii cereşti, se repetă în fiecare zi şi adeseori se aud până noaptea târziu. 
Oamenii care sunt buni, cucernicii membri ai bisericii de-a lungul anilor, care s-au remarcat prin cumpătarea lor 
şi prin nivelul lucidităţii lor, sunt atraşi de aceste lucruri. Dacă ei sunt sinceri înaintea lui Dumnezeu, în curând îşi 
vor da seama că Tatăl asigură muzica şi cântatul, precum şi vinul pentru sărbătoare. Masa fiind întinsă atât de 
liber, ei îndrăznesc să ia o mică înghiţitură din „noul vin.“ Imediat, ochii lor încep să se lumineze, iar iluminarea 
cerească se revarsă peste feţele lor. Fiul risipitor a intrat în mântuire, în sfinţire şi în botezul Duhului Sfânt. Nici 
unul dintre ei nu a mai văzut o masă în felul acesta înainte, dar găsesc totul pe masă şi toate provin din cer, aşa 
că, în curând, ei ajung să fie „plini de Duhul,“ încep să vorbească şi să cânte în limbi noi, după cum le dă Duhul 
să vorbească. Grijile afacerilor sunt uitate, în timp ce ei se bucură de sărbătoare. 
 
O singură voce discordantă era prezentă în pildă, aşa cum a spus Isus. Era vocea fratelui mai mare, care apare 
şi el. Tatăl i s-a adresat numindu-l „fiu,“ iar el era „la ogor.“ Totuşi, în pildă nu scrie că fiul cel mare lucrase ceva. 
Pur şi simplu, despre el se spune doar că era la ogor. Poate că va fi purtat o haină lungă cu cravată albă, 
umblând de ici-colo şi dând porunci. Dacă ar fi muncit din greu, arând toată ziua brazde adânci, având în inimă 
interes pentru tatăl său, atunci nu s-ar fi bucurat el împreună cu toată casa părintelui său cu prilejul întoarcerii 
fratelui său? 
 
Da, fratele mai mare este mânios şi nu va participa la sărbătoare. El doar stă la gard şi bagă de vină, zicând că 
„limbile noi“ şi alte daruri, pe care Tatăl le dă copiilor Lui, sunt de la diavolul. Cu alte cuvinte el spune: „Aşa ceva 
este spiritism, hipnotism şi cea mai joasă speţă de fanatism.“ Tatăl a ieşit la el de câteva ori şi a continuat să-l 
roage stăruitor să intre. Fiul cel mare zice că el nu a purtat aur, nici veşminte costisitoare, nici nu a văzut cineva 
vreo pălărie cu pană pe capul lui, „Iată, de atâţia ani,“ iar el nu a avut parte de un viţel îngrăşat, care să fie tăiat 
pentru el. Nu bea ceai, nici cafea, nici nu mănâncă ceva cârnaţi, iar cămaşa lui este fără cravată. El a făcut 
multe lucruri minunate, iar acum, aici, nu sunt decât beţivi şi femei stricate, care intră în Împărăţie înaintea lui. 
Fiul cel mare nu înţelege şi nu şi-a recunoscut fratele ca fiindu-i rudenie. Noi ne rugăm ca el să-şi înmoaie inima 
şi să intre şi el, înainte ca să fie prea târziu. Însă, între timp, bucuria continuă. Tatăl împarte straie curate, straie 
curate şi albe, întinde un ospăţ de bucate miezoase, pline de măduvă. Vinul cel nou al împărăţiei nu se termină 
niciodată, iar pacea, bucuria şi muzica cerească se revarsă ca un râu, până când suntele se aud în toată lumea. 
 

 
 
 

MĂRTURIE ŞI PROFEŢIE. 
 
[Cuvintele care urmează au fost aşternute pe hârtie, fiind rostite de buzele unei surori, care nu este o persoană 
educată şi care, pentru a-şi câştiga existenţa, spală şi calcă haine. Sora a primit darul profeţiei în urmă cu zece 
ani, şi cu toate că ea nu are pregătire în cărţi sau în afacerile lumii, a prevestit evenimente măreţe, iar profeţiile 
ei sunt în concordanţă cu Scripturile.] – Editorul. 
 
Cu ani în urmă, era un evreu care ţinea adunări în Pasadena, invita auditoriul să vină şi să primească Duhul 
Sfânt. Eu ţineam în braţe un copilaş şi nu puteam să ajung la altarul de rugăciune, dar am îngenuncheat pe 



interval. Nu am primit nimic, dar m-am dus acasă, i-am făcut baie copilului, l-am culcat, iar după aceea am 
îngenuncheat şi am zis: „Scumpul meu Domn, te rog dă-mi Duhul Sfânt, dacă există Duh Sfânt. Te rog dă-mi 
ceea ce Tu ai dori ca eu să am.“ Astfel, în noaptea aceea Domnul m-a chemat şi m-a uns cu Duhul Sfânt. A fost 
asemenea unei ploi care se revarsă din cer, iar în ziua următoare mi se părea că eu nu mai sunt nimic, decât o 
pană purtată de ici-colo. Domnul mi-a mai spus că trebuie să văd, să aud şi să cunosc lucrurile minunate care 
trebuie să se întâmple, înaint ca ele să ajungă să se împlinească. 
 
Domnul mi-a spus că japonezii îi vor învinge pe ruşi, iar El mi-a arătat aceste lucruri înainte ca vreo armă să 
tragă. Domnul a zis: „Japonezii vor învinge, pentru că ruşii au început războiul şi vor muri în propriul lor sânge şi 
se vor năpusti unii împotriva altora.“ El a mai spus: „Au vrut sânge şi vor avea sânge chiar din inimile lor.“ 
 
 

MUNCA ÎMPOTRIVA CAPITALULUI. 
 
Domnul zice: „Vine vremea când săracii vor fi asupriţi, iar creştinii nu vor putea nici să cumpere, nici să vândă, 
numai dacă au ‘semnul fiarei’.“ Apoi, El a spus: „Va veni vremea când omul sărac va zice că nu are nimic de 
mâncare, iar locurile de muncă vor fi închise. Omul bogat va merge şi va cumpăra tot zahărul, ceaiul, cafeaua, 
etc., şi le va ţine în cămările lui, iar noi nu vom putea să le avem numai dacă vom avea semnul fiarei.“ 
 
„Faptul acesta îl va constrânge pe omul sărac să meargă şi să spargă depozitele şi să intre în ele pentru a face 
rost de hrană. Dar aceasta va face ca omul bogat să vină cu puşca lui şi să se războiască cu omul muncitor. Se 
va vărsa sânge pe străzi cum nu a mai fost niciodată înainte.“ Eu am văzut sânge până la glezne, iar ei îşi 
ţineau caii de căpăstru cu mâna dreaptă, iar cu săbiile lor tăiau şi sfârtecau în stânga şi în dreapta. Iar Domnul a 
spus că sângele va fi pe străzi asemenea revărsării ploii din cer. Domnul zice că toate aceste uniri aduc sabia 
deasupra propriilor lor capete ca să aibă capetele retezate. (Eu niciodată nu am mai auzit de uniri înainte ca 
Domnul să-mi fi arătat toate acestea şi l-am întrebat pe soţul meu ce înseamnă „muncă pentru capital.“) 
 
Apoi, Domnul mi-a spus din nou: „Vine vremea când oamenii vor fi disperaţi şi vor intra în bănci, chiar ziua în 
amiaza mare, îi vor doborî pe alţi oameni şi vor lua aurgint şi aur şi vor pleca cu ele. Vor jefui băncile chiar în 
timpul zilei.“ 
 
Domnul a mai spus că vine vremea când oamenii nu vor preţui viaţa unui om mai mult decât viaţa unui câine. Şi 
după aceea, mai zice Domnul, din nou va fi un război cum nu mai fusese înainte. Patru popoare din patru colţuri 
ale pământului se vor strânge la luptă, şi va fi unul dintre cele mai crâncene războaie care va fi fost în istorie. 
 
Domnul spune: „Va veni vremea când omul bogat îşi va îngropa argintul şi aurul şi nu va mai veni la ele deloc, 
iar omul va fi asaltat de inundaţii, de epidemii şi cutremurele vor mătura şi vor urla, iar suferinţa omului va fi 
mare.“ 
 
 

CUTREMURE. 
 
Domnul spune că vor veni cutremure cum nu au mai fost înainte şi chiar mai dese, din pricina răutăţii oamenilor. 
El vrea ca cei ce sunt ai Lui să fie pregătiţi. Singura modalitate prin care El poate să vă pregătească este de a 
aduce dezastrul. Dacă nu vă pocăiţi, mulţi dintre voi veţi pieri. Nu va fi doar cutremur, dar şi moarte şi distrugere 
peste tot. În fiecare zi auziţi de aceste lucruri şi intraţi în ele cu ochii deschişi, iar moartea vă pândeşte în 
maşini, pe calea ferată, în inundaţii şi furtuni. 
 
Domnul spune că vor fi mai multe distrugeri decât a fos vreodată, pentru că voi nu Îi slujiţi lui Dumnezeu. Voi nu 
vă veţi da inimile lui Dumnezeu. El aduce aceste lucruri pe pământ, pentru ca voi să puteţi să vă pocăiţi şi să fiţi 
mai aproape de El. Domnul spune că războaie şi inundaţii, epidemii şi cutremure de pământ vor veni asupra 
noastră. Noi înşine trebuie să ne pregătim pentru aşa ceva. 
 
Domnul mi-a arătat cutremurul de pământ în San Francisco cu un an înainte zilei în care s-a întâmplat. El mi-a 
arătat un cutremur de pământ venind din Los Angeles. Domnul mi-a arătat un vultur zburând peste Los Angeles 
şi aşezându-se pe cea mai înaltă clădire, şi când s-a aşezat, clădirea a început să se fărâme. Eu L-am întrebat 
pe Domnul ce a însemnat, iar El a spus: „Vulturul înseamnă moarte, iar fărâmarea este un cutremur de pământ. 
Va fi un şoc violent dimineaţa şi un şoc violent noaptea. Va fi o rupere şi o încâlceală de cabluri, iar şinele de 
tramvai se vor încovoia şi se vor răsuci, iar stâlpii de telegraf vor fi doborâţi la pământ.“ Domnul mi-a arătat 
maşinile şi oamenii de-a valma, iar cablurile electrice încărcate cu electricitate incendiind clădiile. L-am rugat că, 
dacă aceasta avea să se întâmple, să-mi arate totul din nou, iar Domnul mi-a arătat totul din nou. Şi am văzut 
un înger al morţii zburând pe deasupra oraşului şi foc din cer căzând peste oraş. Domnul mi-a arătat că 
pământul urma să se scufunde şi am văzut apă. Apoi, la cinci săptămâni după acest cutremur, El a spus că 
Pasadena va fi cutremurată şi multe oraşe aveau să fie distruse, iar Chicago avea să fie unul dintre ele. 
 



