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ŞI DUHULUI SFÂNT 

 
 
 

În Africa. 
 
Monrovia, Liberia, 26 martie. – Noi am iniţiat o adunare pentru zece zile într-o clădire de şcoală, iar în a zecea 
seară, Domnul s-a pogorât cu putere. Două persoane au fost botezate cu Duhul Sfânt şi au vorbit în limbi. Alte 
zece persoane au primit sfinţirea, iar cinci sunt umplute cu Duhul Sfânt şi vorbesc în limbi. Un frate şi familia lui 
au fost botezaţi cu Duhul Sfânt. Dumnezeu l-a chemat la slujire şi ca urmare el va fi botezat în apă duminică în 
30 martie. De trei luni se ţin adunări încontinuu. Domnul trimite o mulţime de africani nativi la adunare şi tot El 
lucrează în chip minunat cu ei. Clădirea este plină de africani nativi la fiecare serviciu şi oamenii sunt mântuiţi, 
sfinţiţi, umpluţi cu Duhul Sfânt şi vindecaţi de tot felul de boli. Domnul, cu siguranţă, lucrează cu africanii născuţi 
în această ţară. Toţi sfinţii vă trimit dragostea lor. 
 
 

În Londra. 
 
Allerman Road, Brixton, Londra, S.W., 18 martie. – Cuvintele nu pot să exprime suficient recunoştinţa noastră 
faţă de Dumnezeu pentru revărsarea în chip atât de minunat a binecuvântatului Său Duh. Acum noi nu citim 
altceva decât Biblia şi relatările lucrărilor Lui slăvite făcute în mijlocul nostru şi în alte locuri. Citirea Bibliei a 
intensificat foamea adâncă a sufletului în cele câteva persoane care suntem în aşteptarea lui Dumnezeu şi care 
suntem în căutarea Cincizecimii noastre personale aici. O soră scumpă din loc, o mamă a trei micuţi, s-a predat 
pe deplin lui Dumnezeu căutând să primească botezul cu Duhul Sfânt. Într-o seară, ea a zăbovit în aşteptarea 
Domnului, iar la miezul nopţii Duhul Sfânt s-a pogorât peste ea, dându-i mărturia limbilor. În ziua următoare, în 
timpul rugăciunii, eu fiind cu ea, sora a avut parte de o puternică ungere şi a vorbit în două sau trei limbi diferite. 
Faptul acesta s-a petrecut în data de 9 ianuarie. Sora nu putea să descrie în vorbire extazul sufletului ei timp în 
care Îl lăuda pe „Mielul jungheat,“ vorbind lui Dumnezeu, uneori cu glas puternic, lăudându-L şi adorându-L în 
altă limbă nouă. Slavă Numelui Său Sfânt. – J. Hinmers. 
 
 

În Calcutta, India. 
 
Creek Row nr.55 – Dumnezeu răspândeşte Cincizecimea aici în Calcutta, iar vreo treisprezece sau paisprezece 
misionari, precum şi alţi lucrători au primit-o. Duhul dă tălmăcirea, cântări, texte scrise în limbi şi alte manifestări 
splendide ale prezenţei Sale în mijlocul nostru. O, noi Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru calea pe care a deschis-o 
pentru noi să venim în India. Eu nu pot să vă spun cum se deschide Cuvântul. Nu am văzut niciodată în viaţa 
mea o adunare în care Dumnezeu să fi dat o putere mai minunată binecuvântatului Său Cuvânt. Ne numărăm 
printre învăţătorii Bibliei, dar care au lăsat de o parte Cuvântul; însă acum, Duhul Îi dă viaţă şi putere, ceva ce e 
minunat să priveşti. Lăudat să fie scumpul nostru Cristos. 

 
Domnul mi-a pus o povară pe inimă pentru sufletele înfometate din India. Duhul geme în sufletul meu pentru cei 
înfometaţi până când durerea a fost asemenea chinurilor facerii. O, cât de recunoscători suntem pentru că El 
lucrează cu noi în acest ogor plin de nevoi. 
 
Noi ne bucurăm foarte mult de primirea ziarului, de fapt, o mare parte a lui este citită în adunări şi toţi se bucură. 
Micuţul ziar a fost înaintaşul pentru noi. Noi am ajuns aici ca să aflăm cum cuprinsul lui i-a făcut pe copiii lui 
Dumnezeu să fie flâmânzi pentru ca lumina să vină în India, iar când noi am ajuns i-am găsit pe unii aşteptând 



să primească Cincizecimea lor. Noi am găsit India gata coaptă pentru această lumină, de fapt trezirea spirituală 
deja pătrunsese în rândul persoanelor native, iar unii vorbeau în limbi. 
 
Domnişoara Easton, responsabila Consiliului Femeilor Americane pentru Misiuni, care e cel mai vechi consiliu 
al femeilor misionare în India, a fost botezată, ea însăşi fiind o putere pentru Dumnezeu.  
 
Noi am auzit că puterea s-a declanşat în Rusia, precum şi în Londra. – Sora A. G. Garr. 
 
 

În Suedia. 
 
Viby, 2 aprilie. – Pace vouă! Slavă lui Dumnezeu şi lăudat să fie Numele Lui Sfânt în veci de veci. Slavă lui 
Dumnezeu pentru biruinţa prin Sângele lui Cristos! Sunt fericit în Isus Cristos şi bucuros pentru ceea ce face El 
în Suedia. Domnul m-a sprijinit în chip minunat în fiecare zi. Lăudat să fie Domnul! Slavă Lui! Acum sunt vreo 
doisprezece predicatori care au primit Duhul Sfânt urmat de semne, iar vreo câteva sute de persoane au fost 
mântuite, mulţi având inimile curăţite. Unii au fost vindecaţi şi mulţi dintre copiii lui Dumnezeu au primit Duhul 
Sfânt. Eu sunt chemat în multe locuri, iar strigătul pentru ajutor vine de peste tot din Suedia. Eu sunt ocupat în 
fiecare zi, mergând din loc în loc. Există şi o puternică opoziţie şi se vorbeşte împotriva mea, scriindu-se chiar şi 
în ziare. Slavă lui Dumnezeu, Regele meu, pentru toate acestea. Slavă Lui! Slavă Lui! 
 
Spuneţi-le sfinţilor să se iubească unii pe alţii şi să păstreze unitatea lor în dragoste şi sub Sângele Domnului în 
fiecare zi cu umilinţă. Eu sunt alături de voi în Duhul în fiecare zi şi mă rog pentru voi toţi. Slavă Regelui meu 
pentru biruinţă! În curând, cei ce sunt ai lui Dumnezeu vor fi una. Slavă lui Dumnezeu! 
 
Data de 15 aprilie, Skofde nr. 48, Suedia. – Domnul Isus Cristos a făcut lucruri minunate în ultimele zile, prin 
faptul că a mântuit sute de persoane, pe mulţi i-a sfinţit şi alte sute şi-au primit Cincizecimea urmată de semne. 
Lăudat să fie Domnul! Mulţi au fost vindecaţi. E mult de făcut în fiecare zi. Mulţi sunt cei care Îl caută pe 
Dumnezeu. La unele servicii sunt şi peste o sută de persoane care îngenunchează la altarul de rugăciune. 
Câţiva tălmăcesc ceea ce ei vorbesc în limbi, printre ei numărându-mă şi eu însumi. Într-o zi am tălmăcit aceste 
cuvinte: „Ieşiţi din lume, ca să puteţi să fiţi una,“ apoi: „Rămâneţi în dragostea mea,“ „Măreţia şi puterea Ta fac 
ca pământul să se cutremure“ şi Matei 28:19,20. Domnul s-a îngrijit de toate nevoile mele. Slavă lui Dumnezeu! 
 
Multe biserici au fost mişcate aici. Încă aştept lucruri şi mai mari. Câţiva care pot să citească ziarul sunt foarte 
bucuroşi să-l citească şi sunt binecuvântaţi citindu-l. Dragostea mea tuturor sfinţilor. – Andrew G. Johnson. 
 

 
 
 
În Bellvernon, Pennsylvania. 
 
Data 19 aprilie. – Domnul lucrează aici în Bellvernon. Oamenii sunt vindecaţi, dracii sunt scoşi în Numele lui 
Isus. Oamenii sunt botezaţi cu Duhul Sfânt şi vorbesc în alte limbi. – J. F. Mitchell. 

 
În Bellingham, Washington. 
 
În Bellingham, Washington, s-a revărsat Cincizecimea, un număr destul de mare de oameni au primit botezul şi 
acum au o misiune a lor. Paisprezece convertiţi au fost botezaţi în apa golfului. 

 
În Mobile, Alabama. 
 
Strada Davis colţ cu Strada Anne, 28 aprilie. – Domnul lucrează în chip minunat aici în ultimele două săptămâni. 
Sufletele sunt mântuite, sfinţite şi primesc botezul cu Duhul Sfânt. Cineva, care odată era păcătos, a fost vinde-
cat în adunarea noastră şi în seara următoare a fost mântuit. Mama acelei persoane a fost vindecată şi a primit 
Duhul Sfânt şi toate acestea deodată. Lăudat să fie Domnul pentru biruinţă. – F. W. Williams. 

 
În Carolina de Sud. 
 
Alvin, Carolina de Sud, 19 aprilie. – Recent, eu şi soţia mea am participat la şase servicii minunate în care un 
număr destul de mare de sfinţi au primit botezul cu Duhul Sfânt şi toţi au vorbit în alte limbi. Cei care au căzut 
de la credinţă sunt recuperaţi, iar unele suflete sincere sunt convertite, un număr destul de mare de bolnavi sunt 
vindecaţi şi de asemenea multe persoane posedate sunt eliberate în Numele lui Isus de sub puterea lui Satan. 
Slavă lui Dumnezeu! – F. M. Britton. 
 



În Lincoln, Pennsylvania. 
 
Data de 10 aprilie. – Dumnezeu are calea Sa cu mulţi dintre copiii Lui în această parte de ţară. Foarte mulţi, în 
mijlocul unei opoziţii puternice, sunt botezaţi cu Duhul Sfânt şi vorbesc în limbi, iar printre ei sunt persoane 
tinere şi copii. Lucrarea se răspândeşte în Pittsburg şi Allegheny şi în împrejurimi, în Homestead, Braddock, 
McKeesport şi în alte locuri din această vecinătate. – J. T. Boddy, păstor al bisericii penticostale. 

 

În San Antonio, Texas. 
 
Strada Pine nr. 425 N, 13 aprilie. – Ne aflăm în mijlocul unei glorioase adunări din acest oraş. Zece au primit 
Cincizecimea cu dovada din Biblie a vorbirii în limbi, iar un alt număr de persoane au fost mântuite şi sfinţite. 
Dumnezeu ne-a învrednicit să declanşăm un interes lărgit în tot oraşul, iar opoziţia se conturează într-un chip 
înspăimântător, dar noi ştim că Dumnezeu poate să ne scape. Noi mergem înainte având pur şi simplu credinţă 
în El. – Daniel C. O. Opperman. 

 
În Allegheny, Pennsylvania. 
 
Stockton Avenue nr. 216 E., 16 aprilie. – Uniţi-vă cu noi în a-L lăuda pe Dumnezeu pentru revărsarea Duhului 
lui Dumnezeu în putere penticostală în districtul Pittsburg, Pennsylvania. Noi am auzit de revărsarea făcută de 
Dumnezeu peste tot în lume, aşa că am început să căutăm ceea ce are El mai bun pentru noi. Eu am văzut că 
puterea a venit numai prin curăţia inimii, astfel că m-am încredinţat puterii de cercetare a lui Dumnezeu primind 
o licărire despre „Calvar,“ iar atunci, lăudat să fie Dumnezeu, puterea a căzut cu semnele care au urmat-o. 
Pentru prima dată, Cincizecimea s-a revărsat în a treia săptămână din ianuarie şi încă mai continuă. Aleluia! 
Aproape în fiecare serviciu sunt câţiva care se proştern sub putere şi răzbesc. Aproape fiecare dintre cei care 
vorbesc în limbi primeşte mesajul că Isus vine în curând. El este Acelaşi, ieri, azi şi în veci. – M.R.C. 

 
În Honolulu, Hawaii. 
 
Data, 18 martie. – Noi doar Îl prezentăm pe Isus în faţa acestui popor, iar Dumnezeu face restul. Aseară, cu toţii 
am avut parte de o scenă la altarul de rugăciune când un om care era posedat şi care îngenunchease la altar a 
fost ridicat de puterea demonică, a fost aruncat peste balustrada altarului cu capul în jos, iar când i-am poruncit 
demonilor să iasă din el, ei au început să latre la noi şi să spună că nu vor ieşi din persoana aceea, dar toţi au 
fost alungaţi în Numele lui Isus, iar omul a fost eliberat. Un căpitan de la Armata Mântuirii a primit Cincizecimea. 
El este un tânăr distins şi doreşte să lucreze cu Mişcarea Credinţa Apostolică. Noi credem într-o lucrare mare în 
aceste insule. Isus vine în curând. Aleluia! – H. M. şi A. E. Turney. 

 
În Durham, Carolina de Nord. 
 
Data, 28 martie. – Unii dintre cei ce sunt poporul Domnului şi-au primit Cincizecimea şi vorbesc în limbi. Slavă! 
Un serviciu aprins continuă chiar acum. Fratele Fulford, care are darul vorbirii în limbi, conduce serviciul sub 
călăuzirea Duhului Sfânt. Sfinţii sunt botezaţi cu Duhul. Şi eu L-am primit şi am vorbit într-un fel de limbă, dar eu 
nu ştiu ce limbă este. Acum slava este prezentă aici. Ne rugăm să avem cele nouă daruri ale Duhului care să 
lucreze pe deplin aici. Oraşul acesta a fost mişcat cu putere din pricina limbilor. Aproape toată Carolina de Nord 
este mişcată în rândul oamenilor Sfinţeniei, fie albi, fie de culoare. – W. L. Fisher, Căsuţa 208. 

