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CINCIZECIMEA URMATĂ DE SEMNE 

 
 

Şapte luni de revărsări Penticostale. Isus, Farul nostru şi Marele Păstor. 
 

 
 
Mulţi întreabă cum a început lucrarea în Misiunea Azusa şi cine este fondatorul. Domnul este fondatorul şi El 
este Farul acestei mişcări. Un grup de oameni simpli din Los Angeles se rugau de mai bine de un an pentru mai 
multă putere de la Dumnezeu în vederea mântuirii omenirii pierdute şi aflată în suferinţă. Ei nu ştiau de ce 
anume aveau nevoie, dar au ştiut un lucru şi-anume că oamenii nu erau mântuiţi şi vindecaţi aşa cum ar fi dorit 
acel grup să vadă. Ei au continuat să ţină adunări de rugăciune într-o casă timp de câteva luni. 
 
Apoi, ei au simţit călăuzirea Domnului de a-l chema pe fratele Seymour din Houston, Texas în Los Angeles, 
sfinţii din Los Angeles trimiţându-i banii de călătorie. Cu adevărat a fost o chemare de la Dumnezeu ca şi când 
El şi-a trimis sfântul Lui înger pentru a-i spune lui Corneliu să trimită după Petru. El s-a dus şi le-a vorbit despre 
botezul în Duhul Sfânt, şi în fiecare după-masă la ora trei ei se rugau pentru îmbrăcarea cu putere. El le-a spus 
că el nu avea Cincizecimea, dar era în căutarea acesteia şi a dorit ca toţi sfinţii să se roage cu el până când toţi 
au primit Cincizecimea lor. Unii au crezut că o aveau, iar alţii au crezut că nu o aveau pentru că semnele ei nu 
se arătaseră. Cu greu ajungea cineva mântuit. 
 
A fost multă opoziţie, dar ei au continuat să postească şi să se roage pentru botezul în Duhul Sfânt, până când 
în 9 aprilie focul lui Dumnezeu a căzut peste o căsuţă din strada Bonnie Brae. Cincizecimea s-a revărsat peste 
lucrători şi peste sfinţi. La trei zile după aceea, fratele Seymour şi-a primit Cincizecimea. Doi oameni, care 
lucraseră cu el în Houston, au venit în Los Angeles chiar înainte de revărsarea Cincizecimii. Ei au ajuns plini de 
Duhul Sfânt şi putere. Unul dintre ei a primit Cincizecimea ei personală, sora Lucy Farrow, zicând că Domnul a 
trimis-o ca să ni se alăture pentru a susţine acest preţios adevăr. Sora a venit cu dragoste şi putere, susţinând 
sângele lui Isus Cristos în toată plinătatea Lui. 
 
Şi de atunci focul Duhului Sfânt se tot revarsă. Sute de suflete au primit mântuire şi vindecare. Noi, într-adevăr 
putem să spunem că trezirea spirituală este în desfăşurare. Domnul Dumnezeu este în Los Angeles în diferite 
misiuni şi biserici printr-o mare putere, în ciuda opoziţiei. Această trezire spirituală s-a răspândit prin oraşele 
dimprejurul Los Angelesului, prin statul California şi peste tot în Statele Unite în diverse locuri, dar şi peste 
ocean. Sângele lui Isus Cristos biruie împotriva oricăror forţe şi puteri ale duşmanului. Mărire lui Dumnezeu. 
 
Unii întreabă dacă Dr. Chas. F. Parham este liderul acestei mişcări. Noi putem să răspundem că nu, el nu este 
liderul acestei mişcări a Misiunii Azusa. Ne-am gândit ca el să fie liderul nostru şi aşa am declarat în publicaţia 
noastră, înainte de a aştepta răspunul de la Domnul. Poate că mai degrabă ne grăbim, mai ales când suntem 
foarte tineri în puterea Duhului Sfânt. Suntem întocmai ca un nou-născut – plini de dragoste - şi am fost dornici 
de a accepta pe oricine, care avea botezul în Duhul Sfânt, ca lider al nostru. Însă Domnul a început să ne pună 
la lucru, iar noi am văzut că Domnul trebuie să fie liderul nostru. Aşa îl onorăm noi pe Isus, Marele Păstor al 
oilor. El este modelul nostru. 
 
Domnul îi adaugă aici zi d zi după cum trebuie să fie mântuiţi şi îi plantează în Trupul Lui după cum vrea El, iar 
toţi lucrează împreună în armonie sub puterea Duhului Sfânt. Nu există papă, nu există Dowieism sau 
Sanfordism, ci toţi suntem copilaşi cunoscându-L numai pe Isus şi pe El răstignit. Lucrarea aceasta este 
continuată de oameni din Los Angeles pe care Dumnezeu i-a unit prin scump sângele Domnului nostru Isus 
Cristos şi prin puterea Duhului Sfânt. 