Am postit două zile, după care L-am întrebat pe Domnul când avea să se întâmple, iar El mi-a spus: „Va fi într-o 
duminică,“ însă Domnul nu mi-a spus când anume va fi. Domnul zice: „Fii gata şi să ai în vedere lucrul acesta.“ 
Eu cred că El ori ne va scăpa, ori va veni ca să ne ducă în Cer. Domnul mi-a spus în urmă cu zece ani: „Dacă 
eşti credincioasă, nu vei vedea niciodată moartea.“ Eu am zis: „Doamne, când vei veni Tu?“ El a spus: „Fii gata 
când vin, zice Domnul.“ 
 
 

TREZIREA SPIRITUALĂ ÎN LOS ANGELES. 
 
Domnul mi-a arătat că, de când fratele Seymour a venit în Los Angeles, au fost convertite şi sfinţite mai multe 
suflete decât au fost în tot oraşul Los Angeles în timpul ultimilor cinci ani. Domnul a spus că vor fi şi mai multe, 
iar desimea lor va fi asemenea desişului frunzelor şi crenguţelor unui copac.  
 
Doamna Mary Galmond. 
1106 N. Marengo Avenue, Pasadena, California. 
 

 
 
 

AL DOILEA CAPITOL DIN FAPTELE APOSTOLILOR. 
 
Soţia unui predicator, care mai întâi s-a opus adevărului penticostal, s-a dus acasă şi a citit capitolul al doilea 
din Faptele Apostolilor şi în timp ce citea, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ea, iar femeia a început să vorbească 
în limbi. Ea este membră a bisericii nazarinene din Vernon, California. În timp ce era pe drum spre biserică, ea 
a întâlnit un frate, faţă de care a avut o contribuţie importantă conducându-l la Domnul. Fratele este străin şi 
imediat ce l-a văzut, ea a început să-şi verse sufletul în limba franceză. Fratele a fost surprins şi a spus:  
 
„Când aţi învăţat limba franceză?“ 
 
„Ce am vorbit?“ a întrebat ea. 
 
Aţi zis: „Fiţi gata! Fiţi gata! Isus vine în curând!“ 
 

Sora s-a dus până la biserică, iar în timpul în care se distribuiau broşuri pentru şcoala duminicală, ea a început 
să vorbească din nou în limbi pentru o vreme. Ceilalţi au fost în stare doar să asculte această manifestare a 
puterii lui Dumnezeu. 
 

 
 
 

REALITĂŢI ÎNGROZITOARE DESPRE IAD. 
 
Se pune următoarea întrebare: „Credeţi în iad?” 
 
Frate, nu contează ce crezi tu sau ce cred eu despre iad, faptul acesta nu înlătură Cuvântul lui Dumnezeu. Iadul 
există în îngrozitoarea lui realitate, fie crezi, fie nu crezi, însă mulţimi de oameni plonjează în iad. „Cei răi se 
întorc la Locuinţa morţilor: toate neamurile care uită pe Dumnezeu.“ (Psalmul 9:17) 
 
Isus a crezut în existenţa iadului şi i-a avertizat pe oameni să fugă de iad. De ce sunt astăzi amvoanele atât de 
tăcute? Pentru că ne aflăm în ziua din urmă a apsotaziei. Citiţi cuvintele lui Isus: 
 
„Fiul omului va trimite pe îngerii Săi, şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile care sunt pricină de 
păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea şi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea 
dinţilor.“ (Matei 13:41,42) 
 
"Tot aşa va fi şi la sfârşitul veacului. Îngerii vor ieşi, vor despărţi pe cei răi din mijlocul celor buni şi-i vor arunca 
în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor." (Matei 13:49, 50) 
 
""Fiule", i-a răspuns Avraam, "adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, şi Lazăr şi-a luat pe cele 
rele; acum aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit."" (Luca 16:25) 
 
"Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, 
partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua." [sau despărţirea de Dumnezeu] 
(Apocalipsa 21:8) 



"Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi prorocul mincinos. Şi 
vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor." (Apocalipsa 20:10) 
 
Iubiţilor, acestea sunt cuvintele lui Isus şi când El spune: „în vecii vecilor“ ce altceva ar putea să fie mai expresiv 
despre veşnicie? 
 

 
 
 

CINCIZECIME ÎN DANVILLE, VIRGINIA. 
 

Iubiţi sfinţi din Los Angeles: - Dumnezeu să fie lăudat pentru puterea şi pentru harul Său. Noi ne pregătim să 
mergem în India, cât mai curând cu putinţă. Noi trei – cu copilaş, patru de toţi – vom pleca în curând, astfel încât 
să ajungem pe mare la timpul potrivit. 
 

Când noi am ajuns aici, venind din Los Angeles, am găsit un grup căruia i-am predicat şi care se afla aici de mai 
înainte, majoritatea dintre ei căzuseră de la credinţă şi făceau tărăboi între ei. Dar când au văzut că Dumnezeu 
chiar a făcut ceva minunat pentru noi, cu toţii au venit şi au început să-L caute pe Domnul. Majoritatea dintre ei 
au fost îndreptaţi şi un număr destul de mare au fost botezaţi în Duhul Sfânt, primind ca dar o limbă străină. 
 

O fetiţă a primit botezul în Duhul Sfânt în seara de vineri şi a vorbit în limba germană. Dumnezeu ne-a trimis un 
german ca să tălmăcească. Omul a spus că putea să înţeleagă totul perfect. Sora Jennie Eans a primit şi ea ca 
dar limba germană, pe care o vorbeşte deosebit de fluent. 
 

Sora Garr îşi îmbunătăţeşte în fiecare zi tibetana şi chineza. O, cât de mult îl laud pe Dumnezeu că ne-a dat 
pentru totdeauna această minunată experienţă a botezului în Duhul Sfânt. 
 

Persoanele cad sub puterea lui Dumnezeu, şi un timp splendid continuă aici. Ieri, biserica a fost aglomerată de 
două ori, iar altarul de rugăciune s-a revărsat cu cei care-L căutau pe Domnul. Un bărbat mântuit a fost sfinţit la 
serviciul de după-masă, iar la serviciul de seară a primit botezul în Duhul Sfânt, vorbind şi preamărind în alte 
limbi pe Dumnezeu. 
 

A început o trezire sprirituală, iar trei flăcăi, predicatori ai sfinţeniei, au urmat la rând. Doi dintre ei au primit 
botezul şi limbile. Celălalt încă mai stăruie în rugăciune zicând că nu se va opri până când nu îl va primi. O bună 
parte au primit limbile, dar nu ştim exact câţi anume. 
 

Bolnavii sunt vindecaţi. Curând după ce noi am ajuns, o doamnă care suferea de dropică a venit la adunare. 
Femeia s-a dat jos din pat ca să vină. Ea zăcuse bolnavă de mult timp. Spunâdu-ne cât de bucuroasă era să ne 
vadă din nou în Danville, dar şi despre lunga ei perioadă de suferinţă, eu i-am spus: „Domnul te va vindeca.“ şi 
am apucat-o de mână. Imediat, ea a strigat că a fost vindecată. Eu am simţit cum curgea prin trupul ei puterea 
de vindecare. În ziua următoare femeia ne-a spus că mădularele ei erau umflate, dar că fiecare parte umflată a 
fost eliminată dintr-o dată. Apoi, ea a mers în oraş spunându-le vecinilor ei despre minunatele lucruri pe care 
Domnul le-a făcut pentru ea. 
 

Câţiva au fost vindecaţi. Dar cel mai bun lucru dintre toate, este că mulţi primesc lumina, iar pe măsură ce Biblia 
se deschide faţă de noi, ei se bucură de preţuitele adevăruri care fuseseră ascunse de noi atât de multă vreme 
prin „tradiţiile bătrânilor.“ Aceasta este cea mai mare putere pe care am văzut-o vreodată. Slavă lui Dumnezeu! 
De ani la rând am aşteptat toate acestea, dar nu am ştiut cum să le obţinem. Aleluia! La urma urmelor, măreţul 
Dumnezeu mi-a deschis ochii, m-a lăsat să văd adevărul, eliberându-mă din sclavia învăţăturilor ignorante şi în 
general eliberându-mă de diavolul. Acum privesc Biblia cu alţi ochi, ca niciodată înainte. 
  
Mulţi sunt cuprinşi de frică. Unora le este frică de liderii lor, altora de altcineva, unii sunt atât de speriaţi de cea 
de-a treia binecuvântare, încât nu mai sunt siguri de a doua binecuvântare. Aşa stau lucrurile. Iar lumea se 
avântă pe calea ei către iad, în timp ce aşa-zişii oameni sfinţiţi dorm sau altfel se contrazic că au primit-o pe a 
treia când au fost sfinţiţi. Şubrezenia aşa-zişilor sfinţiţi este suficientă pentru a convinge orice suflet sincer că 
respectivii nu au primit puterea. Noi ne bucurăm în fiecare zi că suntem eliberaţi de sectarism. Aleluia, întrucât 
Dumnezeu ne-a arătat întotdeauna că există o mărturie adevărată în privinţa botezului. Cum de nu am văzut-o 
mai devreme? 
 

Dumnezeu să deschidă ochii lumii şi să le arate oamenilor că El e dornic să le dea ceea ce le-a dat ucenicilor în 
Ziua Cincizecimii. 
 

Ne aşteptăm ca Dumnezeu să ne dea o bună trezire spirituală în India. Rugaţi-vă pentru noi. 

 
A.G. Garr şi soţia. 

 



PREDICĂ PORNIND DE LA O HAINĂ. 
 
Domnul Îşi prezintă adevărul atât de clar, încât omul care este trecător, chiar dacă nu e înţelept, nu va greşi prin 
acest adevăr. Cu toţii aţi văzut o haină murdară cum se spălă. Dar nu aţi văzut niciodată pe cineva să ia o haină 
murdară pe care să o calce fără să o spele. Şi nu aţi văzut niciodată pe cineva să ia o haină pe care să o spele 
şi să o calce în acelaşi timp. 
 
Haina murdară reprezintă o persoană aflată în păcat. Neprihănirea ta este ca o haină mânjită. „Veniţi totuşi să 
ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii 
ca purpura, se vor face ca lâna.“ Când haina este spălată, aceasta reprezintă o experienţă a neprihănirii. Când 
haina este spălată şi pusă la uscat, te bucuri pentru că spălatul a fost dus până la capăt. 
 