 
În Springboro, Pennsylvania. 
 
Data, 26 aprilie. – Dumnezeu ne vine în întâmpinare aici prin unele modalităţi marcante. Mulţi s-au îndepărtat 
clar în experienţa lor de sfinţire, o persoană căzută de la credinţă a venit înapoi cu o seară înainte, alţii sunt 
chiar în ajunul Cincizecimii, iar cinci deja au primit-o. Oraşul este mişcat. Se spune că este o lucrare a diavolului 
şi mulţi se luptă cu mine, dar, oho, ce biruinţă dă Dumnezeu în mijlocul luptei. Predicatorii vin îmbrăcaţi modest 
la aceste adunări. Eu nu îi cunosc până când cineva mi-i arată la urmă, altfel ei sunt jigniţi destul de des. 
Predicatorul de la Metodiştii Liberi a mărturisit ieri că el nu fusese sfinţit. Eu cred că el, în curând, va obţine 
ceva. Predicatorul a zis că îi era frică să spună ceva despre această mişcare. El ştie că Dumnezeu este în 
această mişcare. – Ivey Campbell. 

 
În Dayton, Ohio. 
 
Data, 6 aprilie. – O, eu Îl laud pe Dumnezeu pentru darul Duhului. Au fost câţiva aici care L-au căutat în partea 
de vest, iar când a venit, unii dintre ei L-au refuzat şi au zis că este de la diavolul, dar eu am fost destul de 
modest să-L cred pe Dumnezeu pe Cuvântul Său, iar doi dintre noi ne-am primit Cincizecimea. Eu am primit-o 
în 22 februarie. Îl binecuvântez pe scumpul Domn. A fost şi un predicator mic de statură care s-a dus în Akron, 
Ohio, unde şi-a primit Cincizecimea, după care s-a întors în Dayton. Sunt vreo douăzeci şi cinci de inşi care au 



primit Cincizecimea, Dumnezeu folosindu-l pe acel om. Dumnezeu l-a ridicat, respectivul fiind un beţiv şi jucător 
de cărţi, l-a mântuit, l-a sfinţit, l-a trimis să predice, iar când el şi-a primit Cincizecimea majoritatea celor din 
biserică nu l-au acceptat. Noi trecem prin grele persecuţii şi avem parte de un timp în care căutăm un loc de 
închinare; dar ne ţinem de Dumnezeu. Avem nevoie de rugăciunile voastre, noi fiind doar nişte copilaşi, dar 
Dumnezeu este vrednic şi noi credem în El. – Delia Powell, Spiler Avenue nr. 303. 

 
În San Diego, California. 
 
Lăudat să fie Dumnezeu! Focul încă arde, păcătoşii vin acasă la Dumnezeu, credincioşii sunt sfinţiţi şi botezaţi 
cu Duhul Sfânt, vorbind în alte limbi după cum le dă Duhul să vorbească. Noi ne-am unit cu voi toţi care aveţi 
aceeaşi credinţă scumpă în data de 9 aprilie şi am comemorat aniversarea revărsării Penticostale în California. 
Am avut parte de o zi binecuvântată şi biruitoare. Aleluia! Râurile de apă vie şi mântuire au curs, iar slăvita 
mântuire a venit la unele suflete scumpe. Valul se ridică din ce în ce mai sus, convingerea fiind din ce în ce mai 
profundă, iar cărarea străluceşte mai tare zi de zi. O, Slavă! Aleluia! Această mică oaste mărşăluieşte către o 
biruinţă sigură şi slăvită prin Sângele scump al Mielului. – F. E. Hill. 

 
Strada 14, nr. 736, data 6 aprilie. – Scumpul Domn binecuvântează în chip minunat lucrarea aici în San Diego. 
În ultima seară am avut o adunare plină de putere. Două persoane au căzut sub puterea lui Dumnezeu, trei au 
primit Cincizecimea cu dovada din Biblie. Păcătoşii strigau către Dumnezeu pentru îndurare, iar sfinţii au fost 
binecuvântaţi în chip minunat. – G. H. Reilly. 

 
În Homestead, Pennsylvania. 
 
Cincizecimea s-a revărsat în Homestead, Pennsylvania. Adunarea a început în Casa Alianţei Creştine şi Misio-
nare, în data de 11 ianuarie. Puterea Duhului Sfânt a fost simţită de la primul serviciu şi o profundă răscolire a 
început în rândul oamenilor care au fost dornici să meargă cu Dumnezeu oricare ar fi fost preţul. Restituirile, 
cererea de scuze şi pocăinţa constituia preocuparea în adunare în primele şase zile şi şase seri. De fapt, starea 
la care au fost călăuziţi unii părea uneori primejdioasă, însă cu încredere în călăuzirea lui Dumnezeu şi cu inimi 
dornice de a merge până la capăt, cu greu ar fi apărut vreo renunţare, până când totul din viaţa din trecut a 
ajuns să fie pe deplin revizuit din punct de vedere Penticostal şi până când orice faptă strâmbă şi dubioasă a 
ajuns să fie îndreptată. În cea de-a şaptea zi au început să cadă zidurile, iar oamenii au căzut sub puterea lui 
Dumnezeu. Prima dată botezul a fost primit de sora Robinson, care a zăcut sub putere un timp, apoi a răzbit 
vorbind în limbi. În seara următoare, soţul ei şi-a primit Cincizecimea acasă, vorbind şi cântând în alte limbi. Din 
acest moment în continuare, lucrarea a mers înainte cu autoritate neîntreruptă. 

 
Casa Alianţei avea să devină în curând prea mică şi atunci am fost siliţi să obţinem un loc mai mare pentru a 
putea să găzduim mulţimile care erau în creştere. 

 
Mulţi şi-au primit Cincizecimea, vorbind şi cântând în limbi noi, având putere asupra dracilor scoţându-i afară şi 
rostind rugăciunea credinţei pentru vindecarea bolnavilor. 

 
De pe o rază de câţiva kilometri, oamenii vin ca să cerceteze această lucrare şi să-şi primească Cincizecimea 
lor personală – „Ploaia Târzie.“ 

 
În Fort Worth, Texas. 
 
Strada Edward nr. 1005, data 22 aprilie. – Aici avem un mic grup. Grupul se adună în case private rugându-L pe 
Domnul să ne deschidă o uşă, astfel încât nici un om să nu poată să o închidă. În dimineaţa aceasta noi Îl 
lăudăm pe Domnul pentru că avem un cort pentru care am plătit şi locuri asigurate. O, cât de fericită sunt cu 
această privelişte. Imediat ce vremea se înseninează, noi vrem să începem întâlnirile. Ne aşteptăm ca 
Dumnezeul nostru să înfăptuiască lucruri mari, fiindcă atunci când citesc despre minunata lucrare de pe strada 
Azusa, inima mea se bucură, încât eu cad pe genunchi ca să Îi mulţumesc lui Dumnezeu. Noi vrem ca şi peste 
noi să vină revărsările cereşti. Acum avem patru persoane care aşteaptă făgăduinţa Tatălui. Un tânăr, care este 
predicator, a venit să mă vadă marţea trecută. El a spus că, în urmă cu ceva mai mult de patru luni, era 
proşternut la pământ aşteptând ca Dumnezeu să-l umple cu Duhul Sfânt când, după ce începuse să-L aştepte 
pe Dumnezeu, el a început să se roage lui Dumnezeu într-o limbă necunoscută. Vorbirea aceasta i-a venit în 
decurs de câteva zile. Tânărul i-a spus despre aceasta prezbiterului conducător al bisericii lor, dar prezbiterul a 
spus că era o prostie. El a zis că o dată, după aceasta, a simţit că trebuie să-L lase pe Domnul să aibă calea 
Lui în privinţa sa, dar din cauza descurajărilor tânărul nu a procedat aşa. Când tânărul a venit aici, el ne-a 
căutat peste tot, iar toată puterea i-a revenit. El nu a avut niciodată pe cineva care să-l ajute sau să-i spună 
despre această mare mişcare. – Doamna C. A. Roll. 
 



În Toronto, Canada. 
 
Dumnezeu binecuvântează în chip minunat lucrarea din Strada Queen nr. 651 E. din Toronto. Timp de cinci luni 
lucrarea a continuat fără întrerupere. Aproape optzeci de persoane au primit botezul cu Duhul Sfânt, vorbind în 
limbi. Patru lucrători au plecat de aici ca să predice Evanghelia deplină. Mulţi sunt vindecaţi. Duminica trecută 
am avut parte cu toţii de un timp glorios toată ziua, mai ales în serviciul de după-masă, când puterea lui 
Dumnezeu i-a făcut pe doi fraţi să se proştearnă şi când aceeaşi putere s-a pogorât peste multe persoane aflate 
la altarul de rugăciune. Tot spaţiul a fost întrebuinţat ca altar de rugăciune, cu toţii şi-au întors scaunele şi au 
îngenuncheat înaintea Domnului. Un frate care a început să vorbească în limbi s-a clătinat pe picioare 
exclamând: „Aceasta e slava, slava, slava!“ şi înainte ca el să isprăvească, o soră s-a ridicat sub puterea lui 
Dumnezeu şi a început să zică: „Aceasta e slava, slava!“ Un duh de imensă bucurie i-a cuprins pe toţi. A fost un 
timp de mărire a lui Dumnezeu. Cu adevărat, El a înfăptuit lucruri mari. Un grup de lucrători de la această 
misiune s-a dus într-un loc situat tocmai în afara oraşului şi a ţinut servicii, iar puterea lui Dumnezeu a coborât 
peste oameni. Noi credem într-o puternică revărsare peste poporul din districtul acesta. – Sora Hebden. 

 
În Indianapolis, Indiana. 
 
Bulevardul Fletcher nr. 2341, data 20 aprilie. – Lăudat să fie Dumnezeu în veci de veci. Este minunat felul în 
care Dumnezeu Îşi manifestă puterea aici, aducând suflete scumpe la mântuire şi vindecând bolnavii. Aceasta e 
ceea ce îi mişcă pe slujitori şi pe oameni, iar ziarele mint şi încearcă să-i aţâţe pe oameni împotriva noastră, dar 
Dumnezeu conduce, iar oameni care nu au visat niciodată că vor ajunge sub influenţa puterii lui Dumnezeu, au 
fost doborâţi şi primesc mântuirea, botezul şi vorbirea în limbi. 
 
Ieri după-masă, Dumnezeu l-a luat pe un tânăr de culoare şi pe o soră tânără, iar printr-un chip minunat Duhul 
Sfânt a vorbit prin ei în limbi, dând tălmăcirea, cu o astfel de putere şi tărie, încât întreaga audienţă a fost 
cuprinsă de uimire. Peste tot se vedeau plânsete, recunoscându-se că se manifesta Dumnezeu şi puterea 
Duhului Sfânt. Trebuie să fi fost prezenţi vreo duzină de lucrători, dacă nu chiar mai mulţi, iar unul dintre ei este 
un slujitor de frunte al acestui oraş. Se puseseră anunţuri că acest slujitor urma să predice împotriva noastră 
acum duminică, în 21 aprilie. Dar mulţumiri să fie aduse lui Dumnezeu, pentru că acel slujitor şi soţia lui au 
plâns şi ei împreună cu toţi ceilalţi. Când eu am întrebat: „Este vreun bărbat sau vreo femeie care îndrăzneşte 
să se ridice şi să spună că aceşti copii sunt nişte ipocriţi?“ – acest slujitor a răspuns astfel: „Nu. Acesta este 
Dumnezeu.“ 
 
Un bărbat care nu ştia nimic despre adunări, dar care a văzut semnul în timp ce trecea pe acolo, a intrat din 
curiozitate. El este medic, a petrecut ceva timp în India, şi poate să vorbească în multe dintre limbile din India. 
El a spus că a fost surprins la scurt timp după ce şi-a ocupat locul, că Dumnezeu l-a izbit ajungând sub o 
condamnare puternică. Sentimenul se amplifica. Omul ajunsese disperat. Dumnezeu continua să-i spună să 
vină la pocăinţă. Omul nu a vrut de teamă că va fi culcat la podea. Dar a ajuns şi mai disperat, până când a 
cumpărat nişte otravă şi dacă nu a reuşit în după-masa zilei de joi a săptămânii trecute, el intenţiona să ia acum 
otrava. De duminică noaptea el nu a mai putut să doarmă. Dar, lăudat să fie Domnul, că a venit aici şi a mers 
până la capăt şi a primit totul. Când şi-a primit botezul, şi-a aruncat mânile în sus, a scos un strigăt de slavă, 
după care s-a dus înapoi pe podea. În timp ce era pe podea, Isus a venit la el şi i-a zis că vrea ca el să se 
întoarcă în India şi să predice Evanghelia acolo. Omul i-a promis Domnului că va merge şi că va lua şi pe alţii 
cu el, dacă este voia Lui. Mărire Domnului nostru Cristos în veci de veci. Bărbatul acesta a identificat una dintre 
limbile vorbite de o soră tânără şi ne-a spus că era limba Marathi. El a mai identificat şi alte limbi la alţii. Omul a 
trebuit să renunţe la toate afacerile sale înainte ca Dumnezeu să-l primească, a trebuit să meargă la personalul 
medical şi să le spună tuturor de ce. Singura dorinţă şi singurul strigăt al inimilor noastre este: Suflete scumpe 
pentru Isus şi pentru Cer – T. Hezmalhalch. 
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MISIUNI ÎN LOS ANGELES 
 

Un vizitator care are darul tălmăcirii relatează despre servicii prin stenografiere. 
 