Fratele Seymour este doar un umil păstor al turmei peste care Duhul Sfânt l-a pus supraveghetor, potrivit cu 
Fapte 20:28 „Luaţi seama, dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să 
păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său.“ Lucrătorii misionari şi învăţătorii care 
pornesc din acest loc, au acelaşi privilegiu de a fi păstori ai oamenilor, puşi de Domnul prin Duhul Sfânt, 
hrănindu-i prin Cuvântul curat al lui Dumnezeu. Fiecare misiune va fi unită în armonie, având propriul ei păstor 
care va fi numit simplu de Duhul Sfânt. 
 
Noi credem în pocăinţa vremurilor vechi, în vechea pocăinţă, în vechea sfinţire, în vindecarea trupurilor noastre 
şi în botezul Duhului Sfânt. Noi credem că Dumnezeu l-a creat pe Adam după chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu, potrivit cu Geneza 5:1; Psalmul 8:4 şi Matei 19:4. Noi nu credem în nici o a opta zi a creaţiei, aşa 
cum propovăduiesc unii, şi nu credem în anihilarea celor răi. 
 
Noi ne bizuim pe adevărul Bibliei, fără compromis. Pe orice om, care cinsteşte sângele lui Isus Cristos, îl 
recunoaştem că fiind fratele nostru, indiferent de confesiune, crez sau dogmă. Însă nu dorim să acceptăm nici 
un fel de erori, nu are importanţă cât de încântătoare şi plăcute pot să pară. Dacă nu coincid cu Cuvântul lui 
Dumnezeu, le respingem. 
 
Acesta este anul jubileului când Dumnezeu trimite ploaia târzie, iar vremurile de înviorare au sosit. El a trezit o 
naţiune în decurs de şapte luni care îl va predica pe Isus cel răstignit în toată plinătatea Lui, în ciuda a tot ceea 
ce costă. 
 
„Se duce noaptea lungă 
Căci zorii o alungă.“ 
 
După cum se vede, Dumnezeu înlătură lucrurile. Aici, Dumnezeu dă buzna peste diavol – fără să-i acorde nici o 
atenţie – mântuind, sfinţind şi botezând suflete, scoţându-le din întuneric la minunata lumină a Fiului lui 
Dumnezeu. Aleluia! Slavă lui Dumnezeu! 
 

 
 
 

CINCIZECIMEA PRINTRE TINERI. 
 
Un grup de băieţi plini de Duhul au mers în Anaheim, un oraş aproape de Los Angeles. Ei au mărturisit ce a 
făcut Dumnezeu pentru ei şi oamenii au devenit înfometaţi. A doua noapte altarul de rugăciune a fost plin cu 
oameni. În două seri, opt au fost sfinţiţi, şase mântuiţi, iar cinci au fost botezaţi. Într-o noapte cam pe la ora unu, 
Duhul Sfânt a vorbit în limba spaniolă printr-un tânăr, iar o fată care căuta să aibă Cincizecimea ei a înţeles 
limba şi plină de bucurie a tălmăcit-o: „Fii treaz, nu dormi şi Eu am să vin în casa ta.“ Aceeaşi fată, cam după o 
oră şi jumătate, a primit şi ea botezul în Duhul Sfânt. Lucrarea în rândul copiilor a fost deosebit de mişcătoare. 
Puterea lui Dumnezeu s-a pogorât în seara următoare ca şi în casa lui Corneliu. Copilaşii strigau cu mâinile 
ridicate. Primul care a fost botezat a fost un băieţel în vârstă de zece ani. El a început să aplaude cântând: 
„Orice pas Isus mi-l conduce“ într-o altă limbă, precum şi „Mai aproape Doamne către Tine.“ Patru membri ai 
aceleaşi familii, în decurs de douăzeci de minute, au fost botezaţi în Duhul Sfânt. Cerul a fost aici. Lucrarea 
continuă şi alţi copilaşi sunt umpluţi cu Duhul. 
 
Grupul de tineri pe care Domnul îi foloseşte aici şi în Whittier sunt toţi împreună şi păstrează unitatea Duhului. 
Ei nu ţin predici măreţe, ci, pur şi simplu mărturisesc, cântă şi se roagă în Duhul. Numele acestor tineri sunt: 
Henry Prentiss, Curtis Nichols, Orly Nichols, Tom Anderson, William Millson and Isaac Berg. Recent, într-una 
dintre seri, şapte persoane au căzut sub puterea lui Dumnezeu şi alţii şi-au primit Cincizecimea. Mulţi dintre 
oamenii din Anaheim înţeleg limba germană, iar lucrătorilor li s-a îngăduit să vorbească şi să se roage în limba 
aceea. Unele dintre cuvintele rostite de Duhul în limba germană au fost: „Dumnezeu este în mijlocul vostru.“ 
 

 
 
 

CINCIZECIMEA ÎN FORT WORTH. 
 