Dar hainele au nevoie de altceva, înainte de a fi purtate. De ce anume au nevoie? Ei bine, trebuie să fie călcate. 
Veţi fi cuprinşi de ruşine să vă luaţi hainele de la uscat şi să le îmbrăcaţi, fără să fie călcate. Isus s-ar ruşina să 
vă prezinte înaintea lui Dumnezeu Tatăl dacă nu aţi fi sfinţiţi, iar atunci când sunteţi sfinţiţi Lui nu îi este ruşine 
să vă numească fraţi. Cristos s-a dat pe Sine Însuşi pentru biserica Lui ca să poată să o spele şi să o prezinte 
fără pată sau zbârcitură. Aşa că trebuie să-L lăsăm să ne calce zbârciturile. 
 
Ce urmează după aceea? Pui mâna pe o haină călcată din dulap şi totuşi, încă mai lipseşte ceva. Ce anume? 
Trebuie să o îmbraci şi să o porţi. Dar aceasta nu este o lucrare terminată. Lucrarea este gata când ai spălat şi 
ai călcat haina. Astfel, Duhul Sfânt este un dar fără plată. Duhul Sfânt este făgăduinţa Tatălui pentru un suflet 
care este sfinţit. Nu trebuie să te pocăieşti ca să primeşti Duhul Sfânt, dar trebuie să fii spălat şi să fii mai alb ca 
zăpada. Acum nu mai ai pentru ce să plângi, acum ai ceva pentru care să te bucuri. Poţi să ştii că eşti botezat. 
Duhul Sfânt îţi va dezlega limba şi îţi va îngădui să-L lauzi într-o altă limbă. Dumnezeu nu va călca o haină 
murdară. Mai întâi, El va elimina petele, după aceea zbârciturile, iar după aceste două lucrări, Dumnezeu te va 
boteza cu darul Său fără plată – Duhul Sfânt. 
 
Ophelia Wiley. 

 
 
 

SEMNELE FANATISMULUI. 
 
Fanaticii sunt marcaţi prin asprimea lor faţă de cei care nu sunt în rând cu ei, iar Isus nu este reprezentat. Mai 
devreme sau mai târziu, roada firii lor apare prin lipsa unei vieţi trăită în sfinţenie. 
 
Noi remarcăm aceste lucruri pentru că unele suflete sincere s-au temut că această mişcare penticostală era 
fanatism. Aşa că marcăm unele trăsături ale adunărilor care sunt opuse fanatismului. Dragostea divină faţă de 
toţi, dar mai ales faţă de biserică, ea fiind trupul lui Cristos, prin care fiecare suflet neprihănit este un mădular. 
Umilinţa: Aceasta este o lucrare umilă, într-un loc umil şi suntem bucuroşi că aşa este. Noi înşine ne smerim 
sub mâna puternică a lui Dumnezeu şi cercetăm în mod constant scripturile ca să cunoaştem toată voia şi tot 
planul Său. Vieţi sfinte: Aceşti oameni duc vieţi sfinte, separaţi de lume, separaţi de lucrurile firii şi de lucrurile 
diavolului. Ei scapă alte suflete, îndreptându-le către o viaţă de curăţie şi sfinţenie. Duhul Sfânt străluceşte pe 
feţele lucrătorilor. Să fie oare toate acestea lucrarea diavolului? Iubiţi prieteni, dacă pretindeţi că Îl cunoaşteţi pe 
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu şi dacă nu-L recunoaşteţi când El se pogoară, atunci există motive să vă îngrijoraţi 
cu privire la propria voastră condiţie spirituală. 
 

 
 
 

CÂND DUHUL SFÂNT VORBEŞTE. 
 
Fratele H.M. Allen, care locuieşte la adresa 3081 E. 6th Street din Los Angeles, şi care a primit darul vorbirii în 
limbi, spune că a notat suntele fonetice, că a consultat lucrări standard despre diferite limbi şi a aflat ce anume 
au semnificat. El zice: „Constat că tot ceea ce îmi vorbeşte Duhul Sfânt în alte limbi este comunicare înţeleaptă. 
Duhul Sfânt nu mi-a îngăduit libertatea de a le spune pe toate. El mi-a arătat în alte limbi, dar sunt cele mai 
importante lucruri care pot să ne atragă în mod posibil atenţia, lucruri care vor veni cu repeziciune peste întreg 
pământul. Dumnezeu a înfăptuit o minune vorbindu-mi în alte limbi. Am luat un dicţionar lingvistic şi am aflat că 
era absolut adevărat. S-ar putea să ai impresia că a-i auzi pe alţii vorbind în alte limbi este ceva fără sens, dar 
dacă Dumnezeu vorbeşte doar două cuvinte, acelea sunt cuvinte care merită cu prisosinţă să le asculţi.“ 
 

 
 

 



O MÂNTUIRE ASTFEL ŞTIUTĂ. 
 

Dacă Dumnezeu, de dragul Domnului Isus, ţi-a iertat păcatele, atunci tu ştii lucrul acesta. Dar dacă nu-l ştii mai 
bine decât orice altceva din lumea aceasta, înseamnă că încă te afli în păcatele tale. Când te smereşti în 
ispăşire, în jertfa Domnului nostru Isus Cristos, atunci eşti primit. Iar dacă eşti primit, iar El ţi-a dat o inimă 
curată şi ţi-a sfinţit sufletul, iar tu ştii şi faptul acesta. Dar dacă nu-l ştii, înseamnă că lucrarea nu este împlinită. 
 
 
Dacă eşti botezat în Duhul Sfânt ştii aceasta şi oricine altcineva o ştie. Botezul Duhului Sfânt este un lucru pe 
care nu poţi să-l ascunzi. Când eşti sfinţit, oamenii trebuie să-ţi accepte mărturia şi să-ţi urmărească viaţa, dar 
când El vine şi te învăluie de jur-împrejur, oamenii ajung să ştie. Omul poate să spună că este de la diavolul şi 
că tu şi alţii sunteţi beţi, dar slavă lui Dumnezeu, El Însuşi va străluci, iar în spatele tău există o putere pe care 
bărbaţii şi femeile nu pot să o nege. Puterea aceasta îţi va da îndrăzneală sfântă să stai drept în faţa lumii, fără 
teamă.  
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SĂ RESPINGEM ULTIMELE CUVINTE ALE LUI ISUS? 
 
Mulţi dintre iubiţii oameni ai sfinţeniei resping ultimele cuvinte ale lui Isus din ultimul capitol al Evagheliei după 
Marcu, începând de la versetul al cincisprezecelea: 
 
„Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va 
boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit. Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: în 
Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va 
vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi.““ 
 
De ce resping ei aceste versete? Pentru că Dr. Godbey, în comentariul şi traducerea lui, le-a lăsat afară. De ce 
le-a lăsat el afară? Pentru că nu erau în manuscrisul Sinaitic de unde a făcut el traducerea. Era un manuscris 
găsit în ultimii ani ai unei misiuni de pe Muntele Sinai. Bărbatul care a găsit manuscrisul, un german al cărui 
nume era Tischendorf, a spus că vreo câteva coli ale manuscrisului deja fuseseră aruncate într-un recipient 
pentru aprinderea lemnelor. Fie aşa, fie altfel, ar fi fost posibil ca o parte a manuscrisului să fie pierdută. 
 
Oricum ar fi, noi avem sentimentul că acestea sunt cuvintele lui Isus. Însuşi autoarea, fiind o mare admiratoare 
a fratelui Godbey, a fost pentru un timp influenţată de opiniile lui în privinţa ultimelor cuvinte ale Domnului nostru 
după cum sunt expuse mai sus. Dar de când am fost prezentă în aceste adunări ale Duhului Sfânt, şi auzind 
aceleaşi câteva cuvinte repetate, din nou şi din nou, de Duhul în alte limbi şi tălmăcite, toată îndoiala mi-a fost 
risipită în privinţa lor. Pe lângă aceasta, cuvintele s-au dovedit ca fiind adevărate în faţa ochilor noştri. Noi am 
alungat orice îndoieli şi am pus la inimile noastre întregul cuvânt al lui Isus. Iubiţi prieteni, nu îngăduiţi nimănui 
să vă desluşească Biblia sau să taie orice porţiune din ea. Aveţi nevoie de întreg. Aleluia pentru Cuvânt. 
 

 
 
 

RUGĂCIUNE PENTRU DUHUL SFÂNT. 
 
Acum primim veşti de la persoane individuale şi de la asociaţii care, în mod distinct, Îl aşteaptă pe Dumnezeu 
pentru Cincizecimea lor personală. Unii au fost stimulaţi să caute şi să ia seama la cercetările pe care El le face 
în Los Angeles. Dăm mâna cu toţi cei care sunt căutători înfometaţi şi ne vom întâlni la tron. Unii se aşteaptă ca 
venirea să fie în felul acesta. Noi ne aşteptăm ca Domnul să-i pregătească cu repeziciune pe astfel de indivizi 
să meargă în câmpul de misiune. Chemările vin din fiecare direcţie şi sunt pentru lucrători care sunt plini cu 
Duhul Sfânt şi care au dovada din Biblie. Noi ne aşteptăm ca Domnul să trimită lucrători peste tot în ţară, ca să 
ducă această Evanghelie. 
 
Înainte de un alt număr al acestui ziar, ne uităm la fratele Parham în Los Angeles, un frate care este plin de 
dragoste divină şi pe care Domnul l-a ridicat în urmă cu cinci ani ca să răpândească acest adevăr. El, împreună 
cu alţi lucrători, va ţine întruniri reunite de trezire spirituală aici în Los Angeles, iar după aceea se aşteaptă să 



meargă în alte localităţi şi oraşe, numind lucrători care să completeze chemările care vor veni. Aşa că, începeţi 
să vă rugaţi imediat pentru o trezire spirituală în vecinătatea voastră, în localitatea sau oraşul învecinat. Poate 
că mai întâi aveţi nevoie de o trezire spirituală chiar în propria voastră odăiţă sau la altarul familiei voastre. Dar 
aşteptaţi-vă la lucruri mari din partea lui Dumnezeu. Începeţi să vă pregătiţi pentru o trezire, dar şi pentru o 
mare şi profundă trezire spirituală şi să credeţi lucrul acesta. S-ar putea să vă coste bani şi s-ar putea să vă 
coste un proces de smerire, dar pregătiţi-vă pentru venirea Domnului. 
 

 
 

 

SCRISOARE DE LA FRATELE JOHNSON. 
 

Oraşul New York, 31 August. 
 

Pacea să fie cu voi. Cu voia lui Dumnezeu, am să plec din New York peste câteva zile în Palestina şi Ierusalim. 
Am să călătoresc prin Gibraltar, Spania. Dumnezeu lucrează cu putere. Aş dori să vă spun la revedere înainte 
de a pleca din această ţară, în care s-ar putea să nu mă mai întorc niciodată în viaţa aceasta. 
 