Puterea lui Dumnezeu s-a pogorât în mod vizibil luni, 29 aprilie, la Misiunea Azusa, începând mai ales în cadrul 
adunării slujitorilor, a ţinut toată ziua şi a culminat cu serviciul de seară, în timp ce se aduceau mărturii de către 
martori botezaţi. Pentru un misionar întors din China, peste care acum se odihneşte puterea penticostală, 
mesajul a fost dat în limbi de către un frate şi tălmăcit de un alt frate: „Deschide-ţi larg gura şi Eu am să ţi-o 
umplu, nu aştepta cuvintele să ţi se formeze în minte, ci tu doar să laşi ceea ce El îţi pune în gură şi El să fie la 
cârmă.“ 

    *     *     *      
 
O soră care venise la adunări de ceva vreme, mărturiseşte că a primit eliberarea recent, şi a zis că în timp ce 
vizita o femeie bolnavă în timpul zilei, Domnul a cercetat-o pe o fată necredincioasă. În legătură cu acest fapt, 
soţul acestei martore s-a ridicat şi a vorbit în limbi cu foarte mare putere, dar tălmăcirea nu a fost dată până 
când fratele care era responsabil cu adunarea nu a spus cum a primit această soră eliberarea mergând şi 
pentru prima dată căutând să ajute pe un necredincios într-o adunare, după care mesajul în limbi a fost tălmăcit 
cu putere chiar şi mai mare astfel: „O, cât de mult Îl lăudăm pe Domnul pentru felul în care El lucrează. Când 
mergem să facem o lucrare pentru El, Domnul va face o altă lucrare prin Duhul Sfânt prin noi. El vrea să ne 
înveţe că ale Sale căi nu sunt căile noastre, nici gândurile Lui nu sunt gândurile noastre, ci cât sunt de sus 
cerurile faţă de pământ, atât de sus sunt căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile 
voastre.“ 

    *     *     *      
 
Puţin mai târziu, în cursul serii, în timp ce un frate tânăr de culoare mărturisea, el a început să cânte într-o altă 
limbă: „O, Isus, Minunat Salvator.“ După alte câteva cuvinte de laudă pentru Dumnezeu în propria lui limbă, el a 
cântat minunat într-o altă limbă: „O, priveşte, Regele vine biruitor,“ după care puterea a fost atât de mare încât 
mulţi credincioşi botezaţi s-au ridicat unul după altul şi s-au unit într-un refren puternic în Duhul, timp în care 
fratele tânăr şi-a continuat mărturia şi după aceea a cântat: „O, turnaţi-vă inimile înaintea Lui şi aplecaţi-vă în 
ascultare.“ După care, conducătorul adunării s-a ridicat şi cu toate că el nu auzise tălmăcirea acestor mesaje, a 
strigat: „Veniţi la altar! Veniţi la altar!“ Şi tânărul mesager a continuat într-o altă limbă: „Căutaţi pe Domnul câtă 
vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape,“ iar un alt frate a vorbit cu putere, într-o altă limbă, 
inimilor oamenilor: „O, întoarceţi-vă la El câtă vreme se zice azi şi căutaţi-L câtă vreme se poate găsi.“ 
 
Interpretarea acestor mesaje nu a fost dată în momentul stenografierii. Totuşi, efectul şi manifestarea puterii 
Duhului a fost imediată şi deosebit de marcată, pentru că oamenii au venit în faţă la altarul de rugăciune şi s-au 
prăbuşit de jur împrejur sub puterea Duhului Sfânt, duhurile rele au fost scoase afară în Numele lui Isus, sfinţii 
s-au înviorat, iar patru persoane au primit botezul cu Duhul Sfânt cu dovada vorbirii în limbi. 
 
Pentru cei care întreabă de ce trebuie noi să vorbim în limbi şi care este folosul acestui fapt dacă nu sunt 
înţelese de cei cărora mesajul le este dat, atunci, această relatare este dovada suficientă că lucrarea nu se face 
prin înţelegerea minţii sau printr-o inteligenţă deosebită, şi-anume că Dumnezeu le vorbeşte copiilor oamenilor, 
ci prin marea putere şi dovadă a Duhului Sfânt. 
 
 

Adunarea Penticostală. 
 
La Adunarea Penticostală, de pe Strada Spring nr.327 ½ So., în Metropolitan Hall (Palatul Metropolitan) un grup 
sincer de creştini a ţinut servicii în fiecare după-masă şi seară de marţi şi vineri şi duminica pe tot parcursul zilei 
în fiecare săptămână. Toate acestea mărturisesc în libertatea Duhului Sfânt, cei care au primit botezul în Duhul 
Sfânt vorbind adeseori în limbi şi tălmăcirile care zidesc biserica. Marţi seara în 30 aprilie, un om beat a fost 
adus în sală şi înainte ca serviciul să înceapă, puterea lui Dumnezeu l-a trezit din beţie, fiind pregătit pentru 
Evanghelie. Mai mulţi lucrători au ieşit şi fiecare a adus în sală câte o altă sărmană victimă a intoxicării, un frate 
a adus trei persoane, dintre care doi au încercat să-l împiedice pe tovarăşul lor să vină, dar l-au urmat şi ei. S-a 
citit Cuvântul lui Dumnezeu de către un frate responsabil cu adunarea, din Luca 19, în jurul cuvintelor: „Pentru 
că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.“ (versetul 10), predicarea fiind la subiect şi dată 
de Duhul. Serviciul a fost presărat cu cântări de biruinţă, iar sfinţii au îngenuncheat şi s-au ocupat de fiecar caz 
în parte, după cum se manifestau dorinţele sincere de a fi mântuiţi; fiind astfel încurajaţi, aceşti sărmani oameni 
şi-au înălţat ei înşişi glasurile către Dumnezeu, unii dintre ei strigând cu adevărat către El din toată inima lor 
pentru iertare şi putere. Înainte ca ei să fi primit eliberarea, în unele cazuri duhul rău al băuturii a trebuit să fie 
scos afară, iar apoi toţi oamenii au trebuit să fie încurajaţi, precum copiii, să se roage la Tatăl lor din Cer, însă 
noi credem că s-a înfăptuit o lucrare care va fi văzută în veşnicie. Numele şi adresele majorităţii acestor oameni 
au fost luate de un frate din Adunare, care îi va chema în timpul zilei, încurajându-i să-şi îndrepte atenţia spre 
Dumnezeu. 



MISIUNEA AZUSA, JOI SEARA, 1 MAI. 
 
După nişte cântări intonate din inimă şi după o rugăciune sinceră, un frate evreu convertit a mărturisit. Apoi, un 
băieţel s-a urcat pe altarul de rugăciune şi a spus deschis: „Îi mulţumesc Domnului că m-a mântuit, iar acum cer 
botezul. Vreau să vă rugaţi pentru mine ca să pot să-l primesc. Aseară m-a durut măseaua şi m-am rugat ca 
Domnul să-mi ia durerea, şi Domnul a luat durerea.“ 
 

    *     *     *      
 
O soră a spus: „Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă! Eu mă bucur în Domnul; Eu mă bucur 
în mântuirea Lui, mă bucur în viaţa Lui, mă bucur în prezenţa Lui alături de mine, mă bucur în credincioşia Lui, 
mă bucur că El este neschimbat, mă odihnesc în făgăduinţele Lui, mă uit după El şi Îl aştept din clipă în clipă. 
Aleluia! Aleluia! Lăudat să fie Dumnezeul nostru în veci.“ 

  

    *     *     *      
 
Un frate de culoare s-a ridicat şi a cântat strofele unei cântări, iar oamenii s-au unit cu el la refrenul: „Sângele 
Lui, Sângele Lui, e ţinta mea; Aleluia, sunt curăţit.“ După aceea el a zis: „Aleluia! Sunt atât de fericit că pot să 
mărturisesc că Sângele Lui mă curăţeşte. O, câtă dulceaţă! Inima mea este plină de dragoste pentru Isus. Sunt 
atât de bucuros că acum pot să port crucea şi să trudesc alături de El şi să-L urmez. O, ştiu că eu mă sprijin pe 
braţele Celui Atotputernic.“ 

    *     *     *      
 
Un domn în vârstă, care a primit botezul recent, a spus: „Doar să luaţi binecuvântările pe care Dumnezeu le 
trimite aici jos la noi. O, eu îi mulţumesc lui Dumnezeu că El l-a găsit pe un bătrân, pe un păcătos ca mine. Eu 
nu eram vrednic să primesc nimic, dar El s-a dat pe Sine pentru mine. O, slavă! O, slavă!“ Apoi, el a vorbit în 
altă limbă, tălmăcirea fiind: „Slavă Ţie Măreţul meu Răscumpărător pentru marea Ta dragoste faţă de mine. O, 
cât de mult Te laud.“ După care, domnul în vârstă a continuat în limba engleză: „O, slavă lui Dumnezeu pentru 
darul pe care El mi L-a dat. Dacă este vreun păcătos prezent aici în seara aceasta, să-L caute pe Dumnezeu. 
Acum toţi putem să-L avem fără bani.“ 
 

    *     *     *      
 
Altcineva a mărturisit astfel: „Eu Îl laud pe Dumnezeu în seara aceasta pentru că mă aflu sub Sângele Lui; 
Sângele lui Isus mă acoperă şi mă curăţeşte de tot păcatul.“ 
 

    *     *     *      
 
Altcineva a spus: „Eu ştiu că Sângele lui Isus mă mântuieşte, mă sfinţeşte şi mă păzeşte zi de zi. Isus este 
Vindecătorul meu, eu Îl laud şi Îi mulţumesc pentru felul în care El îmi sporeşte credinţa şi mă povăţuieşte azi. 
Domnul mi-a dat un verset de când m-am ridicat aici: Nădăjduieşte în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ţi inima şi 
nădăjduieşte în Domnul! Eu cred şi mă sprijin pe făgăduinţele Lui. Prin rănile Lui sunt tămăduit. Eu Îl laud şi Îi 
mulţumesc din toată inima mea. El mă mântuieşte, mă sfinţeşte şi mă botează cu Duhul Sfânt.“ 
 

    *     *     *      
 
Atunci, o nouă cântare de mare putere a fost intonată de către toţi: 
 

Isus Cristos e pentru mine 
Tot ce mi-e de folos 
El singur mie îmi ajunge, 
Doar El mi-e de folos. 
 

 

Refren: 
 
Înţelepciune şi Putere, 
Sfinţenie-n Cer şi aici jos, 
Răscumpărarea mea deplină, 
Doar El mi-e de folos. 

 
 

    *     *     *      



Un frate a mărturisit: „Am putere în sufletul meu în seara aceasta pentru că Dumnezeu a pus-o acolo; este 
puterea Duhului care s-a pogorât de la tronul lui Dumnezeu, de la Părintele Veşnic, înaintea Căruia cu toţii va 
trebui să stăm într-o zi şi să dăm socoteală de faptele făcute când trăiam în trup. O, cât de atenţi trebuie să 
umblăm noi, care mărturisim că suntem creştini, înaintea acestei generaţii neevlavioase. Domnul mi-a arătat în 
urmă cu câţiva ani că din California va veni o mişcare care va face ca lumea să tresară, şi acum iată aici 
profeţia care s-a împlinit. Lăudat să fie Dumnezeu pentru această Cincizecime personală.“ După aceea fratele a 
zis într-o altă limbă: „Isus a murit pentru ca tu să fii mântuit. O, fi mântuit în seara aceasta şi caută-L pe El din 
toată inima şi lasă-L pe Isus să-Şi urmeze calea.“ 
 

    *     *     *      
 
Apoi, o tânără soră de culoare a spus: „Eu doresc să-L laud pe Dumnezeu în seara aceasta. El este totul pentru 
mine. Slavă lui Isus. Iubiţilor, voi nu ştiţi cât de dulce este să te încrezi în Isus. Nu sta doar acolo în spate, 
râzând şi batjocorind – o, dacă râzi atunci să ştii că râzi de Isus, nu râzi de noi. (În alte limbi:) Cel care şade în 
Ceruri va râde, Domnul îi va lua în batjocură. O, de ce nu veniţi la Mine, ca să puteţi să aveţi viaţă? De ce vă 
împotriviţi îndemnurilor Mele pentru voi în momentul acesta? O, de ce nu vii la Mine şi de ce nu te întorci la 
Mine din toată inima ta? Iubiţilor, primiţi această binecuvântată mântuire. Eu Îl laud pe binecuvântatul meu 
Răscumpărător pentru că m-a mântuit din păcat şi pentru că mi-a dat o inimă curată. Când eram păcătoasă, 
mergeam la biserică, mă uitam de jur împrejur şi râdeam, o, dar eu nu ştiam că râdeam de Isus, însă slavă lui 
Dumnezeu, pentru că El este totul în toate pentru mine acum. El a îndepărtat tot râsul din mine, toată critica. El 
mi-a dat o inimă desăvârşit curăţită şi m-a umplut de dragoste. Iubiţilor, o, este atât de scump să ai o inimă 
curată. El mi-a mântuit sufletul şi m-a botezat cu Duhul Sfânt. (În alte limbi:) O, de ce te împotriveşti îndem-
nurilor Duhului? De ce nu te întorci la El cu pocăinţă? Iubiţilor, este atât de dulce să umbli cu Isus. Eu Îl iau pe 
Isus ca Vindecător al meu. El îmi vindecă toate bolile. O, slavă lui Dumnezeu. (În alte limbi:) De ce nu priveşti la 
El şi să trăieşti în clipa aceasta?“ 
 
Atunci, fratele W. J. Seymour a început să cânte cu adunarea: 
 

O, Isuse-n Tine eu cred, 
Ne-ncetat Tu îmi eşti sprijin; 
O Isuse, o, Isuse 
Eu prin har Te cred mai mult. 

 
Apoi, fratele a zis: „Slavă! Iubiţilor, eu vreau să vă spun tuturor Noapte bună! pentru o scurtă vreme. A trecut 
mai bine de un an de când am plecat din Texas şi am ajuns în această parte de ţară ca să trudesc şi să mun-
cesc pentru Domnul, iar acum mă întorc acolo în acel bătrân stat de unde Domnul m-a chemat în urmă cu un 
an. Am să trec pe acolo ca să-i văd pe acei scumpi copii care s-au rugat cu mine pentru Cincizecime, iar în tim-
pul în care sunt plecat aş vrea ca voi toţi să vă rugaţi ca Dumnezeu să mă poată folosi pentru cinstea şi slava 
Lui. 
 