Nişte lucrători s-au dus în Forth Worth, Texas, au predicat Evanghelia şi Cincizecimea s-a pogorât acolo. 
Doamna C.A. Roll de pe Strada Edwards nr.1005 din Forth Worth, scrie: „Noi, trei femei, am început să zăbovim 
în rugăciune la sfârşitul lui august. Cam la trei săptămâni după aceea, Cincizecimea s-a pogorât pe strada 
noastră. De atunci, nouă persoane au primit Cincizecimea. Domnul revarsă Duhul Lui peste noi. Avem nevoie 
de un bărbat plin de Duhul Sfânt ca să predice. Cum clocoteşte inima mea de când Duhul Sfânt este în mine. Îi 
mulţumesc lui Dumnezeu că Cincizecimea s-a pogorât în Forth Worth. Mă minunez şi cu privire la mine, care 
eram timidă din fire, o femeie retrasă, dar îi mulţumesc lui Dumnezeu, care m-a eliberat de toate acestea. Noi îl 



lăudăm pe Dumnezeu pentru că i-a vorbit sorei Haag spunându-i să vină şi să ne ajute. După aceea, fratele şi 
sora Kent au venit şi au fost o aşa binecuvântare pentru noi. Două persoane au primit Cincizecimea în ultimele 
câteva zile. Alţii continuă să ceara în rugăciune.“ 
 

 
 
 

CINCIZECIMEA ÎN BENTON HARBOR. 
 

Benton Harbor, Michigan, 29 Octombrie 
 
Salutări în Domnul tuturor sfinţilor. Am ajuns în locul acesta fiind întâmpinată cu căldură de fratele şi sora York. 
Am avut prima noastră adunare chiar în după-masa aceea iar încăperea a fost plină. Adunarea a continuat atât 
ziua cât şi noaptea. Treizeci de persoane au primit mesajul cu bucurie, cercetează Scripturile zilnic, şi au 
început să strige cu putere la Dumnezeu pentru Cincizecimea lor. După şase zile de aşteptare, flacăra Duhului 
a început să se pogoare. Deja au trecut opt zile de când sunt aici şi trei suflete sunt botezate în Duhul Sfânt şi 
cu foc, vorbind în limbi noi. Un tânăr a vorbit în câteva limbi, şase sau şapte au primit ungerea, iar douăzeci şi 
cinci caută să primească cu sinceritate. Biruinţă prin Sângele Mielului. Aleluia Dumnezeului meu. Cincizecimea 
a venit în Benton Harbor şi câţiva slujitori şi lucrători misionari sunt printre cei care caută să primească. Slavă lui 
Dumnezeu. El mă mântuie şi îngăduie ca puterea Lui să mă umple. În chip minunat El îmi întâmpină nevoile. 
Aici, multă vreme lupta a fost aprigă, dar Dumnezeu a dat biruinţa. Nădăjduiesc să mă întâlnesc cu voi când 
Isus ne va chema. - Elsie L. Robinson 
 

 
 
 

CINCIZECIMEA ÎN SEATTLE. 
 
Dumnezeu lucrează în chip minunat în Seattle, Washington, unde fratele şi sora Junk şi sora Lulu Miller s-au 
dus ca lucrători din Los Angeles. Diavolul se opune, dar întotdeauna el ratează ţinta şi face reclamă adunărilor. 
Cinci ferestre luminatoare au fost sparte şi prin una s-a tras, iar ziarele îi denumesc „sfinţii rostogolitori,“ însă 
ultimele relatări spun că opt suflete au fost mântuite, zece sfinţite, iar şase au primit Cincizecimea şi vorbesc în 
limbi. De asemenea, într-o suburbie a oraşului Ballard patru suflete au primit Cincizecimea lor. 
 
Fratele Junk descrie următorul episod al felului în care Dumnezeu a folosit scrisul într-o altă limbă: „Domnul a 
trimis un tânăr evreu, iar el a fost pe deplin convertit în seara următoare. El plângea în hohote şi striga că puteai 
să-l auzi de la colţul străzii. Strigătul lui era pentru acoperirea prin sângele Mielului. O, pentru pocăinţa din 
vechime. Când am scos Testamentul ca să-i citesc nişte Scripturi, ochii lui au căzut peste un text pe care l-am 
scris când mă aflam sub puterea lui Dumnezeu în Oakland. Când a văzut el textul, l-a citit în evreieşte. Cel mai 
mult am avut de furcă cu el în a-l convinge că eu nu am studiat limba ebraică, iar când s-a lămurit în privinţa 
mea, a început să tremure din cap până în picioare spunând că el crede cu adevărat că Mesia are să vină. O, 
slavă lui Dumnezeu. Semnele acestea sunt pentru cei care nu cred. Tânărul a dus textul meu la un învăţat 
evreu. Este vorba despre Isaia 55 începând cu versetul al doilea, Psalmul 46:3, Tatăl nostru şi Romani 3:26. 
Apoi, i s-a spus să nu mă creadă, întrucât, fără a studiul limbii ebraice, ar fi imposibil ca cineva să scrie, fiindcă 
scrisul era perfect. 
 