Am lucrat şi încă lucrez pentru Stăpânul meu pe tot parcursul, iar mâna lui Dumnezeu e cu mine. El a mântuit 
câteva persoane şi mulţi sunt binecuvântaţi. Unii au primit Duhul Sfânt. Şi pentru aceasta, eu dau toată slava lui 
Dumnezeu. Mi-ar plăcea ca Dumnezeu să-mi trimită un frate care să mă ajute în Palestina. Mie încă îmi este 
foame, cu mult mai mult, după Isus. El e bun cu mine. Domnul mi-a dat mai multă libertate şi putere decât am 
avut vreodată. Acum vorbesc unsprezece, chiar doisprezece limbi. 
 

Pace dulce şi dragoste am acum în inima mea pentru fiecare om. Rugaţi-vă ca Dumnezeu să mă ţină umil. 
Vreau să folosesc darul pentru slava lui Dumnezeu. Spuneţi-i fratelui Seymour că eu sunt una cu el şi cu toţi 
ceilalţi sfinţi din Los Angeles. Îl iubesc atât de mult pe scumpul meu frate Seymour. El, fratele, mi-a fost un bun 
ajutor. Dumnezeu să-l binecuvânteze în lucrarea lui pe care o face. 
 

Transmit dragostea mea tuturor sfinţilor. Doresc ca toată adunarea să se roage pentru mine ca Dumnezeu să 
mă aibă pe întreaga Lui cale în viaţa aceasta. Inima mea se îndreaptă către evrei şi către fiecare suflet pierdut 
din lumea aceasta. Dumnezeu este adăpostul meu şi El nu mă va lăsa şi nici nu mă va părăsi vreodată. 
 

Andrew Johnson.  
Adresa: Casa de Îngrijire pentru Soldaţi şi Marinari, Gibraltar, Spania. 
 

Sora Florence Crawford spune: „Nu este un loc pe pământ care să-mi fie atât de drag ca şi locul acesta, dar eu 
trebuie să merg şi să mărturisesc această întâmplare. Sufletele pier departe şi aproape. Domnul mi-a spus ieri 
să merg în toată lumea şi să predic Evanghelia Lui. ‘Împărăţia Cerurilor este aproape’ şi ’Iată, Eu vin curând.’ 
Ceea ce-mi spune El mie, El îi spune fiecărui suflet botezat. Domnul vrea să mergem la drumuri şi la garduri ca 
să proclamăm această Evanghelie. El mi-a dat ungerea să spun despre Isus şi pot să merg singură pentu că 
Isus este cu mine. O, slavă lui Dumnezeu!“ 

 
 

 

SCENE PENTICOSTALE. 
 

În Brunner din Texas, în luna august, a avut loc o minunată adunare ţinută de fraţii de la Credinţa Apostolică. 
Cincizeci, şaptezeci şi cinci, apoi şi o sută de căutători sinceri au aglomerat altarele rugăciunii, timp de două 
săptămâni întregi. Altarul de 18 metri lungime s-a dublat spre partea din spate, apoi s-a triplat, până când toată 
jumătatea din faţă a Cortului a fost ocupată şi folosită ca un imens altar de slujire. Gândiţi-vă la cei o sută de 
căutători şi la dublul acestora constituită din mulţimea creştinilor de credincioşi sinceri care au asistat, cu toţii 
rugându-se înaintea lui Dumnezeu. Slavă marelui Său Nume! Apoi, să-i vezi cum se ridică având feţele pline de 
strălucire şi de puterea Cincizecimii.  

 
 
 

SOSIŢI DE LA O DISTANŢĂ DE CINCI SUTE DE KILOMETRI. 
 

Unii au parcurs distanţe enorme ca să vadă Cincizecimea din Los Angeles. Un frate armean a călătorit 500 de 
kilometri zicând: „Eu sunt în situaţia reginei din Seba, care a venit să vadă înţelepciunea lui Solomon, am auzit 
de aceste adunări, nu am sosit chiar aşa de departe, doar de la 500 de kilometri, să văd dacă era adevărat. 
Acum sunt foarte mulţumit că văd lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Dacă aceşti oameni, care au primit 
acum câţiva stropi de la Dumnezeu sunt ca nebuni, atunci ce va fi la revărsarea ploii. Fiindcă, după primii stropi, 
urmează ploaia.“ 
 

 



UNIŢI CU ISUS. 
 
Isus zice: „Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine.“ Domnul mi-a arătat că jugul acesta este 
legământul Noului Testament în Sângele Lui, iar noi luăm jugul când suntem botezaţi în Duhul Sfânt. Acest 
legământ este un legământ de căsătorie. Noi nu suntem căsătoriţi, pentru o zi, pentru un an sau pentru o viaţă, 
ci suntem căsătoriţi pe veci. Când eu m-am căsătorit cu soţia mea, căsătoria a fost pentru viaţa aceasta. Astfel, 
când m-am căsătorit cu Isus Cristos, căsătoria a fost pentru veşnicie. Aleluia! Eu şi Isus suntem uniţi. El m-a 
botezat cu dragoste. 

 
 
 

LUCRAREA DIN VIRGINIA. 
 
Strada Glasken nr. 907, Portsmouth, Virginia. 
 
Aseară am avut o adunare glorioasă. A fost cea de-a şasea seară şi şase persoane au vorbit în alte limbi. Este 
minunat să vezi cum Domnul lucrează cu copiii lui credincioşi, dar încă mai sunt multe de făcut aici. Există un 
grup de sfinţi care nu citesc Biblia ca sfinţi. Ei spun că Biblia este pentru necredincioşi, aşa că ei nu o mai citesc 
deloc. O, câte nevoie este de cineva care să ajute. Nu aţi putea să veniţi şi să ajutaţi dacă ar fi cu putinţă, cât de 
repede s-ar putea? 
 
Dumnezeu face o scurtă lucrare pe pământ astăzi. În curând El va veni din nou. El a spus că nu vom isprăvi de 
străbătut cetăţile până când Fiul Omului va veni, aşa că nu avem mult timp de pierdut. Aduceţi-le aminte tuturor 
sfinţilor de mine. Spuneţi-le să se roage mult pentru mine. Eu nu pot să le scriu tuturor, aşa că amintiţi-vă toţi de 
mine ca şi cum aţi fi unul. Cereţi-le să se roage pentru lucrarea din Virginia. Este multă nevoie. Eu nu ştiu cât 
timp mă va ţine Domnul aici. Sunt atâtea lucruri de înfăptuit. 
 
Eu nu am călătorit prin Danville, dar am să merg acolo, imediat ce am să pot să plec din locul acesta. Am venit 
prin New Orleans şi acolo am schimbat maşinile, am pus mâinile peste doi bolnavi şi pe drumul de la Houston 
până aici am semănat sămânţa – Lucy Farrow. 
 
Un raport ulterior este cu privire la douăzeci de persoane care au primit botezul Duhului Sfânt în Portsmouth. 
 

 
 
 

CHINEZII VOR EVANGHELIA BIBLIEI. 
 

O scumpă prietenă s-a dus în China ca misionar-chirurg, predicând Evanghelia şi operând oamenii. Ea a fost în 
China timp de opt ani şi a deprins doar puţin limba chineză. (Oare nu poate Dumnezeu, care a încurcat limbile 
oamenilor la turnul din Babel, şi care a făcut ca oaspeţii de pretutineni sosiţi la Ierusalim să audă vorbindu-se 
lucrurile minunate ale lui Dumnezeu în limba lor, să dăruiască cuiva o limbă?) Ea scrie că oamenii din China 
sunt inteligenţi, iar unii dintre ei au citit Biblia şi au venit la ea cu Biblia deschisă, zicând: „Când tu faci ceea ce 
Dumnezeul tău îţi spune să faci, atunci noi vom crede în Dumnezeul tău. Uite ce zice El: ’Iată semnele care vor 
însoţi pe cei ce vor crede… îşi vor pune mâinile peste bolnavi şi bolnavii se vor însănătoşi,’ dar tu vii cu cuţitele 
tale şi ne operezi şi vii cu trusa de medicamente. De ce nu faci ce îţi spune Dumnezeul tău să faci?“ Deci, ce 
înseamnă toate aceste lucruri? Înseamnă că, dacă vom merge ca reprezentanţi ai Domnului nostru, trebuie să 
mergem cu echipamentul pe care El ni-l dă. Păgânii vor Evanghelia deplină. 
 

 
 
 

COPILAŞII PRIMESC DUHUL SFÂNT. 
 
Un anumit număr de copii au fost botezaţi în Duhul Sfânt. O soră din Hermon ţinea adunări zilnice cu copiii, iar 
trei copilaşi au fost botezaţi în Duhul Sfânt. De asemenea, într-o seară de duminică, la Misiunea Străzii Azusa, 
trei fetiţe, toate surori, au fost botezate în Duhul Sfânt şi fiecare dintre ele a vorbit în alte limbi, iar limbile au fost 
diferite. A fost atât de impresionant să-i vezi pe copilaşi cum s-au dus la altar ca să se roage pentru alţii. Apoi, ei 
au trebuit să plece cu mama lor în Canada, iar din Canada să treacă dincolo peste ocean, dar înainte ca ei să 
plece, Domnul le-a dat Cincizecimea lor. Un alt număr de copii au fost clar mântuiţi şi sfinţiţi în adunarea copiilor 
care a avut loc duminică după-masă, adunare care a fost condusă de un predicator băiat, Clayborn, iar câţiva 
au primit darul Duhului Sfânt, iar Dumnezeu foloseşte mărturiile acestor copii. 
 

 



Puterea apostolică va însemna persecuţie apostolică. Iadul şi toată puterea iadului se va descătuşa. De aceea 
este nevoie să avem o spinare spirituală, tărie spirituală şi să perseverăm astfel încât să rezistăm în aceste zile 
din urmă împotriva puterilor duşmanului. Isus a venit să distrugă toate lucrările diavolului, iar Isus a spus că El 
ne va da putere, Duhul Sfânt se va pogorî peste noi, aceeaşi putere pe care El a avut-o când era pe pământ. 
 

 
 

 
 
PROCESUL DE ŞLEFUIRE. 
 