Vreau să citesc ceva din scumpul Cuvânt al lui Dumnezeu, din primul capitol al cărţii lui Isaia. (El a citit până la 
versetul 9 şi apoi a zis:) Eu sunt atât de bucuros că Dumnezeu a ridicat un popor chiar în Los Angeles şi San 
Francisco, oraşe care par a fi ca Sodoma şi Gomora, dar din aceste oraşe Domnul Dumnezeu a ridicat un 
popor pentru Numele Lui Sfânt. El a curăţat poporul de păcat, El l-a sfinţit şi l-a botezat cu Duhul Sfânt, 
sigilându-i pe fiecare pentru ziua Răscumpărării. Slavă Numelui Său Sfânt! Eu pot să merg şi să mă bucur cu 
poporul din Texas, spunându-le despre minunatele lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut în Los Angeles. M-au 
rugat să mă întorc pentru o lună, iar acum aceasta este prima şansă pe care o am să merg înapoi. 
 
(După aceea, el a citit până la sfârşitul versetului 20). De veţi voi şi veţi asculta, veţi mânca cele mai bune roade 
ale ţării; dar de nu veţi voi şi nu veţi asculta, de sabie veţi fi înghiţiţi, căci gura Domnului a vorbit. Fiecare om, 
fiecare biserică, fiecare casă care respinge Evanghelia deplină a Domnului şi Mântuitorului Isus Cristos, vor fi 
înghiţiţi. Noi trăim într-o vreme în care Duhul Sfânt lucrează – slăvit să fie Dumnezeu – convingându-i pe bărbaţi 
şi convingându-le pe femei în privinţa păcatului, a neprihănirii şi a judecăţii, iar fiecare bărbat şi fiecare femeie 
care îşi împietreşte inima împotriva Cuvântului lui Dumnezeu va cădea. Dacă bărbaţii şi femeile acestui oraş se 
vor pocăi şi dacă se vor întoarce de la păcatele lor şi dacă Îl acceptă pe Domnul şi Mântuitorul nostru Isus 
Cristos, atunci pentru fiecare dintre ei se vor adeveri cuvintele: veţi mânca cele mai bune roade ale ţării. Slavă 
Numelui Său Sfânt! Dumnezeu are bucate miezoase ca să-Şi hrănească poporul înfometat. O, El te va sătura în 
seara aceasta. O, muzica va cânta în sufletul tău şi... o, dragostea lui Cristos, care întrece orice pricepere va 
locui în inima ta. Citeşte doar ceea ce spune El: De veţi voi şi veţi asculta, veţi mânca cele mai bune roade ale 
ţării. Isus zice: Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, 
dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi să aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine. O, iubiţilor, dacă 
rămânem în cuvintele Domnului Isus Cristos şi dacă ne hrănim cu Cristos, vă spun că vom trăi din bunătatea 
ţării – binecuvântat să fie Numele Lui Sfânt. Vom avea parte de binecuvântarea-miezoasă adică de Dumnezeu 
şi vom avea totul ca să ni se veselească inima, vom avea vindecare şi sănătate şi mântuire în sufletele noastre. 



O, slavă Numelui Său Sfânt. O, nu refuzaţi Cuvântul lui Dumnezeu. O, acceptaţi-L, acceptaţi toată învăţătura 
Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos şi... o, iubiţilor, inimile vă vor fi pline de lucruri bune. 
 
Dar ascultaţi numai la ceea ce El zice: Dar de nu veţi voi şi nu veţi asculta, de sabie veţi fi înghiţiţi, căci gura 
Domnului a vorbit. Iubiţilor, dacă Îl respingeţi pe Cristos, dacă refuzaţi Sângele Lui scump, dacă Îl respingeţi pe 
Duhul Sfânt, veţi fi înghiţiţi de sabie; dar dacă Îl primiţi pe Isus Cristos, El va pregăti o masă înaintea voastră şi 
Însuşi Domnul o va întinde şi El vă va hrăni. Când Isus a trebuit să îi hrănească pe ucenicii Lui, El le-a spus 
ucenicilor să le dea de mâncare oilor şi mieluşeilor Lui. Şi cu ce îi vom hrăni? Îi vom hrăni cu scumpul Cuvânt al 
lui Dumnezeu. Îi vom învăţa să-L primească pe Isus Cristos ca Mântuitor şi ca pe Cel care sfinţeşte pentru a 
distruge rădăcina păcatului, iar după aceea îi vom învăţa să-L primească pe Duhul Sfânt. Isus îi va boteza cu 
Duhul Sfânt şi cu foc, iar când vine Duhul Sfânt în ei, El va vorbi prin ei, pentru că El zice: În zilele de pe urmă, 
zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură. Slavă Numelui Său Sfânt! Eu vreau să vă spun 
tuturor: Noapte bună! “ 
 
„Domnul fie cu tine, până ne-om revedea“ a fost cântarea care s-a intonat în timp ce fratele Seymour dădea 
mâna cu cât mai mulţi cu putinţă şi plecând să ia trenul. Fratele Anderson a rostit câteva cuvinte de încurajare 
pentru sfinţi despre necesitatea de a continua cu credincioşie în absenţa păstorului. 
 

    *     *     *      
 
În Los Angeles e o Misiune Penticostală Suedeză la colţul Străzii Wall cu Strada a opta. Puterea Lui Dumnezeu 
se revarsă acolo. Suedezii au fost printre cei dintâi care au acceptat învăţătura botezului cu Duhul Sfânt şi mulţi 
sunt îmbrăcaţi cu putere de sus. 
 

    *     *     *      
 
Ruşii şi armenii din Los Angeles caută botezul. Armenii au o casă de adunare penticostală pe Strada Victor, 
între Strada a patra şi Strada a cincea. Unii au fost botezaţi cu Duhul Sfânt.  
 

    *     *     *      
 
La Misiunea Penticostală de pe Bulevardul Central colţ cu Strada 53 din Los Angeles, întâlnirile se desfăşoară 
cu putere. Condamnarea este asupra păcătoşilor. Mulţimi de oameni caută Cincizecimea. Fratele Lyttle a re-
nunţat la jumătate din magazinul său pentru această misiune şi un om neconvertit s-a oferit să presteze munca 
pentru a ridica o despărţitură. Dumnezeu lucrează acolo. 
 

    *     *     *      
 
 

NATIVII ÎN INDIA VORBESC ÎN LIMBI. 
 

Dhond, Poona, India, 21 Martie. 
 
În urmă cu aproape şase luni noi am început să auzim despre credincioşi creştini din diverse locuri şi ţări că pri-
mesc darul vorbirii într-o nouă limbă, pe care ei nu au cunoscut-o niciodată înainte. Inimile noastre au fost mult 
mişcate de aceste relatări, unele dintre acestea venind de la cei pe care îi cunoscuserăm de ani în şir ca fiind 
cei mai umili, cei mai sinceri şi cei mai devotaţi slujitori ai Domnului. 
 
Azi se împlineşte o săptămână de când am vizitat Misiunea Mukti din Kedgaon aflată la vreo 20 de kilometri de 
aici şi care este sub supravegherea lui Pandita Ramabal. Domnişoara Abrams m-a întrebat dacă nu aş fi dorit 
să merg sala în care 20 de fete se rugau. După ce am intrat am îngenuncheat undeva la o parte şi am închis 
ochii. Numaidecât am auzit pe cineva rugându-se foarte clar în limba engleză lângă mine. Printre altele erau 
cereri precum – „O, Doamne, deschide-mi gura! O, Doamne, deschide-mi gura! O, Doamne, deschide-mi inima! 
O, Doamne, deschide-mi inima! O, Doamne deschide-mi ochii! O, Doamne deschide-mi ochii! O Sângele lui 
Isus, Sângele lui Isus! O, dă-mi biruinţă deplină! O, ce binecuvântare! O, ce slavă!“ Am rămas cuprins de uimire, 
fiindcă ştiam că nu era nimeni în sală care să poată să vorbească în limba engleză, în afară de domnişoara 
Abrams. Mi-am deschis ochii şi cam la un metru distanţă, pe genunchi, cu ochii închişi şi cu o mână ridicată, era 
o persoană pe care am botezat-o în Kedgaon în 1899, cu aproape opt ani în urmă, persoană cu care eu şi soţia 
mea ne cunoşteam bine de atunci, persona fiind o lucrătoare creştină devotată. Limba ei maternă era Marathi şi 
mai putea să vorbească puţin în limba Hindustani, dar ea nu era în stare să vorbească sau să înţeleagă limba 
engleză deloc, comparativ cu felul în care o folosea acolo pe genunchi. 
 
Când am auzit-o vorbind în limba engleză cu expresii, distinct şi cursiv, am fost impresionat foarte mult, cu mult 
mai mult decât aş fi fost dacă aş fi văzut pe cineva despre care aş fi ştiut că murise şi că acum a revenit la viaţă. 



Alte câteva femei şi fete a căror limbă maternă era Marathi şi care erau lipsite de educaţie au vorbit în limba 
engleză, iar altele vorbeau în limbi, pe care nimeni dintre noi, acolo în Kedgaon, nu le înţelegeam. Manifestarea 
nu era bolboroseală, ci reproducea fidel vorbirea în limbi străine, pe care le ascultam dar nu le înţelegeam. 
Duminica trecută, fiind ziua Domnului, am fost din nou în Mukti, când 24 de persoane, altele decât cele de prima 
dată, au primit darul limbilor. Un număr destul de mare a primit şi abilitatea de a vorbi în limba engleză, o limbă 
care le era necunoscută înainte.  
 
De ce anume a învrednicit Dumnezeu pe aceste femei şi fete din India să vorbească în limba engleză, în loc să 
vorbească în limbile Tamil, Telugu, Sengali sau oricare alte limbi din India, pe care ele nu le cunoşteau, eu nu 
pot să spun. Dar am o idee că este prin îndurarea faţă de noi, sărmanii misionari veniţi din Europa şi America, 
formând se pare o clasă a cărei îndoială e ca a lui Toma în privinţa darurilor şi lucrării Duhului, de vreme ce nu 
acceptăm puterea Duhului Sfânt, aşa cum s-ar cuveni, de parcă am fi dorit să o acceptăm când vom fi păşind în 
lumea viitoare. 
 
Duminică am fost mult impresionat cu vorbirea în limbi a unei femei Hindi, care a fost scăpată de la moarte în 
timpul foametei din 1897. Nu avea educaţie, dar era în stare să citească Biblia, cu dificultate, în limba Marathi. 
În timpul anului 1899, în timp ce eu şi soţia mea locuiam în Mukti, am văzut multe la această femeie şi o ştiam 
ca pe o persoană capabilă şi deosebit de credincioasă faţă de îndatoririle de zi cu zi încredinţate ei. Duminică 
ea s-a rugat în limba engleză. Printre altele, ea zicea: „O, dragostea, dragostea, dragostea, dra-gos-tea! O, 
dragostea lui Isus! O, scumpul meu Domn! Scumpul meu Domn! Scumpul meu copil!“ Cineva care nu ar fi ştiut 
istoria ei, nu ar fi înţeles sensul ultimei propoziţii. Femeia are doar un singur copil, de care a fost separată deja 
de zece ani şi cu care nu i se permite să comunice. Eu am fost uimit de engleza pe care ea a folosit-o, fiind 
expresivă, iar cuvintele pe care ea le rostea făcând parte dintr-o categorie pe care ea nu le-ar fi folosit dacă nu 
le-ar fi învăţat prin studiu. Şi nu am nici o îndoială, din ceea ce ştiu eu cu privire la ea, că femeia prin propriile ei 
puteri nu ar fi putut să vorbească în limba engleză mai mult decât ar fi putut să-şi facă rost de aripi şi să zboare. 
Era o avalanşă de dovezi că Dumnezeu lucra într-un chip minunat. Cei care vorbesc în limbi fac dovada că 
sufletele lor au fost inundate cu binecuvântarea venită de la Dumnezeu. 
 
Cei care atribuie puterea slujitorilor Domnului de a vorbi în alte limbi, demonilor sau duhurilor rele, îmi crează 
impresia că ei singuri se pun în locul fariseilor din vechime, care au atribuit puterea supranaturală a lui Cristos 
aceleiaşi surse. Vezi, Matei 12:24-32; Marcu 3:22-30. 
 
Aici în Dhond unii dintre noi suntem în aşteptarea lui Dumnezeu pentru primirea tuturor darurilor Duhului, pe 
care El le are pentru noi. Şi noi deja am fost binecuvântaţi prin duhul acesta de aşteptare şi rugăciune. Noi 
cerem rugăciunile prietenilor noştri ca să putem să cunoaştem printr-o experienţă binecuvântată plinătatea a tot 
ceea ce Dumnezeu are pentru noi, prin Fiul Său, Domnul nostru Isus Cristos. – Albert Norton. 
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CREDINŢA APOSTOLICĂ 

 

 
 
 
 

SEMNELE VREMURILOR. 
 
 

Sfârşitul şi vremea e-aproape, 
Venirii Fiului de om, 
În jur e clar sunt numai semne, 
Şi trâmbiţa o auzim. 
 
Sunt semne pe cer care-apar, 
Al omului Fiu e-aproape 
Cu fulgere iute ţâşnind; 
Degrabă luaţi deci, aminte. 
 
De frică pământul tresare 
De spaimă cu toţii sunt plini, 
Iar stâncile cad de puterea, 
Ce-i lasă pe cei tari pălind. 



O groază de moarte pluteşte, 
Iar ţări şi regate nu ştiu 
Că vaiul cel mare soseşte 
Pieirea cu el aducând. 
 