Lăudat să fie Dumnezeu care face numai lucrări desăvârşite. 
 
Thomas Junk, Bulevardul al şaptelea, nr.1517, Seattle, Washington.“ 
 

 
 
 

CINCIZECIMEA ÎN WOODLAND 
 
Fratele G.W. Evans, care tocmai a sosit din Woodland, California, relatează despre o trezire penticostală în 
locul acela. Treizeci şi doi au fost botezaţi în Duhul Sfânt, treizeci şi unu au fost sfinţiţi şi douăzeci au fost 
mântuiţi. Şaptesprezece membri ai Bisericii Baptiste sunt plini de Duhul Sfânt, inclusiv supraveghetorul şcolii 
duminicale şi soţia lui. Supraveghetorul şcolii duminicale a Bisericii Metodiste este de asemenea botezat în 
Duhul Sfânt, iar acum dificultatea este nevoia unei clădiri mai mari în care să aibă loc mulţimea. Paisprezece au 
fost vindecaţi într-o singură adunare. Cuvântul lui Dumnezeu este atât de clar şi direct, încât mulţimile, aflate în 
foame spirituală, dau năvală la adevărul cel viu. Surorile Sophie şi Reece din Oakland, pe care Dumnezeu le-a 
folosit, sunt în prezent responsabile. 
 



Un bărbat, care fusese posedat de un demon de nebunie şi care fusese şi la azil, a fost eliberat. Domnul a scos 
demonul din el, l-a înveşmântat cu o minte sănătoasă şi a desăvârşit lucrarea botezându-l în Duhul Sfânt. Un alt 
caz remarcabil a fost într-o situaţie în care una dintre părţile aflate într-un proces a suferit o condamnare a curţii 
de judecată, dar s-a trezit că hotărârea a fost suspendată, acuzatul a ajuns mântuit, sfinţit şi umplut cu Duhul 
Sfânt, devenind un bun cetăţean. 
 

 
 
 

CINCIZECIMEA ÎN SAN DIEGO. 
 

San Diego, California, 28 noiembrie 
 

Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru biruinţă în San Diego. Eu împreună cu Love am ajuns aici joia trecută să vedem 
dacă Domnul pregătea să-şi scoată un popor al Lui în oraşul acesta de lângă mare. Sosind în oraş nu ne-a luat 
mult timp să-l găsim pe vechiul meu prieten şi frate Geo Reilly, care zăbovea sincer în aşteptarea Cincizecimii. 
Am programat o adunare în casa lui în aceeaşi seară, iar el a fost strălucit botezat în Duhul Sfânt şi a vorbit în 
limbi. În seara următoare ne-am întâlnit din nou şi încă două persoane au primit Cincizecimea lor cu dovada 
Biblică. Aleluia! Domnul deja a pus în inima fratelui Reilly să deschidă o misiune în această direcţie. El a pus la 
dispoziţie clădirea şi a pregătit-o pentru serviciul de sâmbătă seara. Oamenii au venit şi aproape că au umplut 
toate locurile, iar noi am avut o adunare splendidă. Unii au fost mântuiţi şi sfinţiţi şi binecuvântaţi cu ungere. 
Interesul este în creştere. Unii cad sub puterea Duhului Sfânt şi puternica convingere a oamenilor. Noi credem 
că Domnul vrea ca Misiunea din Strada Azusa să fie dublată în acest oraş. Ne aşteptăm să rămânem aici până 
când Domnul zice: „Alergaţi în altă cetate.“ El ne-a arătat că are mult popor în acest oraş. Aleluia! Rugaţi-vă 
pentru noi şi pentru San Diego – F. E. Hill. 
 

 
 
 

CINCIZECIME ÎN SAN JOSE. 
 