În urmă cu ceva ani, când eram deosebit de înfometată, căutându-L pe Dumnezeu în toată plinătatea Lui, m-am 
închis singură în odăiţa mea într-o zi, iar Domnul mi-a făcut o minunată descoperire. Îngenunchind înaintea 
Creatorului meu, implorându-L să-mi arate tot ceea ce El se aştepta ca eu să fiu, chiar în faţa ochilor mei am 
avut această minunată vedenie. A apărut un bărbat cu un trunchi mare de copac, lung şi noduros, dar drept. 
Bărbatul avea o secure. Aţi văzut vreodată pe cineva crestând cherestea? El cresta buşteanul, iar pentru mine 
era evident că securea lovea precis. De fiecare dată când bărbatul cresta, pe mine mă durea. Bărbatul a crestat 
buşteanul pe cele patru laturi, iar după aceea a luat securea mare şi a retezat cu putere nodurile. Apoi, a luat o 
sfoară şi cu un răzuş l-a netezit. După aceea l-a ridicat în aer, şi luând o rindea mare, s-a întors către mine şi a 
spus: „Aceasta este rindeaua Duhului Sfânt,“ şi a rindeluit în sus şi în jos, până am putut să văd imaginea unui 
om, perfect reflectată pe faţa buşteanului, ca într-o oglindă. Bărbatul a făcut acest lucru tuturor celor patru laturi. 
Apoi, întorcându-se către mine, el a spus: „Acum, draga mea, corespunzi întru totul nu mai e nici o pată în tine.“ 
 
Aceasta e ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu noi. El vrea să îndepărteze toate neregularităţile şi deformările. 
Noi doar am început să ne aşezăm singuri pe nicovala adevărului lui Dumnezeu, iar ciocanul ni se aplică. S-ar 
putea ca Dumnezeu să trebuiască să ne arunce înapoi în topitorie de câteva ori. Să stăm dar în foc până când 
nu va mai fi zgură în noi. Uneori credem că Dumnezeu a făcut tot ceea ce era nevoie să facă, dar apare ceva 
care nu ne place, iar omul cel vechi poate să se ridice şi să şchiopăteze, chiar şi pe un picior destul de bun. 
 
În urmă cu câteva săptămâni, sigur am crezut că este ultima bătaie a inimii fireşti, şi că eram moartă faţă de 
lume. Dar nu a durat mult până când am aflat că mai exista ceva din eul meu. Ţineam o adunare într-un mic sat. 
A trebuit să mutăm o sobă de bucătărie de la loc şi nu exista altă soluţie decât să mă urc pe soba aceea. Apoi, 
a trebuit să călătoresc pe spatele unor catâri bătrâni. Şi aşa am aflat că sora Hall încă mai avea ceva viaţă 
firească în ea. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că acum sunt moartă faţă de acel ceva din eul meu. 
 
Să rămânem, aşadar, pe nicovala lui Dumnezeu, până când vom reflecta chipul Stăpânului nostru. Există un loc 
la care putem să ajungem, pentru ca Atotputernicul Dumnezeu să zică: „Eşti pe de-a întregul curată, scumpa 
mea, nu ai nici o pată.“ – Anna Hall. 
 

 
 
 

UN MESAJ PRIVIND VENIREA DOMNULUI. 
 
O soră tânără, domnişoara Lillian Keynes, fiica doctorului Keyes din acest oraş, vorbeşte şi cântă în limbi după 
cum îi dă Duhul să rostească. Ea şi tălmăceşte, iar următoarea ei tălmăcire a fost de asemenea confirmată de 
sora S.K. Mead, o misionară timp de douăzeci de ani în Africa. Sora Mead s-a ridicat şi a spus că limba vorbită 
era în dialectul lor din Africa, o limbă minunată, dar care este foarte greu de învăţat de persoanele vorbitoare de 
limbă engleză, dar Duhul Sfânt îi dăduse acelei domnişoare un accent deosebit. Mesajul, care a fost tălmăcit, a 
fost următorul: 
 

„Vine din nou Isus, 
Curând El va sosi, 
Cu noi se va-ntâlni. 

 
Pregătiţi-vă inimile acum, pentru că Domnul vine în curând şi nu ştiţi ceasul. Dacă nu sunteţi gata, nu veţi merge 
cu Isus. El cunoaşte fiecare inimă şi vrea să pregătească inimile pentru venirea Lui. Căutaţi-l acum, fiindcă în 
altă zi va fi prea târziu. 
 
Domnul zice: ‘Îi voi binecuvânta pe toţi cei care mă vor căuta din toată inima, că Dumnezeu nu se uită la faţa 
omului. Dragostea lui Dumnezeu e atât de mare.’ El spune: ‘Veniţi la Mine, veniţi la Mine şi Eu vă voi da odihnă. 
Eu vă voi boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc şi voi face aşa cu toţi cei care mă caută din toată inima.’ 
 



O, Isus este un Mântuitor atât de minunat. El vine în curând şi toţi trebuie să aibă inimile pregătite. O, Isus e atât 
de scump. El zice: ‘Vegheaţi şi fiţi gata când am să vin.’ O, El vine în curând.“ 
 
Sora noastră vorbeşte, de asemenea, două dialecte ale limbii chineze. Ea le vorbeşte chinezilor în timp ce se 
întâlneşte cu ei pe stradă, sau dacă vin la casa de adunare, iar ei ascultă cuprinşi de uimire şi zic că femeia le 
vorbeşte despre Dumnezeu. 
 

 
 
 

O SINGURĂ BISERICĂ. 
 

Recent la o judecată bisericească, un frate a făcut remarca potrivit căreia el s-ar fi gândit prea puţin la faptul că, 
atunci când avea să-L caute mai mult pe Dumnezeu, el avea să fie alungat din Biserica Sfinţeniei. Lucrul acesta 
îmi aminteşte de o doamnă în vârstă, care a fost alungată din biserică, iar în timp ce cobora coasta dealului, ea 
a zis: „Acolo este adunarea dintr-o casă, dar pe aici merge biserica.“ 
 
S-ar putea să fiţi alungaţi din casele pentru biserici şi din organizaţiile oamenilor, dar nu puteţi să fiţi alungaţi din 
singura biserică. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că registrul bisericii este păstrat în ceruri. Isus a spus: „Bucuraţi-vă 
că numele voastre sunt scrise în ceruri.“ 
 
Unul dintre conducătorii Bisericii Sfinţeniei a spus că biserica întotdeauna a propovădut experienţa sfinţeniei ca 
fiind botezul Duhului Sfânt, iar ei nu puteau să-şi permită să renunţe la ea. Pe lângă aceasta, omul acela ar fi 
trebuit să-şi arunce cărţile şi predicile în foc. Frate, în acea măreaţă zi a judecaţii, cât de mult vor cântări acele 
cărţi şi predici în comparaţie cu Cuvântul lui Dumnezeu? 
 
La început conducătorii Sfinţeniei au admis lucrarea de la Misiune, dar în adunările lor de la tabără, s-au hotărât 
să fie împotriva botezului Cincizecimii ca fiind o lucrare distinctă, separată de sfinţire, şi de asemenea împotriva 
vorbirii în limbi. Aceste lucrări au fost declarate necorespunzătoare şi interzise a mai fi menţionate în tabără. Ce 
nu ar fi putut să fie adunarea de la tabăra lor, dacă ei L-ar fi lăsat pe Duhul Sfânt să aibă drept de trecere? Doar 
veşnicia va descoperi marea pierdere pe care au suferit-o sufletele datorită conducătorilor lor, care nu au lăsat 
oile să intre în această binecuvântată viaţă de putere şi de Duhul Sfânt. 
 

 
 
 

"ACELAŞI ISUS." 
 

Când Duhul Sfânt s-a revărsat peste cei o sută douzeci erau zorii perioadei lucrării Duhului Sfânt. Azi, noi trăim 
în seara perioadei lucrării Duhului Sfânt. Şi după cum a fost în timpul dimineţii, aşa va fi şi seara. Aceasta este 
ultima chemare evanghelistică a zilei. După cum Ioan Botezătorul a fost glasul celui ce strigă în pustiu: „Pregătiţi 
calea Domnului, neteziţi-I cărările,“ tot astfel glasul de avertizare se aude în toată ţara astăzi ca să pregătească 
lumea pentru a doua venirea a Domnului Isus Cristos. Îngerii le-a spus ucenicilor lui Isus, în timp ce El se înălţa 
la Cer, iar ei stăteau cu ochii pironiţi în sus, cuvintele: „Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va 
veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.“ Acest Isus se va întoarce ca să şadă în Împărăţia Tatălui 
Său. Acest Isus a purtat cununa de spini şi a fost atârnat între cer şi pământ. Acest Isus care era atârnat acolo 
la Calvar, şi care şade acum la dreapta lui Dumnezeu Tatăl, va reveni pe pământ. Dragii mei, nu este aceasta 
îndeajuns pentru a vă încânta sufletele? 
 

 
 
 

ÎNAPOI LA CINCIZECIME. 
 

Ce înseamnă aceşti predicatori salariaţi de peste tot din ţară, care nu predică numai dacă primesc salarii mari? 
Poporul s-a rătăcit faţă de punctele de reper. Preoţii nu aveau pământuri care să fie ale lor. Ei trăiau din zeciuieli 
şi din daruri. Slujitorii de azi s-au rătăcit faţă de vechile puncte de reper, de aceea ei cer salarii peste tot în ţară. 
Întoarceţi-vă! Nu mai aveţi timp de pierdut. Cu toţii trebuie să stăm drept şi să facem ceva pentru sufletele care 
pier în jurul nostru. Vreţi să fiţi binecuvântaţi? Vreţi să aveţi acceptul lui Dumnezeu? Fiţi slujitori ai omenirii. 
Pâinile şi peştii nu s-au înmulţit din mâinile binecuvântatului nostru Răscumpărător până când El nu a început 
să le dea flămânzilor. 
 
Dumnezeu nu are nevoie de un mare predicator teolog, care nu poate să ofere nimic decât feliuţe şi aşchiuţe 
teologice oamenilor. Dumnezeu poate să înalţe un vierme şi poate să sfărâme un munte. Dumnezeu alege 



lucrurile slabe ca să le facă de ruşine pe cele tari. Dumnezeu alege pietricele de pe stradă şi le şlefuieşte pentru 
lucrarea Lui. Da, Dumnezeu foloseşte chiar şi copiii ca să predice Evanghelia. O soră foarte tânără, în vârstă de 
paisprezece ani, a fost mântuită, sfinţită şi botezată în Duhul Sfânt, după care a plecat, luând cu ea un grup de 
lucrători, conducând o adunare unde o sută nouăzeci de suflete au fost mântuite. Slujitorii salariaţi care resping 
Evanghelia vor trebui să se lase de afacerea lor. Dumnezeu îi trimite pe cei care vor merge fără bani şi fără să 
aibă pretenţie la vreun preţ. Slavă lui Dumnezeu pentru această Zi apostolică. 
 

 
 
 

BIRUINŢĂ. 
 