A lumii criză e aproape, 
Iar inimile nu se tem; 
Dar suferinţa iat-o, vine, 
Dar Domnu-i ia pe-ai Săi cu El. 
 
Pământul geme sub păcat 
Şi groaznic zgomot face, 
Doar până e eliberat, 
De-ntunecatul despot crud. 
 
Dar să privim în jurul nost’ 
La nota din solemnul imn, 
Al groazei şi mâhnirii, 
Ce-aduce-a Judecăţii Zi 
 
În apă, pe pământ şi-n munţi, 
Prin peşteri şi-n înalt de cer, 
Schimbare în curând se-anunţă, 
Că vine al oştirii Domn. 
 
Dar cei ce ştiu ce-i mântuirea, 
Şi biruinţa în mormânt, 
Salută ziua cu-ncântare, 
În noapte-aceea jubilând. 
 
De Sânge – zic ei – e nevoie, 
Şi meritul divin invocă; 
Cerescul Fiu şi numai El, 
Pe lângă tronul Său-i-aşează. 
 
Dar, vai, ce strigăt se aude, 
Cel păcătos şi-nşelător, 
Omul cinsitit şi cel ucis, 
Răsplata-şi vor primi din plin. 
 
Fratele C.E. Kent. 

 

 
 

 

 

MODEL DE CINCIZECIME. 
2 CRONICI 5 

 

 

Un tablou frumos de Cincizecime se poate vedea 
în scumpul Cuvânt al lui Dumnezeu 

din cartea 2 Cronici 
 
 
„Astfel a fost isprăvită toată lucrarea pe care a făcut-o Solomon pentru Casa Domnului. Apoi a adus argintul, 
aurul şi toate uneltele pe care le închinase Domnului, tatăl său, David, şi le-a pus în vistieriile Casei lui 
Dumnezeu. Atunci Solomon a strâns la Ierusalim pe bătrânii lui Israel şi pe toate căpeteniile seminţiilor, pe capii 
familiilor copiilor lui Israel, ca să mute din cetatea lui David, adică din Sion, chivotul legământului Domnului. Toţi 
bărbaţii lui Israel s-au adunat la împărat pentru sărbătoarea din luna a şaptea.“ 
 
Sărbătoarea era tipică Cincizecimii. Şi toţi bărbaţii din Israel au venit şi au adus chivotul din Cortul Întâlnirii şi 
toate uneltele sfinte care erau în Cort. Toate acestea erau tipice consacrării şi sfinţirii noastre faţă de Domnul. 
 



„În clipa când au ieşit preoţii din Locul Sfânt – căci toţi preoţii de faţă se sfinţiseră, fără să mai ţină şirul cetelor, 
şi toţi leviţii care erau cântăreţi: Asaf, Heman, Iedutun, fiii şi fraţii lor, îmbrăcaţi în in subţire, stăteau la răsăritul 
altarului cu chimvale, lăute şi harpe şi aveau cu ei o sută douăzeci de preoţi care sunau din trâmbiţe – şi când 
cei ce sunau din trâmbiţe şi cei ce cântau, unindu-se într-un glas ca să mărească şi să laude pe Domnul, au 
sunat din trâmbiţe, chimvale şi celelalte instrumente şi au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte: "Căci este bun, 
căci îndurarea Lui ţine în veci!", în clipa aceea Casa, şi anume Casa Domnului, s-a umplut cu un nor. Preoţii nu 
au putut să mai stea acolo ca să facă slujba, din pricina norului; căci slava Domnului umpluse Casa lui 
Dumnezeu.“ 
 
Aici citim că toţi preoţii care au fost prezenţi au fost sfinţiţi. Faptul acesta este tipic poporului lui Cristos de a fi 
sfinţit înainte ca să primească botezul cu Duhul Sfânt. Iubiţilor, trebuie să fim sfinţiţi pentru a primi acest botez. 
Sfinţirea îndepărtează neascultarea, răzvrătirea şi împotrivirea din inimile noastre, dăruindu-ne o inimă sinceră, 
curată astfel încât Cristos să poată să vină şi să locuiască într-o astfel de inimă. Amin. Sfinţirea este a doua 
lucrare a harului care se ocupă de păcatul nostru originar. Sfinţirea distruge rădăcina şi lăstarii păcatului sfinţin-
du-ne. Noi ştim că aceşti preoţi au fost sfinţiţi, pentru că aşa ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, 
leviţii, care erau cântăreţii, erau îmbrăcaţi în in subţire. Inul subţire este un tip al hainelor albe ale neprihănirii 
despre care citim în Apocalipsa: „Şi unul din bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: "Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în 
haine albe, cine sunt oare? Şi de unde au venit?" "Doamne", i-am răspuns eu, "Tu ştii." Şi El mi-a zis: "Aceştia 
vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului.“ (Apocalipsa 7:13-14). 
 
Aflăm că împreună cu aceşti cântăreţi îmbrăcaţi în in subţire erau 120 de preoţi care sunau din trâmbiţe, tipic 
pentru cei 120 de ucenici, care au fos sfinţiţi în odăiţa de sus, aşteptând ca Isus să îi boteze cu Duhul Sfânt şi 
cu foc. 
 
„Cei ce sunau din trâmbiţe şi cei ce cântau, unindu-se“ – Această expresie este un cuvânt profetic al faptului 
petrecut la Cincizecime când „erau toţi împreună în acelaşi loc.“ O, iubiţilor, eu mă rog ca voi să aşteptaţi împre-
ună făgăduinţa Tatălui venind peste viaţa sfinţită şi curăţită. 
 
Când ei au mărit şi au lăudat pe Domnul într-un glas, Casa aceea s-a umplut cu norul slavei lui Dumnezeu. El 
va umple casa şi voi veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt şi cu foc, iar Dumnezeu vă va dărui o vorbire nouă precum o 
trâmbiţă cântând sau vorbind aşa cum a făcut El celor 120 în Ziua Cincizecimii. 
 

 
 
Sângele lui Isus aduce părtăşia în rândul familiei creştine. Sângele lui Isus Cristos e cel mai puternic din lume. 
Sângele Lui face ca toate rasele şi neamurile să fie o singură familie în Domnul şi face ca toţi să fie mulţumiţi şi 
să fie una. Duhul Sfânt este Conducătorul şi El face ca toţi să fie una, aşa după cum s-a rugat Isus „ca toţi să fie 
una.“ 
 

 
 
 
 

ELIBERAŢI DIN PĂCAT. 
 
„Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa 
noastră.“ (1 Ioan 5:4). Lăudat să fie Dumnezeul nostru. Aleluia! De asemenea, citim că: „Oricine este născut din 
Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din 
Dumnezeu.“ (1 Ioan 3:9). Cuvântul lui Dumnezeu este sămânţa care rămâne în noi, Cristos este sfinţit în sufle-
tele noastre. El este sămânţa. 
 
Unii care nu cred că noi putem să trăim fără păcat, ne spun că ţepuşul din carnea lui Pavel a fost un păcat şi că 
Domnul i l-a lăsat ca să îl smerească. Dumnezeu să ne ajute să nu ne lăsăm înşelaţi de o astfel de învăţătură, 
întrucât în Matei 1:21 citim: „Ea va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul 
Lui de păcatele sale.“ Şi din nou în Ioan 8:36, citim: „Deci dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.“ 
„Oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului.“ (Ioan 8:34). Aşa că, din moment ce Domnul ne-a eliberat din 
păcat, noi suntem slujitori ai neprihănirii. Dacă păcătuim, suntem slujitori ai păcatului, fiindcă păcatul este de la 
diavolul, iar cel care păcătuieşte este de la diavolul. 
 
Lăudat să fie Dumnezeu pentru Sângele lui Isus Cristos care curăţă şi sfinţeşte de tot păcatul. Păcatul nu este 
altceva decât păcat. Nu există păcate albe şi nu există păcate mici, ci toate păcatele sunt negre înaintea lui 
Dumnezeu şi este nevoie de sângele lui Isus Cristos ca să ne spele şi să ne cureţe de păcat. Dumnezeu nu 
mântuieşte niciodată pe cineva în păcat, ci El mântuieşte din păcat. Binecuvântat să fie Numele Lui Sfânt! Noi 
putem să trăim o viaţă eliberată de păcat, numai dacă vom crede în Dumnezeu şi dacă ascultăm în supunere 
Cuvântul Lui scump. Dumnezeu a luat toate precauţiile pentru ca noi să trăim o viaţă eliberată de păcat. 



Ţepuşul lui Pavel nu a fost nici păcat nici slăbiciune. Citiţi 2 Corinteni 12:7. De asemenea, comparaţi cu Numeri 
33:55 şi Iosua 23:13. Mai găsim şi la 2 Corinteni 12:10; 2 Corinteni 11:21-30 şi de asemenea Fapte 22:22,23 
care au fost unele dintre infirmităţile pe care Pavel le-a socotit ca fiind ţepuşul său. Prin urmare, Dumnezeu nu a 
aşezat păcatul în carnea lui Pavel ca să-l smerească, ci a îngăduit ca el să fie bătut şi să fie de trei ori în pericol 
pe mare şi multe alte nenorociri care au venit peste Pavel, iar el a fost învrednicit să-L laude pe Dumnezeu şi să 
se laude cu crucea lui Cristos, drept răspuns la persecuţia de care a avut parte pentru această binecuvântată 
Evanghelie. 
 
Înainte de toate, noi venim la Domnul Isus ca păcătoşi. Cădem la picioarele Sale, ne mărturisim păcatele şi 
acceptăm Sângele Lui scump care spală şi îndepărtează vina şi murdăria, aducând viaţă sufletelor noastre care 
erau moarte în greşelile şi păcatele noastre. 
 
După aceea, Dumnezeu revarsă lumină peste scumpul Său Cuvânt şi ne arată că sfinţirea noastră este voia lui 
Dumnezeu. Vedem cu s-a rugat David pentru curăţire: „Curăţă-mă cu isop, şi voi fi curat; spală-mă, şi voi fi mai 
alb decât zăpada.“ (Psalmul 51:7). Domnul s-a rugat pentru sfinţirea noastră, şi cât de dulce vin cuvintele în fie-
care inimă spălată prin Sânge: „Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău. Ei nu sunt din lume, după 
cum nici Eu nu sunt din lume. Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.“ (Ioan 17:15-17). Apoi, 
în Ioan 15:3, citim: „Acum voi sunteţi curaţi, din pricina Cuvântului pe care vi l-am spus.“ Aşa că, prin Evanghelie 
suntem curăţiţi, prin supunerea faţă de El. Domnul să ne binecuvânteze şi să ne ajute să rămânem în scumpul 
Său Cuvânt. 
 

 
 
Înainte ca să primiţi botezul cu Duhul Sfânt, trebuie să aveţi o experienţă completă, distinctă, a mântuirii şi sfin-
ţirii, care sunt prin Sângele lui Isus, şi care sunt două lucrări distincte ale harului. Prima, ce a făcut Dumnezeu 
pentru voi, iar a doua, ce a lucrat Dumnezeu în lăuntrul vostru. Atunci şi numai atunci, sunteţi pregătiţi să primiţi 
botezul de la Tatăl prin Isus Cristos, Fiul Său. Şi după ce aţi primit botezul, El, Duhul Sfânt, va vorbi prin limbile 
voastre şi nu înainte. 
 

 
 
Domnul l-a doborât pe Pavel şi el s-a ridicat tremurând şi zicând: „Doamne, ce vrei să fac?“ Domnul a doborât 
toată înţelepciunea omenească a lui Pavel. Acesta este motivul pentru care El îi doboară aici pe atât de mulţi 
oameni, pentru ca să îndepărteze înţelepciunea lumească din ei. Pavel a fost un om plin de înţelepciunea şi de 
cunoştinţa acestei lumi, dar când a fost botezat cu Duhul Sfânt, Pavel a fost în stare să ne vorbească despre 
adevărata înţelepciune şi despre adevărata cunoştinţă. 
 

 
 
 

"ACEASTA ESTE ACEEA." 
 

[De păstor Levi R. Lupton, din publicaţia "New Acts (Noile Fapte)," Alliance, Ohio.] 
 
„După aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa 
vise, şi tinerii voştri vor avea vedenii. Chiar şi peste robi şi peste roabe voi turna Duhul Meu în zilele acelea. Voi 
face să se vadă semne în ceruri şi pe pământ: sânge, foc şi stâlpi de fum; soarele se va preface în întuneric, şi 
luna, în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.“ – Ioel 2:28-31. 
 
„Ei bine! Prin nişte oameni cu buze bâlbâitoare şi cu vorbirea străină va vorbi poporului acestuia, Domnul. El îi 
zicea: "Iată odihna; lăsaţi pe cel ostenit să se odihnească; iată locul de odihnă!" Dar ei n-au vrut să asculte.“ – 
Isaia 28:11,12. 
 
„Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vre-
murile de înviorare şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Cristos.“ – Fapte 3:19. 
 
 

Toţi au vorbit o limbă nouă care au primit botezul? 
 
În Evanghelia după Marcu 16:17b citim: „vor vorbi în limbi noi.“ Şi ce altă zidire ar putea să aşeze un exeget ne-
părtinitor pe Fapte 2:4, decât aceasta, nu doar că cei 120 au fost umpluţi cu Duhul Sfânt, dar fiecare care a fost 
umplut a început să vorbească cu o limbă nouă sau cu o altă limbă decât limba în care s-a născut. „Şi toţi s-au 
umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi. Toţi aceştia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum, 
dar, îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut?“ 



Fără îndoială că fiecare dintre cei prezenţi în audienţă au auzit pe unul sau pe mai mulţi din acest mare număr 
de oameni vorbind în limba lui maternă; dar cine va fi destul de îndrăzneţ să declare şi să încerce să dove-
dească că nu au fost cel puţin câţiva, dintre cei 120 care au vorbit în limbi, care nu erau băştinaşi de-ai unora de 
acolo şi că de aceea nu puteau să fie înţeleşi de oricine era de faţă? 
 