Cei din San Jose, California, au parte de o adevărată trezire spirituală penticostală din vechime. Diavolul este 
agitat şi face tot ce-i stă mai bine în putinţă să stingă focul, dar cei de acolo, pur şi simplu, îl ignoră şi strigă 
biruinţa. Altarele de rugăciune sunt aglomerate zi şi noapte. Doisprezece au primit Cincizecimea şi vorbesc în 
limbi. Dracii sunt scoşi afară, iar bolnavii sunt vindecaţi. Toată slava este a lui Dumnezeu. Unii vin la altar, iar 
Duhul Sfânt le descoperă că sunt căzuţi în patimi în inima lor, aşa că aceştia se pocăiesc şi fac aceasta înainte 
de orice altceva. În curând ajung la poziţia în care Duhul Sfânt se pogoară peste ei, iar ei se ridică pe picioare 
vorbind desluşit într-o altă limbă, după cum le dă Duhul. Unii de la Armata mântuirii din oraş primesc şi ei 
Cincizecimea. Fratele Harmon Clifford a revenit dintr-o lucrare din Oakland şi San Jose şi aduce veşti bune ale 
unei puternice lucrări a lui Dumnezeu. 
 
Fratele H.M. Turney care a venit din Alaska pentru a-şi primi Cincizecimea în Los Angeles, este folosit de 
Domnul în San Jose. Ultimul lui raport, datat 26 noiembrie este: „Ieri a fost o zi mare în Sion. Adunarea a 
început la ora 10 a.m. şi la ora unu după miezul nopţii încă era în desfăşurare. Altarele de rugăciune sunt 
aglomerate la fiecare serviciu. Mulţi cad sub marea putere a lui Dumnezeu. Câţiva dintre aceştia şi-au primit 
Cincizecimea ieri. O femeie a fost vindecată pe loc de reumatism. Câţiva au fost mântuiţi. Mulţi dintre cei care 
au dat în vechi patimi susţin că au fost vindecaţi.“ 
 

 
 
 

CINCIZECIMEA ÎN PORTSMOUTH. 
 

Dumnezeu a înfăptuit o minunată lucrare în Portsmouth, Virginia. S-a relatat că aproape 150 şi-au primit 
Cincizecimea. Întreaga regiune este mişcată de puterea lui Dumnezeu. Domnul a trimis-o pe Sora Lucy Farrow 
acolo din Los Angeles şi o foloseşte pentru a predica această Evanghelie. Ea simte o chemare din partea lui 
Dumnezeu să meargă în Monrovia, Liberia, Africa şi vrea ca cineva să vină şi să ajute la desfăşurarea lucrării. 
Ea zice: „Transmiteţi tuturor sfinţilor dragoste din partea mea. Spuneţi-le că şi aici am mulţi copii. Ei nu vor ca 
eu să plec, dar voi toţi ştiţi când Domnul spune să merg, eu trebuie să merg. Mă mut după cum Domnul îmi 
spune să mă mut. Nu am timp de vizite, am timp doar pentru Domnul. Merg zi şi noapte prin ploaie sau soare 
puternic. Nu este timp de oprit. Isus vine curând. Rugaţi-vă pentru mine şi pentru lucrarea de aici.“ 
 

 
 



O ALTĂ MĂRTURIE. 
 
Lui Dumnezeu i-a făcut plăcere ca prin Atotputernicia Lui să ne-o trimită pe sora Lucy Farrow ca să ne aducă 
lumina pe care noi nu am văzut-o. Puterea lui Dumnezeu cade peste noi. Îl laud pe El pentru faptul de a fi o 
mărturie în Ierusalim, Samaria, Iudeea şi până la marginile pământului. Îl laud pe El pentru puterea din semnul 
pe care mi l-a dat mie de a vorbi în limbi, la fel, de a tălmăci şi de a cânta în limbi. Îl laud pe Dumnezeu pentru 
puterea de vindecare. E m-a vindecat din cap până în picioare. - Georgetta Jeffries, Portsmouth, Virginia. 
 

 
 
 

CINCIZECIMEA ÎN SALEM, OREGON. 
 
Noi nu suntem vrednici să vorbim despre marea slavă şi putere care s-au revărsat peste adunări, duminică, 11 
noiembrie. Cu uimire şi mare convingere oamenii au mărturisit marea putere a unei alte Cincizecimi prin 
vorbirea în câteva limbi şi prin nişte cântări în alte limbi cu ungerea şi slava care întrec limba omenească de a le 
descrie. 
 
Valuri de slavă cutremurătoare trec peste mine când mă gândesc la ceea ce Dumnezeu face în acest loc. Un 
duh de iubire divină domină printre lucrători, iar cei care sunt botezaţi în Duhul Sfânt se apucă de sarcina 
lucrării. Din fiecare cartier se revarsă apeluri la ajutor, iar pentru a răspunde la corespondenţă este nevoie de 
cinci persoane. Dumnezeu ridică lucrători. 
 
Oamenii vin şi fac mărturisiri şi renunţă la tot, ca să fie pregătiţi pentru venirea lui Isus. Niciodată în istoria 
acestei lucrări nu au fost atâtea mărturii şi restituiri. – Lumina Apostolică 
 

 
 
Este dreptul dobândit prin naştere al fiecărui credincios să fie botezat în Duhul Sfânt. 
 