Mulţumiri să-I fie aduse lui Dumnezeu pentru mijloacele pe care ni le-a dat ca să scoatem acest al doilea număr 
al publcaţiei Credinţa Apostolică. Acest amplu număr a fost achitat ca urmare a răspunsului la rugăciune. Ediţia 
anterioară de 5.000 de exemplare a fost expediată peste tot în Statele Unite şi în lume, dar s-a epuizat imediat, 
aşa că am fost nevoiţi să refuzăm multe solicitări bune privind publicaţia. De data aceasta, tipărim 10.000 de 
exemplare. Am fi putut să folosim câteva mii în plus data trecută, pentru un profit bun. Nu credem deloc că ar fi 
oarecum necesar să facem publicitate publicaţiei, pentru că ştirile lucrării s-au răspândit deja peste tot. Oamenii 
se bucură să audă despre această minunată revărsare a mântuirii din vechile vremuri ale Evangheliei. Şi nu e 
de mirare, că le este foame din pricina aşchiuţelor teologice. Nu are importanţă ce spun predicatorii sau oricine 
altcineva, mântuirea Cincizecimii pătrunde. 
 

 
 
 

"CERE CE DOREŞTI." 
 
Sora M. Ella Judy, o profesoară de la o şcoală de nevăzători din Columbus, Ohio, a venit în Los Angeles să-şi 
petreacă vacanţa de vară. Ea a venit pe la Misiunea Strada Azusa la foarte scurt timp după ce sosise, şi a simţit 
că Dumnezeu era acolo. Sora suferise mult din pricina insomniilor şi a altor necazuri şi era un suflet deosebit de 
înfometat. În trecut ea simţise că Domnul i-a dat făgăduinţa că ea va face parte din Mireasa Domnului. El i-a zis: 
„Cere ce doreşti,“ iar ea i-a răspuns Domnului: „Facă-se voia Ta.“ Ce bucurie a fost pentru Domnul să aleagă un 
dar atât de măreţ pentru ea. După aceea, credinţa ei a scăzut, dar Dumnezeu a fost sincer. 
 
Cam cu o oră înainte ca trenul să plece din Los Angeles, tren cu care sora trebuia să călătorească, Domnul, în 
odăiţa de sus a misiunii, cu îndurare a botezat-o în Duhul Sfânt şi i-a dat şi dovada din Biblie. O vreme, sora nu 
a mai putut să vorbească limba engleză, care i s-a luat, iar ea a vorbit limba Duhului Sfânt, arătând lucrurile cu 
privire la ea lui Isus. A fost un crâmpei ceresc. Sora noastră a fost sigilată ca fiind una dintre aceia care fac 
parte din Mireasă şi era nespus de fericită. Ne aşteptăm să o vedem întorcându-se în Los Angeles. Domnul a 
chemat-o în lucrarea Lui. El a folosit-o la câştigarea de suflete şi în trecut, iar acum, din moment ce este 
îmbrăcată cu straiele Cincizecimii, ne aşteptăm ca sora să fie şi mai mult folosită de Domnul. 
 

 
 
 
Domnul şi-a pus pecetea aprobării Sale peste misionarii care pleacă în Africa, în data de 15 septembrie. Vreme 
de aproape două ceasuri sfinţii au cântat la gară, timp în care unii au plâns şi s-au bucurat în Duhul Sfânt, iar 
alţii au dansat înaintea Domnului. În timp ce sora Wiley predica Evanghelia mulţimii adunate, o persoană din 
rândul oficialităţilor, din pricina supărării, a încercat să împrăştie adunarea, dar sfinţii au început să se roage, iar 
după aceea li s-a permis să continue nestingheriţi o vreme, până când unul dintre fraţi a început să vorbească 
în limbi. Se pare că aceasta l-a stârnit pe divolul, iar fratele Lee a fost invitat să părăsească gara şi să meargă 
în stradă, ceea ce a avut ca rezultat o altă adunare acolo, chiar în stradă. Dumnezeu s-a îngrijit în mod minunat 
de mijloacele prin care să trimită misionarii. 
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Noi nu luptăm cu oameni sau cu biserici, dar căutăm să înlocuim formele lipsite de viaţă, crezurile şi fanatismul 
sălbatic prin creştinismul viu şi practic. „Dragoste, Credinţă, Unitate“ sunt cuvintele lozincii noastre, iar „Biruinţă 
prin Sângele Ispăşitor“ e strigătul nostru de bătălie. Făgăduinţele lui Dumnezeu sunt adevărte. El a spus: „Bine, 
rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri.“ Din câţiva creştini, care 
au stat în jurul crucii, atunci când încercările şi descurajările veneau, Dumnezeu a ridicat o puternică oştire. 
 

Vindecarea – Cel care caută vindecarea trebuie să creadă că Dumnezeu e în stare să vindece. – Exodul 15:26 
„Eu sunt Domnul care te vindecă.“ Iacov 5:14; Psalmul 103:3; 2 Împăraţi 20:5; Matei 8:16,17; Marcu 16:16-18. 
 

Cel care caută vindecarea trebuie să creadă că Dumnezeu este în stare să vindece. „Iată, Eu sunt Domnul 
Dumnezeul oricărei făpturi. Este ceva de mirat din partea Mea? “ (Ieremia 32:27) 
 

 
 
 

Solicitaţi un pachet de mostre pentru suflete înfometate. 
Vă putem expedia şapte exemplare pentru un timbru de doi cenţi. 

 

 
 
 

OBSERVAŢIE. 
 

Domnul ne trimite să predicăm Evanghelia, nu să cerşim. Cine pretinde bani nu reprezintă Credinţa Apostolică, 
întrucât misiunea se susţine prin daruri de bunăvoie. Isus le-a poruncit ucenicilor să dea Evanghelia fără bani. 
„Fără plată aţi primit, fără plată să daţi.“  
 

 
 
 
Cu nimic mai puţin decât Evanghelia deplină a lui Isus Cristos va fi îndeajuns în aceste zile din urmă. 
 

 
 
 
Noi nu suntem vindecători divini cu nimic mai mult cum nu suntem mântuitori divini. Vindecarea se înfăptuieşte 
prin Dumnezeul Atotputernic. 
 

 
 
 
O femeie din San Pedro era foarte bolnavă, trecând printr-o aşa agonie încât a rămas aproape inconştientă, iar 
trupul ei a devenit rigid. Era aproape nebună. Sfinţii au fost chemaţi să se roage pentru ea, iar în timp ce unul 



dintre ei şi-a aşezat mâinile peste ea, femeia a fost imediat vindecată, iar după aceea ea s-a ridicat şi singură 
şi-a pregătit cina în ziua aceea. 
 

 
 
 
Sora E. Thomas a venit ca să i se vindece încheietura care fusese luxată, iar oasele erau într-atât de deplasate 
de la loc, încât încheietura era anchilozată şi o durea foarte tare. În timpul rugăciunii care s-a înăţat, puteai să 
vezi cum Domnul lucrează la încheietură, aranjându-i oasele deplasate, dar nu numai oasele, El a înfăptuit o 
lucrare desăvârşită, aducând încheietura la loc, aşa că sora putea să îndoaie mâna fără durere. 
 

 
 
 

Două surori dragi pe care le cunoscuserăm cu ani în urmă, doamna May J. Sharps şi doamna Roba Schoepf, 
auzind de aceste adunări, şi citind Credinţa Apostolică, au venit din districtul Orange, iar înainte ca ele să se 
întoarcă, amândouă au primit Duhul Sfânt şi dovada din Biblie. Cu siguranţă, Domnul binecuvântă multe suflete 
flămânde cu aceast mic ziar. 
 

 
 
 

Sora Lucy M. Leatherman ne scrie de la adresa: 692 Eighth Avenue, New York City (Bulevardul Opt nr.692, 
oraşul New York): „Laudă lui Dumnezeu pentru darul Duhului Sfânt, a Treia Persoană a Trinităţii.“ Noi primim 
scrisori de la acei care au fost mult binecuvântaţi şi care au fost conduşi la Cincizecime prin intermediul sorei 
noastre şi prin intermediul restului grupului de misionari palestinieni. 
 

 
 
 

Isus a spus: „Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se usucă.“ Dacă vei 
tăia o ramură uscată, poate vei constata că un vierme a ucis-o. Când un creştin păşeşte în păcat, el se usucă şi 
nu mai este o mlădiţă a lui Cristos. Apoi, primul lucru pe care îl cunoşti este că respectivul aduce roada firii. Şi 
imediat ce apare roada firii, toţi ştiu că eşti un păcătos. 
 

 
 
 

Fratele G.W. Batman şi soţia lui sunt mântuiţi, sfinţiţi, botezaţi în Duhul Sfânt şi au darul vorbirii în limbi. Ei deja 
au bagajele pregătite pentru Monrovia, Liberia, Africa. Familia are trei copii mici, dar sunt dornici să se încreadă 
în Domnul. Având o chemare pentru acea ţară de câţiva ani, fratele Batman a spus că Dumnezeu i-a dat o 
viziune a unui oraş de pe coasta de vest a Africii, spunându-i că trebuie să meargă acolo. Fratele Meade, un 
misionar care fusese acolo, a zis că descrierea era perfectă.  
 

 
 
 

Laudă lui Dumnezeu pentru o mântuire care aduce o mărturie. Dumnezeu ne dă o mărturie că suntem mântuiţi, 
Duhul Sfânt mărturiseşte că suntem sfinţiţi, iar când primim Duhul Sfânt, El mărturiseşte prin intermediul nostru, 
aşa după cum este consemnat în Fapte 2:4, prin vorbirea în alte limbi. Isus are o mărturie pentru orice. Când El 
s-a născut, îngerii au cântat în câmpia Betleemului, când a fost botezat în apă El a avut mărturia porumbelului 
ceresc şi mărturia glasului din Cer, când a înviat dintre cei morţi, îngerii au mărturisit la mormânt, iar când El s-a 
înălţat la Cer, îngerii au mărturisit că El va veni din nou pe pământ. Atunci, de ce să nu aibă Biblia o mărturie, o 
mărturie supranaturală, pentru ca oamenii să nu trebuiască să vă creadă pe voi pe cuvântul vostru? 
 

 
 
 

Evanghelistul Daniel Awrey tocmai a auzit de această trezire spirituală penticostală în timp ce era în Dudleyville, 
Arizona, iar Domnul l-a călăuzit să vină aici. El zice că, în urmă cu aproape cincisprezece ani, când a primit 
botezul în Duhul Sfânt, a văzut o flacără de foc coborând şi aşezându-se pe capul său, iar Domnul a preluat 
controlul limbii lui, făcându-l astfel să se roage într-o altă limbă. La vremea aceea, el nu şi-a dat seama de 
semnificaţia unei limbi noi. Acum, însă, el se aşteaptă ca Dumnezeu să îi redea vorbirea, fiindcă îl trimite înapoi 
la sufletele înfometate. 
 