Mulţimea i-a auzit pe aceşti galileeni vorbind într-o altă limbă „lucrurile minunate ale lui Dumnezeu,“ şi totuşi, o 
parte a acelei mulţimi uimite şi surprinse, care se adunase la un loc, a devenit batjocoritoare, având neruşinarea 
să spună: „Sunt plini de must.“ Singurul răspuns care necesită a fi dat unor astfel de persoane îndoielnice şi iro-
nice, precum şi tuturor celorlalţi din ziua de astăzi, e acelaşi răspuns pe care l-a dat Petru: „În zilele de pe urmă, 
zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură,“ etc. 
 

„Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martori ai Lui. Şi acum, odată ce S-a înălţat prin dreapta lui 
Dumnezeu şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi.“ Şi acesta este un mare 
scop prin această revărsare, în împlinirea profeţiei, să ne facă să fim fără teamă şi să fim martori eficienţi astăzi, 
până la marginile pământului. 
 

Acum să deschidem la Fapte 19:6 unde citim: „Când şi-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt S-a coborât 
peste ei, şi vorbeau în alte limbi şi proroceau.“ (Exact ce se întâmplă azi ca rezultat al aceluiaşi botez.) Se poate 
ca pronumele personal „ei“ din ultima propoziţie a textului să însemne orice număr mai mic decât pronumele 
demonstrativ „aceşti“ din propoziţiile anterioare? „Erau cam doisprezece bărbaţi de toţi.“ (Fapte 19:7). 
 
 

Punctul de importanţă crucială. 
 

Acum să deschidem la Fapte 8:17. „Atunci Petru şi Ioan au pus mâinile peste ei, şi aceia au primit Duhul Sfânt.“ 
Dar nu se consemnează nicăieri că toţi sau careva dintre ei „au vorbit în limbi.“ Cum vom interpreta acest text? 
Noi ştim pe deplin ce raţionament rezultă de obicei din aceasta şi că este acelaşi, iar autorul, până mai recent, 
întotdeauna a tras aceeaşi concluzie din text; şi care a fost atât de necesar pentru el să facă aşa, ca predicator 
al sfinţeniei, pentru ca să evite concluzia că el şi alţii nu au primit botezul Cincizecimii, pentru că Duhul nu a vor-
bit prin noi într-o altă limbă. Însă, va îngădui învăţătura Scripturii o astfel de interpretare, consistentă cu Marcu 
16:17, şi cu celelalte situaţii consemnate ale revărsării Duhului Sfânt? 
 

Citind Faptele Apostolilor, noi am citit despre lucrarea din Los Angeles, în consemnările sau scrisorile pe care ei 
le-au primit, că o astfel de persoană sau persoane şi-au primit Cincizecimea; însă nu întotdeauna a fost făcută 
menţiunea: „cu dovada din Biblie.“ Dacă am citit-o în alte ziare, nu am fi ştiut daca dovada din Biblie a fost sau 
nu a fost implicată, dar noi am ştiut că mişcarea Credinţa Apostolică se aştepta la aceasta şi aşa ar fi fost de 
înţeles, fie că era menţionată sau nu, şi-anume că era cu dovada din Biblie. 
 

În zilele Metodismului timpuriu, era de înţeles că toate convertirile consemnate au fost cazuri veritabile, însoţite 
de mărturia Duhului în această privinţă, fie imediat, fie puţin mai târziu, chiar dacă nu a fost menţionată, anume 
că se primise mărturia. Romani 8:16; 1 Ioan 5:10. 
 

Atunci, cum putem să privim noi consemnările Noului Testament de oferire a botezului, sau a darului Duhului 
Sfânt, în oricare altă lumină decât în aceasta, că oferirea a fost însoţită de anumite semne bineînţelese, dovezi 
sau manifestări ale acesteia, chiar dacă astfel de manifestări nu sunt consemnate. 
 

Nu se menţionează, în legătură cu oferirea botezului în Samaria, că s-ar fi întreprins ceva ca rezultat al primirii 
acestuia, nici nu se menţionează că l-ar fi lăudat sau preamărit pe Dumnezeu, şi atunci trebuie ca noi să presu-
punem că nu a fost nimic de felul acesta, doar pentru că nu s-a consemnat? 
 

În Fapte 11:15 citim astfel: „Şi, cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt S-a coborât peste ei ca şi peste noi la 
început.“ Totuşi, în acest caz nu se spune ce anume a fost că i s-a dovedit lui Petru, şi celor care erau cu el, că 
Duhul Sfânt s-a revărsat peste neamuri în Cezareea, ca şi peste ei la început. 
 

Daca aceasta ar fi toată consemnarea pe care am fi avut-o, presupun că majoritatea dintre noi şi-ar fi asumat şi 
declarat că acesta ar fi fost un alt exemplu de oferire a botezului fără ca Duhul să vorbească prin ei într-o altă 
limbă. Însă, din fericire, avem o altă consemnare a botezului în capitolul anterior şi în versetul al 46-lea, dar s-a 
întâmplat că atât de mult i-a convins pe aceşti evrei care au rămas uimiţi „când au văzut că darul Duhului Sfânt 
s-a vărsat şi peste Neamuri. Căci îi auzeau vorbind în limbi şi mărind pe Dumnezeu.“ (Întocmai cum un mare 
număr de oameni deja au avut privilegiul să audă în aceste ultime zile.) 
 

Noi suntem reduşi la tăcere în privinţa concluziei că tocmai aceste semne şi manifestări au fost în Samaria, care 
l-au impresionat mult pe Simon Magul, dovedindu-le lui Petru şi Ioan că cei peste care ei şi-au pus mâinile, au 
primit darul Sfântului Duh. Acum, pare a fi destul de clar pentru noi că nimeni nu poate să respingă cu consis-
tenţă celelalte pasaje menţionate sau să ajungă la o altă concluzie, decât la aceea că, fără îndoială, mulţi se 
simt obligaţi să se ataşeze de fosta lor metodă de interpretare, motivul fiind acela la care s-a făcut referinţă 
anterior. 

 



BOTEZAT ÎN HONOLULU. 
 
„De vreo doi ani în sufletul meu era o foame după Duhul Sfânt. M-am predat pe deplin lui Dumnezeu, ştiam că 
eram sfinţit, dar era o lipsă de putere şi semnele nu veneau. Am fost convertit în urmă cu cinci ani, care se vor 
împlini în ziua de 19 a lunii octombrie. În anul care a urmat m-am dus la centrul de instruire al Armatei Mântuirii. 
În timp ce mă aflam acolo, Dumnezeu m-a binecuvântat în chip minunat. În ultimele câteva săptămâni la centrul 
de instruire, Domnul mi-a dat o revărsare a Duhului Său, un număr de persoane au fost mântuite şi sfinţite, iar 
în cadrul adunărilor oamenii au simţit puterea lui Dumnezeu. După aceea, lucrarea s-a luptat atât de crâncen, 
încât Dumnezeu şi-a retras Duhul Său. 
 
În timp ce staţionam în Salinas, California, în calitate de căpitan, am primit unul dintre ziarele Credinţei Aposto-
lice. Aceasta a fost în luna septembrie a anului 1906. În acel ziar am înţeles ce lipsea, botezul cu Duhul Sfânt şi 
cu foc. Tot timpul am simţit că aveam Duhul, dar nu am primit niciodată botezul cu Duhul Sfânt şi cu foc. În timp 
ce mă aflam aici, în lucrarea Armatei Mântuirii, m-am îmbolnăvit, eram sub control medical şi luam medicamen-
te. Am ajuns într-o stare atât de gravă, încât am fost silit să merg acasă. În timp ce eram în concediu în Santa 
Cruz, acasă la mine, am avut mult timp să stau în aşteptarea lui Dumnezeu. Tatăl meu şi mama mea erau şi ei 
înfometaţi după Duhul Sfânt, ca urmare aveam jumătăţi de nopţi de rugăciune timp în care cu toţii am primit 
ungeri şi binecuvântări mari. 
 
După o şedere de aproape două luni în Santa Cruz, Domnul m-a călăuzit să renunţ la medic şi la medicamente, 
ceea ce am şi făcut şi L-am acceptat pe El ca fiind Vindecătorul meu. Era în data de 3 noiembrie, la ora două 
după-masă, când Domnul m-a vindecat. Începând din acel ceas m-am simţit mai bine, iar astăzi sunt sănătos şi 
nu am luat nici o picătură de medicament de atunci încoace. A Domnului să fie toată slava! Binecuvântat să fie 
Numele Lui! 
 
După încă vreo câteva săptămâni de odihnă, eu am plecat spre San Francisco, unde am ajutat la unul dintre 
corpurile armatei. Aici, am avut de dus o luptă în sufletul meu, uneori nu am ştiut pe care cale să urmez. Lupta 
din sufletul meu a fost groaznică, îmi era greu să mă ţin de Dumnezeu. Mă simţeam ca şi cum Dumnezeu mă 
chema afară pe liniile credinţei, să cred în El în toate lucrurile, şi să-L las pe Duhul Sfânt să mă conducă. 
 
În vremea aceea am primit ordine de la cartierul general să merg în insulele Hawaiene. Am avut sentimentul că 
trebuia să aştept şi să primesc Duhul Sfânt, aşa că L-am pus pe Dumnezeu la încercare şi i-am zis că dacă mă 
dorea în insulele Hawaiene, atunci va trebui să-mi trimită bani pentru călătorie în avans, ca să nu trebuiască să 
fac eu colectă pentru călătoria mea. Banii au venit şi eu mi-am croit drum pe mare pe vasul „Alameda.“ Pe acest 
vas l-am întâlnit pe fratele Turney şi pe soţia lui şi am aflat că ei aparţineau de Credinţa Apostolică. Ei bine, deja 
m-am simţit mai bine şi am văzut mâna lui Dumnezeu. Mergeam spre vaporul care a plecat cu o săptămână 
înainte de „Alameda“ din San Francisco, dar s-a întâmplat să mă aflu într-un tren care a ajuns cu întârziere în 
oraş, aşa că am pierdut primul vapor. Domnul a vrut să-l întâlnesc pe fratele Turney. Dacă aş fi plecat cu primul 
vapor nu aş fi ajuns în Honolulu şi aş fi ajuns pe o altă insulă. 
 
Eu i-am spus fratelui Turney care era starea mea spirituală. Îndată, ei au început să se roage pentru mine. În 
timpul voiajului meu spre insulă, Domnul îmi vorbea şi mă pregătea pentru venirea Mângâietorului. Slavă lui 
Isus. Apoi, i-am spus fratelui Turney: Nu am să plec din Honolulu până nu-mi primesc Cincizecimea. Ei, bine, 
slavă Lui! După o zi pe insulă am primit botezul Duhului Sfânt şi cu foc şi am vorbit în limbi. Aceasta m-a costat 
poziţia mea ca ofiţer al Armatei Mântuirii. Domnul mi-a spus că va trebui să părăsesc Armata Mântuirii, fiindcă 
nu puteam să-L slăvesc pe Dumnezeu şi eu să fiu sub autoritatea oamenilor. – Trebuia să fiu călăuzit de Duhul. 
Domnul a devenit atât de scump pentu mine! Şi acum mă simt ca un copil. În prezent îl ajut pe fratele Turney la 
Misiune. Eu sunt în mâna lui Dumnezeu ca să merg oriunde El mă conduce. Biblia este o carte nouă. Pentru ca 
să ne păstrăm smeriţi şi ca să fim plini cu Duhul Sfânt, trebuie să stăruim cu toţii în rugăciune, dar şi să studiem 
Cuvântul.“ – Elmer B. Hammond, Honolulu, Hawaii. 
 

 
 
A fost o perioadă de timp când noi am fost hrăniţi cu fărâmituri teologice, cu feliuţe subţiri şi vânt, dar acum, 
noapte cea lungă a trecut. Noi suntem hrăniţi din Cuvânt care este descoperit prin Duhul Sfânt – Cuvântul şi 
nimic altceva decât Cuvântul. 
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CINCIZECIMEA ÎN SUD. 
 

West Union, Carolina de Sud, 24 Martie. 

Sfinţilor din California şi din tot Vestul: Salutări în Isus. 
 

Cincizecimea a sosit în sud. Puterea se revarsă de la Atlantic până la fluviul Mississippi. Oraşele şi aşezările de 
la ţară sunt pline de slava lui Dumnezeu, de vindecări, de înfăptuiri cu minuni, de felurite limbi şi de tălmăcirea 
limbilor. O, cât de mult Îl laud pe Dumnezeu. Şcoala Falcon de lângă Dunn, Carolina de Nord, a primit pe deplin 
Cincizecimea. Unii dintre studenţi vorbesc în limbi. Unii dintre ei vorbesc şi scriu în câteva limbi şi le tălmăcesc. 
Directorul, J. F. Taylor, vorbeşte în limbi, tălmăceşte, cântă şi acţionează în puterea Duhului. 
 
Adunarea noastră din Taccoa, Georgia, a fost o biruinţă deplină, în Royston, Georgia, s-a întâmplat la fel, şi au 
fost minuni de vindecări pe care eu nu le-am mai văzut înainte. Fratele King şi cu mine am uns-o cu untdelemn 
şi ne-am rugat pentru o soră de 72 de ani, care nu a mai făcut nici un pas în ultimele optsprezece luni. Ea s-a 
ridicat şi a strigat prin fiecare încăpere a casei, iar duminică s-a dus la serviciul divin, îndemnând, predicând şi 
atenţionându-i pe oameni să fie gata pentru că Isus vine. Femeia avea simpla credinţă, dar acum era umplută 
cu Duhul Sfânt. Puterea se revarsă în locul acesta, iar oamenii îşi primesc Cincizecimea şi vorbesc în limbi, 
pentru că toţi cei care primesc botezul vorbesc în limbi cum au vorbit atunci în Ziua Cincizecimii. 
 