 
 
Două grupuri de lucrători ai Credinţei Apostolice au fost arestaţi în Whittier, dar faptul acesta nu a făcut decât să 
crească interesul în lucrare, iar lucrarea să fie şi mai profundă. 
 

 
 
O batistă unsă cu untdelemn a fost expediată Elisabetei Smith din Brunswick, Georgia, iar imediat ce ea a 
deschis scrisoarea a fost vindecată pe loc.  
 

 
 
Tot am auzit vorbindu-se despre funeraliile Evangheliei propovăduite, despre puterea nimănui pentru nimic, 
acum însă, noi predicăm puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. 
 

 
 
Cineva, care suferea de mulţi ani în trup, a venit aici şi a fost vindecat de puterea lui Dumnezeu în timpul 
serviciului divin, fără a se face vreo cerere pentru rugăciune. 
 

 
 
O tânără, care se tot gândea să se sinucidă, a venit la adunare şi a fost mântuită, apoi sfinţită şi botezată în 
Duhul Sfânt. Acum, ea este extrem de fericită în Domnul. 
 

 
 
Când condiţiile sunt doar cele corecte, la fel, doar Domnul este responsabil pentru vindecarea trupului nostru, 
cât şi a sufletului nostru. Motivul pentru care atât de mulţi oameni sunt bolnavi este din pricină că ei cred în 
mâna omenească, în loc să creadă în Dumnezeu. 
 

 
 



Un frate a mărturisit: „Săptămâna trecută am venit aici ca unul căzut în patimi şi pe jumătate beat, iar Domnul 
mi-a iertat căderea, chiar acolo, stând pe scaun, apoi, la câteva zile după aceea, El m-a sfinţit şi m-a botezat în 
Duhul Sfânt.“ 

 
 
Darul vorbirii în limbi este slava lui Dumnezeu revărsată în sufletul tău şi duhul preia conducerea. Nu vei afla 
niciodată ce înseamnă să fii lut în mâinile Olarului până când nu primeşti botezul penticostal. 
 

 
 
Cincizecimea se pogoară în Long Beach, California. Sufletele cad sub puterea lui Dumnezeu şi adunările nu pot 
să fie închise. Un anumit număr de persoane au primit botezul în Duhul Sfânt. Domnul îl foloseşte pe fratele E. 
McCauley pentru a impulsiona lucrarea acolo. 
 

 
 
A fost scopul veşnic al lui Dumnezeu că Isus trebuia să se nască într-un loc umil. Nici un loc nu este prea umil 
pentru Isus ca să locuiască. El şi-a revărsat Duhul Sfânt în cel mai umil loc de adunare din Los Angeles, pentru 
ca nimic din ce este trupesc să nu strălucească în prezenţa Lui. 
 

 
 
Mesaj în limbi tălmăcit: „Deschide-ţi-vă inima şi primiţi Duhul. Voi da daruri bune copiilor Mei. Binecuvântaţi sunt 
cei care cred în Mine. O, adăpaţi-vă din apele vii. Credeţi în Mine. O, credeţi în Mine şi veţi găsi tot ce cereţi.” 
 

 
 
Adunarea aceasta este un timp de topire. Oamenii sunt topiţi la un loc de către puterea sângelui Mielului şi 
puterea Duhului Sfânt. Ei sunt făcuţi un bulgăre, o pâine, cu toţii un singur trup în Cristos Isus. Nu este nici 
iudeu, nici neamuri, nici rob ori slobod, în Misiunea de pe Strada Azusa. 
 

 
 
Fratele A. Sulger, un tânăr de origine daneză din Chicago, şi-a primit Cincizecimea şi este plin şi saturat cu 
puterea înduioşătoare a lui Dumnezeu. El nădăjduieşte cât de curând să călătorească spre noi, iar după cum 
Domnul va deschide calea, va merge în Danemarca unde Domnul îl cheamă să predice Evanghelia. Tatăl lui 
este predicator Luteran. 

 

 
 
Fratele Tom Hezmalhalch a revenit pentru scurt timp în Los Angeles venind din Chicago, Colorado Springs, 
Denver şi alte locuri în care Domnul l-a folosit. Fratele aduce veşti minunate ale lucrării lui Dumnezeu din acele 
locuri printre care şi acelea că multe suflete sunt mântuite, vindecate şi botezate în Duhul Sfânt împreună cu 
semnele care le însoţesc. 
 

 
 
„Isus va reveni curând. Nu respinge glasul Lui. Nu-L respinge, nu-L respinge. El a fost răstignit pe cruce pentru 
tine.“ Cuvintele de mai sus constituie traducerea unui mesaj dintr-o altă limbă dată cuiva care a venit aici ca 
păcătos şi care acum este umplut cu Duhul Sfânt, vorbind şi predicând în limbi noi. 
 