 



Un bărbat care a folosit tutun timp de douăzeci şi cinci de ani căuta, la altarul de rugăciune, să scape de patimă. 
El avea în buzunar tutun pentru mestecat. Omul l-a scos din buzunar şi i l-a dat unuia dintre slujitorii de la altar. 
Imediat, Domnul a început să-i binecuvânteze sufletul, iar omul a obţinut biruinţa asupra vechiului său duşman. 
El nu a putut să primească nici un ajutor, până când nu şi-a curăţat buzunarele. Mulţi dintre cei care caută mai 
au câte o etajeră ascunsă în spatele uşii, etajeră care are nevoie să fie curăţată de idolii lor. 
 

 
 
 
Un om mi-a zis: „Mi-ar fi teamă să îngenunchez la altar şi să caut minunata putere despre care îmi vorbeşti, s-ar 
putea ca diavolul să-mi dea ceva.“ Cum adică? Crezi tu, atunci când îngenunchezi, acoperit fiind în sângele lui 
Isus, şi când cauţi ca El să te boteze în Duhul Sfânt, că îţi va da un şarpe? „Cine este tatăl acela dintre voi, 
care, dacă-i cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un peşte, să-i dea un şarpe în loc de peşte?“ 
(Luca 11:11). 
 

 
 
 

Creştinii dorm în băncile lor din biserici şi predicatorii mercenari dorm la amvoanele lor. Avem nevoie de ceva 
prin care să trezim lumea. Limbile sunt ca un clopot care, sunând, îi trezeşte pe oameni. Oamenii sunt treziţi la 
realitatea faptului că Dumnezeu este în ţară. Preoţii din vechime obişnuiau să poarte clopoţei când intrau în 
Sfânta Sfintelor din Templu, tocmai pentru ca poporul să poată să ştie că preotul încă era în viaţă. Când acei 
clopoţei nu mai sunau, poporul ştia că preotul era mort. Atâta timp cât Duhul Sfânt este în noi, El va face ca Isus 
să răsune. 
 

 
 
 

CALEA SPRE SFÂNTA SFINTELOR. 
 

Un om păcătos vine la Domnul învăluit în păcat şi întuneric. Un astfel de om nu poate să se consacre în nici un 
fel pentru că este mort. Trebuie ca viaţa să fie pusă în noi înainte ca noi să putem să ne dăruim viaţa Domnului. 
Omul trebuie să obţină mântuirea prin credinţă. Există un Miel care e fără pată, fără vină şi care este înjungheat 
înaintea lui Dumnezeu pentru omul păcătos, iar când omul păcătos se pocăieşte de păcatele sale înaintea lui 
Dumnezeu, Domnul are îndurare faţă de el, de dragul lui Cristos, şi aşează viaţa veşnică în sufletul omului, 
iertându-i păcatele, spălând şi îndepărtând vina necinstei lui, iar omul acela stă mântuit, neprihănit, înaintea lui 
Dumnezeu ca şi când nu ar fi păcătuit niciodată. 
 

În omul păcătos mai rămâne acel păcat original de care omul nu este responsabil până în clipa când primeşte 
lumina. Apoi, omul păcătos aude cuvintele: „De aceea şi Isus, ca să sfinţească norodul cu însuşi sângele Său, a 
pătimit dincolo de poartă,“ şi vine înaintea Domnului ca să fie sfinţit. Pe altar este Isus, Mielul fără vină. Isus ia 
sufletul care are viaţa veşnică în el şi îl aduce lui Dumnezeu pentru eliberare deplină şi curăţire de tot păcatul 
original, de tot păcatul Adamic. Iar Isus, Fiul lui Dumnezeu, îl curăţă pe omul păcătos de tot păcatul şi fiecare 
părticică din omul păcătos este sfinţită pe deplin. 
 

Acum, omul păcătos este pe altar pentru ca focul lui Dumnezeu să cadă acolo, iar focul acesta este botezul în 
Duhul Sfânt. Botezul în Duhul Sfânt este un dar peste inima sfinţită şi curăţită. Focul rămâne acolo arzând 
continuu în sfinţenia lui Dumnezeu. De ce? Pentru că omul este sfinţit deplin şi curăţit pe altar încontinuu. El stă 
acolo şi marea Slavă a lui Dumnezeu arde încontinuu şi face umplerea cu lumina cerească. 
 

W.J. Seymour. 
 

 
 
 

FOCUL SE RĂSPÂNDEŞTE. 
 

Când fratele William Pendleton şi alţi treizeci şi cinci de membri au fost îndepărtaţi din biserica Sfinţeniei, iar 
uşile bisericii lor s-au închis pentru ei, respectivii au fost invitaţi de fratele Bartleman şi de alţi lucrători să ocupe 
biserica de la intersecţia dintre Bulevardul Opt şi Bulevardul Arţarului, care tocmai s-a deschis pentru lucrarea 
penticostală, iar Dumnezeu i-a folosit ca niciodată înainte. Şi când unii dintre sfinţii bisericii Nazarinene, situată 
pe Colinele Elysian, au fost respinşi, pe seama botezului în Duhul Sfânt şi a dovezii vorbirii în alte limbi, ei şi-au 
deschis o casă pentru adunări de rugăciune, unde sufletele înfometate au dat năvală, iar în cele două locuri 
menţionate mai sus adunările continuau, uneori şi toată noaptea, iar sufletele vin şi stau până la sfârşit, având 
parte de experienţe din Biblie. Noi nu putem să facem ceva împotriva adevărului, ci numai pentru adevăr. 
 



„Zdrobit la pământ, adevărul se-nalţă. 
A Domnului timp adevărul primeşte; 
Greşeli ce-s rănite se zbat în durere; 
Şi mor printre cei care Lui i se-nchină.” 

 
În California, unde nu este unitate între biserici, acestea ajung să fie una, ridicându-se împotriva acestei mişcări 
penticostale. Dar mulţumiri să-i fie aduse lui Dumnezeu, pentru că izvorul este din ceruri şi nu poate să fie oprit 
de jos. Dragii de ei, oameni ai bisericii, nu ştiu ce să facă. Mulţi sunt înfometaţi, vin şi spun: „Aceasta este ceea 
după care tânjeam, de mulţi ani.“ Dumnezeu îi atrage pe cei ce sunt ai Lui, ca să-i pună împreună şi să-i facă să 
fie un întreg. Nu se formează nici o biserică nouă şi nici nu are loc o divizare a trupului lui Cristos. Cristos nu a 
avut niciodată decât o singură biserică. S-ar putea să fim alungaţi din marile structuri făcute din lemn şi făcute 
din cărămizi, însă: „Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup.“  
 

 
 

 

MĂRTURIA FRATELUI PENDLETON. 
 
Când mi s-a luat locul de închinare, am zis: „Doamne, odată m-am încrezut în Tine, iar Tu mi-ai dat un loc mai 
bun“ şi laudă lui Dumnezeu, El mi-a dat cel mai bun loc pe care l-am avut vreodată în viaţă şi mi-a dat mai mulţi 
oameni ca să asculte Evanghelia, ca niciodată înainte. Dumnezeu nu acceptă niciodată lucruri luate de la noi, ci 
El ne va da ceva mai bun decât orice am fi avut noi înainte. Azi, nu mai e nici o maramă sau umbră între cer şi 
sufletul meu. Primesc mai mult de la Dumnezeu decât oricând în viaţa mea. Vederile mele despre cer sunt din 
ce în ce mai puternice. Nu este nici un alt fel de viaţă, care să îi dea omului o astfel de certitudine a cerului, cum 
este viaţa cu botezul în Duhul Sfânt şi cu foc. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt, poate 
să îi folosească pe aceşti oameni exclusiv pentru slava Lui. 
 

 
 
 

SPANIOLII PRIMESC CINCIZECIMEA. 
 
[Sunt mulţi oameni vorbitori de limbă spaniolă în Los Angeles. Domnul le dăduse limba, iar acum un predicator 
spaniol şi soţia lui, care împreună predică Evanghelia în adunări în aer liber în locul numit Plaza, şi-au primit 
Cincizecimea lor. Cei doi sunt deosebit de fericiţi, iar Dumnezeu îi foloseşte. În cele ce urmează este mărturia 
lor şi traducerea acesteia.] – Editura 
 
Los Angeles, California, 14 septembrie. 

 
Soy testigo de el poder del Espiritu Santo, en perdon, en sanctificacion, y baptismo en fuego. Acts 1:8; Mark 
16:17, 18. Doy gracias a Dios por esta combicsion y poder. Recibibo de Dios comforme a sus promesas el os 
giara. John 16:13-14. Gracias a Dios por la ordenacion de ir a la Calle de Azusa a la Mission Apostolic Faith. 
Old time religion, Yo y mi Ezpoza el dia, 29th of May, 1906. 
 
Por sanctificacion en verdad y gracias a Dios por la dadiba del baptismo del Eptu Santo en fuego, 5th de June. 
1906. No podemos expresar en nuestros corazones dia tras dia y momento tras momento usandonos el Sr 
como instrumentos para la salvacion y sanidad de almas y de cuerpos y de cuerpos tomos tes tizo de estas 
permosas marabillas y miligros, en el Espiritu Santo y son promesas para cada uno de los que a Dios, se 
lleguen por medio del Sr. J. Cristo, San John 7:37:39; Rev. 22:17; Acts 2:37:39; James 1:5-7. Due Dios os 
Vendiga a todos. Acts 10:34, 35; 1 John 1:1-3; Rev. 1:6, 7. 
 
Abundio L. Lopez y la esposa, Rosa de Lopez. 
 
Traducerea celor de mai sus în limba română este următoarea: 
 
Noi mărturisim puterea Duhului Sfânt în iertare, sfinţire şi botezul în Duhul Sfânt şi cu foc. Îi aducem mulţumiri 
lui Dumnezeu pentru acest minunat dar pe care l-am primit de la El, potrivit cu făgăduinţa. Mulţumiri să-I fie 
aduse lui Dumnezeu pentru Duhul care ne-a adus, pe mine şi pe soţia mea, la Misiunea Strada Azusa, Credinţa 
Apostolică, la religia cea veche, în data de 29 mai. 

 
Eu am venit pentru sfinţire, şi de asemenea îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru botezul în Duhul Sfânt şi cu foc 
pe care l-am primit în data de 5 iunie, 1906. Nu putem să ne exprimăm îndeajuns recunoştinţa şi mulţumirea pe 
care o simţim clipă de clipă pentru ceea ce El a făcut pentru noi, aşa că dorim să fim folosiţi pentru mântuirea şi 
vindecarea, atât a sufletului, cât şi a trupului. Eu sunt un martor al minunatei Lui făgăduinţe şi ale splendidelor 



minuni înfăptuite de Duhul sfânt, prin credinţa în Domnul Isus Cristos. (Ioan 7:37,39; Apocalipsa 22:17; Fapte 
2:37,39; Iacov 1:5-7. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi! (Fapte 10:34,35; 1 Ioan 1:1-3; Apocalipsa 1:6,7). 
 