Eu cer participarea în rugăciune a tuturor sfinţilor ca să pot să am tărie fizică pentru sprijin în lucrare. Fraţilor, 
ridicaţi-vă în Numele lui Isus, Împăratul nostru. El vine în curând, iar mireasa trebuie să fie îmbrăcată şi să fie 
gata. Ea trebuie să fie fără pată şi fără zbârcitură. Lăudat să fie Dumnezeul nostru. 
 
Aici, oamenii se roagă în casele lor, dar şi în pădure, vin la serviciul divin plângând şi cerând ajutor. O, Doamne 
Dumnezeul nostru, ai îndurare de această lume săracă şi pierdută. 
 
Cerul pare mai aproape în fiecare zi. Eu aud muzica. Eu văd cetatea. Slavă să Îi fie adusă lui Dumnezeu, lăudat 
să fie El. 
 
Ieri, un frate s-a urcat pe un deal ca să se roage, nu departe de locul acesta, iar un înger a venit la el şi i-a spus 
aceste cuvinte: „Nu va mai fi mult.“ Fratele spunea că îngerul avea păr lung cu fâşii de aur prin păr, iar faţa lui 
strălucea atât de mult şi era plină de slavă. Fratele a putut să vadă scânteile luminii albe care zburau de pe faţa 
îngerului. O, lăudat să fie Dumnezeu. Din omul acesta părea că se revarsă puterea şi slava lui Dumnezeu 
atunci când ne-a împărtăşit toate acestea de la locul lui într-o mărturie din timpul serviciului divin duminica 
trecută. Fratele este bine cunoscut în partea aceasta şi are credibilitate. Ne aducem aminte de Corneliu şi nu 
avem nici un drept să ne îndoim. Fratele vostru în Cristos şi slujitorul lui Dumnezeu – G. B. Cashwell. 
 

 
 
 
 

CINCIZECIME ÎN SAN FRANCISCO. 
 
În San Francisco au existat câteva cazuri izbitoare, atât de convertire, cât şi de sfinţire; şi câteva cazuri remar-
cabil de clare ale botezului divin. Cinci persoane au fost convertite într-o seară. Într-o altă seară un frate din 
Hawaii a fost convertit în mod glorios, iar în seara următoare o doamnă din Filipine a fost mântuită în chip 
minunat. Ea a spus: „Eu nu vorbesc mult limba engleză, dar eu cunosc pe Dumnezeu – Isus, El are inima mea.“ 
Cel din Hawaii nu a putut să vorbească timp de câteva minute, după ce se ridicase în picioare, în aşa măsură 
puterea lui Dumnezeu s-a pogorât peste el. 
 
Într-un alt serviciu divin un bărbat catolic a fost clar mântuit. Omul s-a dus la locul lui şi întorcându-se către 
cineva care-l însoţea l-a îndemnat să vină la Dumnezeu şi să fie mântuit, mărturisind că Dumnezeu l-a mântuit 
din păcatele sale. 
 
Un predicator baptist a venit la una dintre adunări, şi-a mărturisit căderile lui de la credinţă şi a strigat cu putere 
către Dumnezeu pentru iertare. Bărbatul a renunţat la tutun şi părea extraordinar de fericit în Domnul. 



O sărmană doamnă germană, infirmă, a fost adusă la adunări de către nişte prieteni amabili, iar ea a primit 
botezul Duhului Sfânt şi cu foc, într-un chip remarcabil. 
 
O altă soră de vreo patruzeci de ani, şi care nu avea nici o mărturisire de credinţă, a venit la adunări şi în mod 
evident era mult interesată. Joi după-masă, ea a venit la adunare şi a fost clar convertită. Puterea lui Dumnezeu 
a scuturat-o atât de puternic, încât o prietenă, care era o doamnă în vârstă, şi care o însoţea la adunări, a fost 
imens mişcată şi emoţionată; ea a declarat că sora a avut un atac şi a zis că trebuia să se facă ceva pentru a o 
elibera. Când i s-a spus că era puterea lui Dumnezeu şi că sora va fi bine în final, ea a privit neîncrezătoare şi 
plutind de bucurie. Evident că ea nu mai văzuse aşa ceva înainte. Sora nu a revenit la adunări până în seara 
zilei de sâmbătă. Între timp ea a fost sfinţită pe deplin, fără ajutorul predicatorilor sau a oricăror alţi sfinţi. 
Dumnezeu a sfinţit-o. Ea a venit sâmbătă seara pentru botezul Duhului Sfânt. Predicatorul a propovăduit în 
seara aceea despre cele „Zece Fecioare.“ Din nou, sora a fost scuturată de puterea lui Dumnezeu. Soţul ei 
stătea alături de ea şi a fost în mod evident uimit; totuşi, el a recunoscut ca fiind puterea lui Dumnezeu, deşi el 
nu era mântuit nu s-a opus puterii lui Dumnezeu şi nici nu a încercat să o împiedice pe soţia lui. Când soţia lui 
s-a dus la altarul de rugăciune, încă fiind scuturată de marea putere a lui Dumnezeu, el a rămas tăcut la locul 
lui, fiind profund mişcat de ceea ce se întâmpla. Sora s-a rugat cu o excepţională sinceritate pentru botezul 
Duhului Sfânt şi cu foc. Noi am instruit-o să nu se roage pentru „limbi,“ ci pentru botezul Duhului Sfânt şi cu foc. 
Dumnezeu a botezat-o cu Duhul Sfânt şi cu foc, iar ea a început să vorbească în alte limbi după cum îi dădea 
Duhul să vorbească. Sora a vorbit deosebit de clar în trei limbi că eu nu am văzut un caz mai clar de atât. Când 
s-a ridicat în picioare, soţul ei a venit acolo unde se afla ea, el fiind în mod vădit profund mişcat. Ea l-a apucat 
de mână şi a început să vorbească (să se roage) într-o altă limbă. A fost minunat. Toţi cei prezenţi erau convinşi 
că a fost lucrarea Dumnezeului Celui Viu. Orice fel de împotrivire a fost năruită şi redusă la tăcere. Era puterea 
penticostală din vremurile de demult. 
 
Fratele Seymour a venit pe neaşteptate şi a propovăduit o binecuvântată predică pentru noi. Cu toţii au fost pe 
deplin încântaţi de simplitatea şi puterea discursului său. Pentru mine a fost o deplină inspiraţie să-i văd faţa 
strălucitoare şi să aud cum deschidea Scripturile pentru inimile noastre înfometate. – B. H. Irwin. 
 

 
 
 
 

SOLDAŢII PRIMESC CINCIZECIMEA. 
 

Oakland, California, 6 Aprilie. 
 
 
În sfârşit, Dumnezeu mi-a dat răgaz ca să scriu acasă. Mi-ar plăcea să văd din nou feţele voastre dragi, dar eu 
simt rugăciunile voastre şi mă bucur să aflu că voi mă amintiţi înaintea tronului harului. O, cât de mult Îl laud pe 
Isus al meu în dimineaţa aceasta. Cuvintele nu mă ajută când încerc să scriu ce înfăptuieşte Dumnezeu pentru 
această lume pierdută şi pentru noi care suntem robi netrebnici. 
 
Lucrarea în San Francisco este grandioasă. Păcătoşi mântuiţi, sfinţiţi şi într-o zi trei au primit Cincizecimea şi 
sunt cele mai minunate cazuri de Cincizecime. Închisorile, spitalele şi taberele soldaţilor ni s-au deschis, iar noi 
am adus această scumpă Evanghelie în acele locuri şi ţinem servicii periodice acolo. Capelanul soldaţilor şi-a 
primit Cincizecimea aseară şi de când a primit-o un alt soldat a primit botezul. 
 
O, iubiţii mei în Evanghelie, ce va înfăptui Dumnezeu pentru noi dacă ne păstrăm curaţi şi dacă rămânem sub 
Sângele lui Cristos. Două fete de origine germană au primit limba africană care a fost tălmăcită. Fratele evreu 
din Seattle, de care ştiţi cu toţii, şi-a primit Cincizecimea în întălnirea noastră de aseară. Un italian a auzit-o pe o 
fetiţă vorbind în limba lui, el a fost profesor şi s-a mirat de lucrul acesta. O, Dumnezeu lucrează aici. Într-o seară 
Domnul m-a ţinut întinsă, mi-a dat o profeţie şi în timp ce mă aflam în mâinile lui Dumnezeu, trei persoane au 
primit Cincizecimea, o persoană a fost sfinţită şi două persoane au fost mântuite. 
 
Noi am ajuns în Oakland miercurea trecută. Am avut nişte adunări cu sfinţii, iar sâmbătă seara, au fost ordinaţi 
dicaconi potrivit Cuvântului. O, ce timp scump am avut. Şi ieri Dumnezeu s-a pogorât cu mare putere. Sala a 
fost ticsită, iar culoarele erau pline de oameni care stăteau în picioare, podeaua a fost acoperită cu suflete 
întinse acolo sub putere. Trei păcătoşi au fost mântuiţi şi alţi trei au primit Cincizecimea. O, a fost o adunare 
splendidă. Noi doar încercăm să-L lăudăm pentru ceea ce a înfăptuit aici şi în San Francisco, căutând să rămâ-
nem smeriţi la scumpele Lui picioare şi astfel lucrarea va continua. 
 
Noi l-am trimis pe un alt frate la Santa Rosa. Fratele s-a întors zicând că lucrarea l-a depăşit. Patru au primit 
Cincizecimea, iar mulţi au fost mântuiţi. O, sunt atât de bucuroasă că păcătoşii sunt mântuiţi în adunările noas-
tre. Eu am să plec la San Jose şi Woodland. Cei de acolo m-au chemat din nou. Rugaţi-vă Domnului secerişului 
ca să ridice mai mulţi învăţători. 



Eu am început scrisoarea aceasta ieri, dar eram în drum spre Precidio ca să predic soldaţilor. Am crezut că veţi 
dori să aflaţi veşti despre acea adunare. Cu toţii am avut parte de un timp splendid. Domnul a propovăduit o 
predică mişcându-i pe toţi din acel loc, aşa ne-a spus o femeie la urmă. Ofiţerii ajung sub convingere, aşa mi-a 
spus capelanul. Băieţii vin cu mulţumile la misiune, căutând mântuirea şi Cincizecimea. O, aici este o mare 
credinţă pentru Cincizecime. Rugaţi-vă mult pentru noi. Dragostea noastră tuturor sfinţilor. – Florence Crawford. 
 

 
 
 

CINCIZECIME ÎN DENVER, COLORADO. 
 
Strada a 19-a colţ cu Strada Welton. – Cel care vă scrie a vizitat Adunarea Creştină (the Christian Assembly) de 
aici în drumul lui spre California şi s-a bucurat de binecuvântata părtăşie cu sfinţii în acest loc, manifestându-se 
mai ales slobozenia în Duhul, iar lucrarea penticostală merge înainte cu fermitate. Pentru fratele G. F. Fink, 
supraveghetorul lucrării, a fost o surpriză să vadă focul Duhului Sfânt pogorându-se în adunările sale în felul 
acesta, iar pentru un timp el a privit manifestările Duhului cu precauţie, doar ca să ajungă pe deplin convins că 
lucrarea este de la Dumnezeu. Întocmai ca şi lucrarea de vindecare divină, care a caracterizat Adunarea 
Creştină începută în Colorado Springs, unde fratele Fink fusese păstor, tot astfel botezul Duhului Sfânt s-a 
pogorât pentru prima dată în locul acela, când lucrătorii din Los Angeles au trecut pe acolo. Focul s-a răspândit 
în adunarea din Denver şi în alte adunări, iar sediul este în Denver, unde o sală mare se foloseşte în fiecare zi 
pentru adunarea oamenilor lui Dumnezeu, dintre care unii au venit de la mari distanţe să-L caute pe Dumnezeu. 
 
O soră din New Mexico a venit recent pentru vindecare, a fost convertită la Dumnezeu şi a primit sfinţirea, vin-
decarea şi botezul cu Duhul Sfânt, toate într-o singură zi; timp în care sunt multe alte manifestări ale puterii lui 
Dumnezeu care se întâmplă constant aici. Copiii, mai ales şcolăriţele, vorbesc în limbi sub puterea Duhului, iar 
autorul acestor rânduri a avut parte de binecuvântata experienţă de a vedea pe una dintre acestea predicând de 
la altarul de rugăciune timp de vreo cincisprezece minute în trei ocazii, întreaga chemare, inclusiv cântatul, fiind 
într-o altă limbă. Tălmăcirile acestor mesaje şi ale multor altor mesaje date în diferite alte limbi prin intermediul 
câtorva persoane, a fost lucrarea Duhului Sfânt prin instrumente alese şi au fost înălţate către Dumnezeu pentru 
toţi sfinţii care s-au adunat. 
 
Mulţi dintre membri Adunării din Denver şi-au primit Cincizecimea, şi cu toate că unii dintre ei, ca în alte locuri, 
au fost opriţi în mărturiile lor de către cei care nu au reuşit să înţeleagă lucrările Duhului Sfânt, alţii au continuat 
să biruie prin Sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei lor, iar acum cu toţii sunt zidiţi în Dumnezeu. Câţiva 
dintre cei mai buni lucrători au ieşit în lume să mărturisească în alte părţi ale Statelor Unite, un proces care 
continuă constant în fiecare adunare unde s-a pogorât Cincizecimea, dar care, în cele din urmă, este o mare 
binecuvântare petru sfinţii care îi pierd pe aceşti lucrători, întrucât după aceea ei înşişi se lansează în lucrare. 
Numai veşnicia va descoperi amploarea lucrării care este făcută de cei care ies în lume să mărturisească „în 
Samaria şi până la marginile pământului,“ potrivit poruncii Domnului. 
 