 
 
Un frate ne scrie că el a primit botezul în Duhul Sfânt pe când călătorea cu şaizeci şi cinci de kilometri pe oră 
într-un tren spre Santa Fe şi încă zece persoane au primit acelaşi dar după el. Ei aşteptau cu toţii făgăduinţa 
tatălui. Dumnezeu nu se uită la cine este omul sau care sunt locurile. A nu te depărta de Ierusalim înseamnă să 
aştepţi la picioarele lui Isus, oriunde te-ai afla după voia Lui. 

 

 
 
Mulţimi de creştini în multe locuri Îl aşteaptă pe Dumnezeu şi nu se depărtează pentru botezul în Duhul Sfânt. 
Cei mai spirituali oameni din această ţară şi de peste ocean, misionarii din ţări străine, ne scriu că ei sunt în 



căutarea Cincizecimii. Acesta este un fapt semnificativ. Înseamnă că Domnul îşi pregăteşte poporul pentru 
apropiata Lui venire. 

 

 
 
De Ziua Recunoştinţei a avut loc un serviciu de botez în apă la Misiunea Penticostală pe Maple la intersecţia cu 
Strada a opta unde este un bazin pentru botez. Douăzeci şi patru de persoane au fost botezate prin scufundare. 
Duhul lui Dumnezeu s-a pogorât peste oameni. Candidaţii pentru botez au fost umpluţi cu Duhul strigând de 
bucurie şi lăudându-l pe Dumnezeu la ieşirea din apă. 
 

 
 
Sora Haag este acum din nou în Los Angeles, întorcându-se din Forth Worth, Texas, bucurându-se în Duhul 
Sfânt mărturisind continuu Cincizecimea, pe care ea a primit-o în luna mai a anului trecut. Ea spune: „Nici o 
singură îndoială cu privire la lucrarea acesta ca fiind de la Dumnezeu. Ştiu că înainte am fost sfinţită, iar acum 
lucrarea aceasta este distinctă de sfinţire. El mă umple cu slava Sa. De când am primit botezul în Duhul Sfânt îl 
înţeleg mai bine pe Dumnezeu, iar adevărul Lui mi s-a deschis că niciodată înainte. Mă învredniceşte să rezist 
în orice loc. Am părtăşie sfântă cu Domnul meu în toate încercările şi în toate examenele. Domnul mi-a dat 
tălmăcirea unor cuvinte pe care le rosteam într-o limbă necunocută, iar tălmăcirea este: ‘Sufletul meu nu-ţi 
poate spune.’“ 

 

 
 
Domnul lucrează în Chattanooga, Tennessee, unde un grup de misionari pentru Africa s-au oprit în drumul lor. 
Suflete sunt mântuite, un anumit număr a fost botezat în Duhul Sfânt şi a primit dovada Biblică. Fratele şi sora 
Hutchins şi sora McKinney au plecat spre New York. Destinaţia lor este Monrovia, Liberia, Africa. 
 

 
 
O fetiţă care îl cunoaşte pe Domnul ca fiind vindecătorul ei, suferea de febră. După ce mai mulţi s-au rugat 
pentru ea, fetiţa a zis: „Acum, poate că Domnul vrea să mă rog.“ Ea s-a rugat zicând: „Scumpe Isus, tu ai 
ascultat toate rugăciunile acestor oameni, acum vindecă-mă de dragul Tău.“ Apoi, fetiţa s-a întins şi a adormit. 
Dumnezeu vindecă de multe ori ca răspuns la rugăciunile copiilor. 
 

 
 
Diavolul spune că el nu are iaz de foc, deşi păcătoşii, scepticii şi predicatorii neevlavioşi, cu toţii încearcă să afle 
consolare în doctrina neexistenţei iadului, în doctrina anihilării şi în universalism. Dar Dumnezeu spune în 
Apocalipsa 20:14 că există iaz de foc. Isus ne-a atenţionat cu privire la iad. Hades în limba greacă şi Gheena în 
limba ebraică înseamnă „iaz de foc.“ Ce altceva putem noi să facem, nu să credem Cuvântul? 
 

 
 
Putem să spunem cu adevărat că Cincizecimea a venit, pentru că toate semnele o urmează. Dumnezeu îşi 
revarsă Duhul peste fiii şi fiicele Sale dând visuri, vedenii şi vorbiri în limbi. O femeie care fusese invalidă timp 
de 18 ani acum umblă, strigând de bucurie şi lăudându-l pe Dumnezeu. Orbii şi-au căpătat vederea. Misionarii 
pleacă fără pungă sau traistă. Totul indică spre venirea Domnului. 
 