Abundio L. Lopez şi soţia, Rosa de Lopez 
 

 
 
 

RĂMAS BUN DIN PARTEA MISIONARILOR. 
 
Oraşul New York 
 
„Harul, îndurarea şi pacea să vă fie înmulţite.“ Cât de minunat Dumnezeu ne-a binecuvântat pe tot drumul. 
Lăudăm Numele Lui scump! Suflete înfometate au năvălit la altar la fiecare serviciu şi mulţi au vorbit în limbi. 
Binecuvântăm pe Dumnezeu. O, cât de mult îl laud pe Dumnezeu pentru că m-a călăuzit spre Misiunea Strada 
Azusa, pentru botezul în Duhul Sfânt şi pentru o limbă nouă pe care El mi-a dat-o. Ce binecuvântat privilegiu 
este să-L preamăreşti pe Isus, prezentându-L unei lumi pierdute. 
 
Doamna Bushnell, o veche prietenă în vârstă de şaizeci de ani, este cu mine şi mergem împreună la Ierusalim. 
Vom naviga, cu ajutorul lui Dumnezeu, în 15 septembrie. Îl laud pe Dumnezeu că putem să ne întâlnim la tronul 
harului Său în fiecare zi. 
 
Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului. Rugaţi-vă pentru scumpii evrei, şi cereţi-le tuturor scumpilor sfinţi de acolo 
să se roage şi ei. 
 
Îl rog pe Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă folosească din ce în ce mai mult pentru slava Lui. 
 
Până la venirea lui Isus, 
 
Louisa M. Condit 
Adresa: Ierusalim, Poşta Austriacă, Palestina 
 

 
 
 

ADUNĂRI DE STRADĂ. 
 

Noi ţinem adunări de stradă în faţa unei cârciumi la intersecţia dintre străzile San Pedro şi Strada a Doua. La 
început diavolul a încercat să ne îndepărteze, aruncând multă apă şi măturând locul acela, ca să facă pământul 
noroios. Dar lucrătorii s-au dus şi au continuat, cu sau fără noroi, şi au primit o minunată binecuvântare, şi stând 
în picioare şi plecându-se acolo pe genunchi. Domnul este prezent în adunări cu mare putere. De asemenea, 
adunările din Pasadena şi Whittier s-au desfăşurat cu biruinţă. 
 

 
 

 

ALELUIA PENTRU PRIVELIŞTE. 
 

Ce înseamnă astfel de adunări, precum aceasta, ici-colo peste tot în lume? Isus vine să-Şi ia Mireasa. Cât va 
dura? După felul în care această minunată putere se răspândeşte astăzi în lume, nu mai este mult. Noi privim la 
Dumnezeu pentru a separa un grup de bărbaţi şi femei din Los Angeles, care să ducă această Evanghelie în 
întreaga lume, oameni care sunt gata să lase totul şi să ducă Evanghelia. Noi suntem doar la ABC-ul acestei 
minunate puteri a lui Dumnezeu care are să se arate în aceste zile din urmă. 
 

 
 
 

PENTRU CORESPONDENŢII NOŞTRI. 
 
Vă mulţumim dragi fraţi şi surori pentru scrisorile voastre de apreciere faţă de ziar, ceea ce arată că Dumnezeu 
a făcut din el o binecuvântare. Scrisorile acestea fac mai mult decât să răsplătească toată munca de tipărire a 
ziarului. Vă mulţumim pentru listele cu nume pe care le-aţi trimis, vă muţumim pentru dărnicia făcută de voi, prin 
care suntem învredniciţi să trimitem ziarul şi altor suflete înfometate. 
 



Cererile voastre pentru rugăciune în vederea vindecării, mântuirii şi botezului în Duhul Sfânt sunt aduse înaintea 
adunării copiilor lui Dumnezeu. Noi nu putem să fixăm date pentru rugăciune, prin urmare, ridicaţi-vă privirile în 
sus şi aşteptaţi-vă să primiţi binecuvântarea din cer în orice clipă. Solicitările voastre sunt prezentate în cel mai 
scurt timp posibil. Vom fi bucuroşi să primim veşti de la voi cu privire la ceea ce Domnul înfăptuieşte în mijlocul 
vostru. Dacă nu primiţi răspunsul imediat, s-ar putea să mai existe ceva la voi care trebuie îndepărtat din drum. 
Duhul Sfânt să cerceteze inima şi viaţa voastră. 
 
Trimiteţi-ne listele voastre cu adrese pentru ziar. Dacă sunt unii care doresc ca ziarul să fie trimis periodic, vă 
rugăm să specificaţi lucrul acesta, iar noi vom pune numele voastre pe lista permanentă. Celorlalţi le vom trimite 
câte un exemplar sau două exemplare atâta timp cât ei ne vor scrie. 
 
Nu avem timp suficient pentru a le scrie tuturor, aşa că vom lăsa ca ziarul să ţină loc de scrisoare. Ziarul va fi 
tipărit atât de des, cât Domnul ne va asigura mijloacele şi întotdeauna va fi achitat înainte ca să fie expediat. 
 
Noi îi mulţumim Domnului pentru această binecuvântată modalitate de a tipări ziarul, nădăjduind în El pentru 
mijloacele necesare. Este o modalitate liniştitoare şi economiseşte mult timp. De asemenea, ne învredniceşte 
să expediem ziarul pretutindeni. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze cititorii prin mesajele acestui ziar. 
Majoritatea acestor mesaje au fost consemnate prin stenografiere în adunări pline de putere, mesaje care sunt 
inspirate de Duhul Sfânt. A lui Dumnezeu să fie toată slava! 
 

 
 
 

CINSTIŢI-L PE DUHUL SFÂNT. 
 
Daţi-mi voie să vă previn, dragii mei, ca mamă ce sunt în Israel. Nu încercaţi să vă curăţaţi unii pe alţii, întrucât 
Isus a zis: „Eu sunt adevărata Viţă, şi Tatăl Meu este Vierul. Pe orice mlădiţă care este în Mine, şi n-aduce rod, 
El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţă, ca să aducă şi mai mult rod.“ Să-L lăsăm pe El să cureţe 
şi să taie. Dacă vezi pe un frate sau pe o soră făcând ceva, cu care tu nu eşti de acord, în loc să izbucneşti de 
furie, du-te pe genunchi şi spune: „Doamne Tată, te onorez pe Tine ca să-i scoţi din această greşeală.“ Mulţimi 
de oameni şi mari grupuri de creştini au fost puşi la zid pentru exact acelaşi scop. Ei au încercat să se cureţe 
unii pe alţii, au încercat să-i facă pe alţii să creadă exact cum au crezut ei şi să gândească exact cum au gândit 
ei. Dacă această mişcare este pentru ceva, atunci ea este pentru unitatea cugetului. Ea a apărut şi s-a ridicat ca 
răspus la rugăciunea lui Isus: „Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine.“ Ce anume se 
întâmplă astăzi cu lumea? Iată aici o mică sectă egoistă, iar colo o organizaţie religioasă, fiecare izolată. Toate 
acestea nu se iubesc una pe alta, aşa cum, de fapt, ar vrea Dumnezeu. Să cinstim fiecare parte a lui Dumnezeu 
care este în fiecare. Să cinstim aşadar pe Duhul Sfânt să-i înveţe pe oameni să iasă din greşelile lor. Dragilor, 
vegheaţi şi rugaţi-vă ca să nu cădeţi în ispită. Vegheaţi să nu se strecoare ceva care să-L întristeze pe Duhul 
Sfânt. „Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.“ 
 
Doamna Anna Hall 

 
 
 

VINDECATĂ DE DOMNUL. 
 
O soră, care a avut hemoragie la plămâni de mulţi ani, a ajuns într-o stare foarte gravă în ultimul timp, având 
şapte hemoragii severe, una după alta. Sora era aproape de râu şi a auzit numele ei, care a fost strigat de trei 
ori de către un mesager ceresc, dar sora a răspuns că nu a simţit că ar fi putut să spună că s-a luptat lupta cea 
bună şi că ar fi păzit credinţa. Apoi, atragerea ei spre malul celălalt a încetat. Sfinţii s-au rugat pentru ea, apoi 
sora s-a ridicat, s-a îmbrăcat, fiind pe deplin vindecată. S-a aşezat la masă, şi-a mâncat cina, iar după aceea a 
interpretat şi a cântat câteva cântări de laudă. Sora şi-a primit botezul în Duhul Sfânt, iar Dumnezeu a ridicat-o 
ca să predice Evanghelia deplină. 
 

 
 
 

ÎNGROPAT CU ISUS ÎN BOTEZ. 
 
O zi minunată a fost petrecută pe plaja Terminal Island în data de 11 septembrie. Patru autobuze ticsite de lume 
au plecat de la misiune. Cântatul, lauda, rugăciunea, bucuria, precum şi predicarea Evangheliei, au făcut ca tot 
drumul să fie o adunare continuă. Optzeci şi cinci de oameni au fost botezaţi în ocean. Acesta a fost cel de al 
doilea serviciu. E un loc minunat pentru acest serviciu, pentru că există şi un pavilion, care poate să găzduiască 
câteva sute de oameni, iar nouă ni s-a oferit gratuit folosirea clădirii băilor şi ale camerelor acestora. În pavilion 



au avut loc două servicii. Puterea lui Dumnezeu a fost peste serviciul de botez. Cu siguranţă, cerul şi pământul 
au fost împreună în acel loc. 
 

 
 

Isus caută un popor care va crede în Evanghelie. El nu a schimbat niciodată Evanghelia, în nici un fel, de când 
a rânduit-o. Mulţi consideră sfinţirea ca fiind puterea. Ei se opresc când păcatul original le este îndepărtat, şi 
când Cristos este întronat în inima lor; dar Dumnezeu vrea să continuăm şi să obţinem umplerea cu Duhul Sfânt 
ca să putem să fim martorii Lui până la marginile pământului. Faţă de vremurile acestei ignoranţe Dumnezeu a 
închis ochii, dar acum El porunceşte oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Domnul restituie toate darurile 
bisercii Sale. Domnul vrea un popor care are credinţă în Cuvântul Lui şi în Duhul Sfânt. 
 
Isus nu a fost doar ţintuit pe cruce, dar a fost atârnat pe cruce până când a murit. Isus nu a coborât de pe cruce 
aşa cum alţii i-au spus să facă, deşi avea puterea să facă aşa. Tot astfel este şi cu noi, atunci când suntem 
răstigniţi împreună cu Cristos, nu ar trebui să ne coborâm de pe cruce ca să trăim din nou pentru firea noastră, 
ci trebuie să rămânem pe cruce. O moarte statornică faţă de firea însăşi e calea pentru a-L urma pe Stăpânul 
nostru. 
 

 
 