În Vinerea Mare şi în Duminica de Paşti, puterea lui Dumnezeu s-a manifestat mai ales în Denver, amintind unul 
dintre cuvintele care zice că „Cei pe care-i va ucide Domnul în ziua aceea vor fi întinşi de la un capăt al 
pământului până la celălalt,“ pentru că cei condamnaţi cad sub puterea Duhului Sfânt întocmai ca şi cei care 
zăceau aşa, căzuţi la podea, în zilele lui Wesley. Se pare că din poziţia aceasta ei aveau părtăşie cu Tatăl, fără 
să fie conştienţi de ceea ce era în jurul lor, unii izbucnesc întru totul şi strigă la Dumnezeu cu sinceritate intensă, 
mulţi primind binecuvântarea de care au nevoie din mânile Sale şi ridicându-se plini de bucuria prezenţei Sale şi 
de certitudinea acceptării lor. 
 
Noi am vizitat ferma care este legată de Adunare, iar aici, într-o scăldătoare formată de pârâul care curge de-a 
lungul fermei, vreo optsprezece persoane au primit porunca botezului în apă prin scufundare, toţi bucurându-se 
în Domnul şi lăudându-L din adâncul inimilor lor în splendida strălucire a soarelui. Constatăm aici, ca şi în toate 
adunările sfinţilor care au Cincizecimea, un duh care ne uneşte şi care ne face să înţelegem că toţi suntem una 
în Cristos Isus şi că suntem legaţi la un loc cu acea binecuvântată legătură care leagă inimile noastre în iubire 
creştină, părtăşia adunării generale ale întâilor-născuţi.  
 

 
 
 

CINCIZEIME ÎN SPOKANE, WASHINGTON. 
 
Spokane e un oraş frumos cu o populaţie de aproape 90.000 de locuitori. Săptămâni şi luni la rând s-au înălţat 
rugăciuni către Dumnezeu pentru o trezire puternică acolo. Anumiţi sfinţi scumpi au avut programate ceasuri, şi 
privegheri, încât rugăciunea de mijlocire era făcută zi şi noapte în fiecare ceas, Domnul ajutându-i pe fiecare să 



îşi respecte ceasul de rugăciune. A venit vremea când un grup de la Alianţa Creştină a ţinut zece zile de post şi 
rugăciune. Ei s-au hotărât să nu cheme lucrători, dar s-au rugat ca Dumnezeu să-l trimită pe cel dorit de El.  
 
Cam în vremea aceea, fratele Ryan din Portland s-a simţit călăuzit să meargă. El a sosit acolo în ziua umătoare 
celor zece zile de rugăciune. Ei au socotit că acesta este un răspuns la rugăciunea lor şi s-au bucurat mult. 
 
Dumnezeu a început să lucreze cu putere penticostală. Erau suflete mântuite, sfinţite, botezate cu Duhul Sfânt 
şi vindecate în trup. Au fost şi câteva cazuri remarcabile de vorbire în limbi. 
 
Prima dată adunarea a fost într-o casă din suburbii. În curând s-a răspândit la misiunea din oraş, a cărei pro-
prietar este doamna Florence Wood. Ea era convinsă că lucrarea aceasta era de la Dumnezeu şi a început să 
caute experienţa. Oamenii se îngrămădeau la altarul de rugăciune. Mulţimile veneau la misiune şi erau uimite 
de semnele şi minunile înfăptuite de Dumnezeu. Adunările încă au mai continuat la Centrul Suburban de Nord. 
 
Copilaşii şi-au primit botezul şi au vorbit în alte limbi. Un slujitor metodist şi unul adventist au primit botezul şi 
înainte ca ei să vorbească în alte limbi au tremurat timp de câteva ceasuri sub puterea lui Dumnezeu. Se pare 
că tot ceea ce este pământesc e scuturat afară. Aproape treizeci de membri ai Alianţei Creştine sunt de acord 
cu mişcarea, dar mulţi dintre ei şi-au primit Cincizecimea. De asemenea, câţiva proeminenţi oameni de afaceri 
sunt de acord cu mişcarea şi un antreprenor, J. B. Moody, a primit experienţa vorbind în limba olandeză, în 
limba chineză şi în alte limbi.  
 
Astfel de mărturii, restituiri de pagube şi smeriri în deplină modestie nu au fost cunoscute aici, înainte. Vechile 
datorii sunt rezolvate, iar armonia care domneşte în rândul lucrătorilor este desăvârşită. Ziarele au publicat nişte 
veşti bune în privinţa lucrării şi de asemenea şi unele lucruri foarte corupte şi amare. – „Lumina Apostolică.“ 
 
Peste o sută de suflete au fost mântuite, curăţate şi botezate cu Duhul Sfânt şi cu foc, iar lucrarea a trecut de 
toate graniţele, dar şi de menţinerea aceleiaşi piste. Unele dintre cele mai splendide manifestări ale puterii lui 
Dumnezeu s-au petrecut aici în legătură cu această lucrare. În propria mea viaţă, Dumnezeu a revărsat o mare 
binecuvântare nespus de scumpă. Lucrarea de publicare a fost deschisă aici de Domnul, fiind asigurat un birou 
mare şi spaţios; de asemenea, o sală mai mare pentru serviciile Evangheliei – prima sală dovedindu-se a fi prea 
mică pentru unele adunări. Importanţi oameni de afaceri şi oameni credincioşi sunt atraşi la adunările noastre. 
Slujitori ai Evangheliei din locuri mai îndepărtate şi din zone rurale vin în căutarea botezului lor. Alţii, care au 
venit neîncrezători, ca să vadă sau ca să investigheze, au căzut sub putere. Dumnezeu a trimis Corul Ceresc 
de multe ori. Lucrarea continuă în proporţii din ce în ce mai mari de biruinţă în Numele Său. Rugaţi-vă pentru 
toţi sfinţii de aici, ca să putem să rămânem împreună în unitatea credinţei. Amin. – M. L. Ryan, Str. Browne nr.9 
 

 
 
În luna noiembrie a anului trecut, în Misiunea Azusa, unul dintre sfinţi şi-a pus mâinile peste mine şi s-a rugat 
pentru vindecarea mea, iar Domnul m-a vindecat de acea groaznică eczemă. O, Aleluia! Merită să crezi toată 
Evanghelia. Apoi, vor urma şi semnele. Marcu 16:17,18. – Doamna A. L. Tritt, Dillon, Montana. 

 
 
 

UMPLUT CU SLAVA LUI DUMNEZEU. 
 

Până la vremea primei mele vizite la Misiunea Strada Azusa, am auzit multe relatări, care se băteau cap în cap 
despre locul acela, iar eu înfometam atunci după lucrurile profunde ale lui Dumnezeu şi în simplitatea mea nu 
am ştiut cum să dobândesc standardul creştinilor din zilele timpurii, întrucât părea că nimeni nu se ridicase mai 
sus şi nici nu putea să-mi spună cum să fac să ajung la acel standard. Eu ştiam că experienţa mea ducea lipsă 
de viaţa Cincizecimii, iar fiecare părea oarecum atât de lipsit de putere. În ceea ce mă privea, până în vremea 
aceasta, am trăit până la limita şi înţelegerea pe care le-am primit. De trei ori am fost vindecat în chip miraculos 
de Domnul, mărturia mea fiind trimisă de alţii, atât în fiecare stat al uniunii, cât şi în străinătate. Familia mea a 
primit aceleaşi binecuvântări şi cu toţii Îi slujeau Domnului, aşa că am avut pentru ce să Îi mulţumesc şi să Îl 
laud mult pe Dumnezeu. 
 
A venit o vreme în experienţa mea, după o studiere amănunţită a Cuvântului lui Dumnezeu, când mi-am dat 
seama că existau lucruri mai profunde pentru mine, însă cum şi unde urma să primesc acea lucrare a harului nu 
am ştiut. 
 
După ce am auzit de lucrarea de la Misiune m-am gândit: „Dacă este adevărat, aşa cum mi s-a spus, despre 
lucrările Duhului şi cum s-a pogorât Duhul Sfânt peste cei care au crezut şi cum cei care L-au primit au fost îm-
brăcaţi cu putere de sus, făcându-i să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească,“ atunci 
acela este locul pentru mine şi am tras concluzia că în următoarea zi a Domnului, în 10 iunie, am să merg ca să 
văd eu însumi. 



De prima dată când am intrat, am fost izbit de binecuvântatul duh care domnea în adunare, un aşa sentiment de 
unitate şi umilinţă în rândul copiilor lui Dumnezeu. Înainte ca adunarea să se încheie, eram pe deplin mulţumit  
şi convins că era puterea cea mare a lui Dumnezeu care lucra. De atunci am înfometat din ce în ce mai mult şi 
am simţit că nu puteam să fiu pe deplin mulţumit până când binecuvântările vieţii penticostale nu erau în mine. 
 
În timp ce eu eram în aşteptarea lui Dumnezeu, mi-a fost descoperit că nu aş putea să primesc făgăduinţa prin 
prisma experienţei mele din trecut, şi cum ar veni, trebuia să o iau din nou de la început. Acum vă mărturisesc 
că, dacă ar fi fost să fiu vreodată sincer, acum chiar eram sincer. Tot ce am avut i-am dat lui Dumnezeu, fără 
nici un fel de rezerve. Să nu mai spun că am primit şi o mărturie, spre satisfacţia mea, la scurt timp după aceea. 
Deşi, agonia sufletului meu fusese atât de mare uneori, că abia puteam să o suport, totuşi, Dumnezeu mi-a dat 
har să ajung până la capăt. Din acel moment am ştiut că eram gata pentru Cincizecimea mea, şi cu fiecare prilej 
m-am dus la altarul de rugăciune, în public şi în particular, adeseori primind ungeri după ce procedam aşa. 
 
Marţi, 5 martie, am fost la adunare şi am stăruit timp de câteva ceasuri, dar nu am ajuns la capăt şi părea că 
totul e mult mai departe decât ar fi fost vreodată. Când m-am întors acasă, m-am bucurat de un timp de părtăşie 
cu unii membri ai familiei mele, ceea ce m-a împrospătat oarecum. După aceea, în decursul serii m-am hotărât 
să-mi vizitez vecinii pentru câteva clipe, fraţi în Cristos, care îşi primiseră Cincizecimea. Mi s-a spus că fratele 
H. Smith era şi el acolo. După o vizită, care a durat foarte puţin, cu toţii am fost de acord să avem un timp de 
rugăciune înainte ca să plecăm. Înainte de a se lua această hotărâre, fratele Smith probabil a remarcat că 
Domnul avea să-mi trimită Cincizecimea. Eram ca un om care culegea paie şi imediat o rază de speranţă îmi 
pătrunsese în suflet, iar eu mi-am zis: „Da, Doamne, trimite Duhul Tău acum.“ Încet-încet am simţit cum se 
revărsa puterea. Şi pentru a scurta povestirea, în curând am vorbit în alte limbi, iar binecuvântata experienţă pe 
care am dobândit-o atunci nu pot să o descriu în cuvinte, pentru că nu ar exprima semnificaţia divină pe care o 
are pentru sufletul meu. Am vorbit în limbi aproape trei ore, proslăvindu-L prin ele pe Dumnezeu. În acest timp, 
Dumnezeu mi-a descoperit multe pe care la momentul acesta nu am să vi le relatez. Nu am crezut că este cu 
putinţă ca o fiinţă omenească să fie atât de plină de slava lui Dumnezeu, ca atunci. Acum încep eu să înţeleg, 
împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea şi să cunosc dragostea lui Cristos 
care întrece orice pricepere, ca să fiţi plini cu toată plinătatea lui Dumnezeu. – Louis Osterberg. 
 

 
 
„Lăudat să fie Dumnezeu pentru o mântuire deplină şi fără plată. În aprilie, 1906, am venit la Misiunea Strada 
Azusa, am participat la adunare după ceva vreme, dar nu m-am dus la altar până când mătuşa mea nu şi-a 
primit Cincizecimea şi acest fapt m-a făcut să înfometez; aşa că m-am dus şi eu la săpat şi Domnul m-a sfinţit şi 
m-a păstrat sfinţit. Am continuat să merg timp de trei luni şi după aceea m-am dus pentru Cincizecimea mea. 
Nu am primit-o când am îngenuncheat prima dată, dar m-am tot ridicat de la altarul de rugăciune şi am venit din 
nou, iar odată, când am revenit acolo, sora mea cea mai mică şi-a primit Cincizecimea, iar eu, când am văzut-o, 
m-am săturat de mine însumi, am îngenuncheat şi nu m-am ridicat până când nu am primit şi eu Cincizecimea. 
Aleluia! Toată familia noastră este mântuită, botezată cu Duhul Sfânt şi gata pentru ca Dumnezeu să ne trimită 
orice doreşte El.“ – F. Cummings, Strada Azusa nr. 312, Los Angeles. 
 
Dumnezeu a făcut trupul nostru din ţărâna pământului. Pământul este al Lui. Când diavolul a furat pământul de 
la Dumnezeu, Isus l-a răscumpărat cu Sângele Lui. Se cuvine ca Dumnezeu să deţină trupul tău. Dă-l înapoi lui 
Dumnezeu. Lăudat să fie El! Lăudat să fie Dumnezeu! Doamne, noi îţi dăm tot ce avem. Noi Îţi încredinţăm 
această casă pământească. 
 

    *     *     *      
 
În lume sunt 50.000 de limbi. Unele dintre ele sună ca o bâlbâială. Limba eschimoşilor cu greu poate să fie 
distinsă de lătratul unui câine. Domnul le îngăduie oamenilor inteligenţi să vorbească în aceste limbi care par 
bâlbâieli. Apoi, Dumnezeu are câte un copil care vorbeşte în cea mai frumoasă limbă latină şi limbă greacă, 
doar ca să îi încurce pe profesorii şi pe oamenii educaţi. – Stindardul Adevărului. (Banner of Truth). 
 

 
 
Orice am vedea în învăţăturile Cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să primim, dacă suntem poporul lui Dumnezeu. 
 

 