 
 
Marea Slavă Şekina încă se odihneşte peste noi ca un stâlp de foc noaptea şi ca un stâlp de nor ziua, unde 
sute şi mii de suflete au venit şi sunt binecuvântate prin marea putere a binecuvântatului nostru Domn. Suflete 
înfometate şi însetate sosesc de la sute şi mii de kilometri ca să obţină Cincizecimea lor personală, primind şi 
luând cu ei acasă vestea bună pentru sufletele înfometate şi însetate care îi aşteaptă să ajungă. 

 

 
 
Oameni de la mii de kilometri vin în Los Angeles ca să intre în râurile mântuirii. Ioan a văzut un râu care ieşea 
din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului, iar pe fiecare parte a râului era pomul vieţii. Putem să 
avem parte de roade pe oricare dintre malurile râului, dar trebuie să înotăm ca să le obţinem. Dacă doreşti 
această mare binecuvântre, trebuie să te lansezi prin credinţă în râu. Este un lucru foarte dulce faptul de a fi 
acolo unde curg râurile. 

 
 



Este un lucru atât de binecuvântat să fii sfinţit, curăţit, răstignit şi ţintuit la crucea lui Cristos. Lucrurile vechi au 
trecut, omul cel vechi este răstignit, înjungheat, iar Isus Cristos este înscăunat în inimă şi încoronat în omul 
lăuntric. El domneşte pe tronul inimii noastre, conducând ca împărat, legănându-şi sceptrul neprihănirii şi 
adevăratei sfinţenii, păstrând inima curată şi nepătată de păcat. Apoi, eşti tocmai gata să primeşti botezul în 
Duhul Sfânt şi cu foc. 

 

 
 
Domnul Isus, pe când era cu un picior pe nori, întorcându-se în Cer, le-a poruncit ucenicilor „să nu se depărteze 
de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, "pe care", le-a zis El, "aţi auzit-o de la Mine.“ Voi veţi primi o 
putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi.“ Ei nu s-au depărtat de Ierusalim până când nu au primit 
putere. Şi în ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să 
vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. În ziua aceea, Dumnezeu i-a predat bisericii o 
lecţie despre ce anume era botezul în Duhul Sfânt şi despre ce anume avea să-i pregătească pentru a fi martori 
până la marginile pământului. 
 

 
 

Ziarele din Salem, Oregon, publică în coloanele lor despre adunările penticostale. Chiar dacă îşi bat joc, prin 
ceea ce publică, totuşi, redau suficient adevăr prin care este atras orice suflet înfometat. Despre sora Wiley se 
scrie că  faţa ei „străluceşte ca banii noi,“ că faţa ei este transfigurată, ca să zicem aşa, şi că „ea nu ar putea să 
se arate astfel.“ Apoi, se scrie că limbile vorbite de predicator „sunau într-adevăr a dialect oriental; şi pare cu 
siguranţă a fi imposibil ca cineva, oricât de adept ar fi, să imite vreo limbă în felul acela.“ Totodată, se scrie că 
„situaţii şi cazuri autentificate de vindecări remarcabile ale bolilor sunt consemnate.“ 
 

 
 
Fratele şi sora Eric Hollingsworth, care au primit Cincizecimea lor şi care sunt în drum spre Suedia ca să ducă 
acolo Evanghelia, ne scriu din Oakland: „Dumnezeu de asemenea lucrează şi aici, în Oakland. Ca o regulă, un 
suflet, uneori două suflete, primesc Cincizecimea lor, iar semnele o urmează. Vom continua călătoria noastră 
către răsărit, iar luni spre Suedia. Nădăjduim că vă veţi ruga pentru noi. Ne îndreptăm spre o ţară săracă, într-o 
perioadă grea a anului şi vom găsi o puternică opoziţie la predicarea acestei minunate Evanghelii. Avem 
sentimentul intrării în groapa cu lei, dar Dumnezeul lui Daniel este Dumnezeul nostru.“ 
 

 
 

„Isus m-a dus în odaia Lui de nuntă. O, acum mă desfăt din deliciosul vin al Împărăţiei. Aleluia!“ 
 
Cuvintele de mai sus reprezintă tălmăcirea unei mărturii adusă de o soră din Washington, care a primit botezul 
Duhului Sfânt în Los Angeles şi care vorbeşte câteva limbi necunoscute. Un frate care înţelege Marathi, o limbă 
din India, a identificat această limbă şi a dat tălmăcirea. Multe persoane au vorbit în limbile din India, China, 
Africa, Asia, Europa, din insulele mărilor şi oceanelor, precum şi în limba greacă, limba latină, etc. Duhul Sfânt 
vorbeşte orice limbă pe care El o alege. 
 

 
 
În Denver, Colorado, în casa fratelui Fink, a fost adusă o femeie rănită, care mai demult a căzut dintr-un vagon 
de tren. Femeia este infirmă de treizeci şi doi de ani şi nu este în stare să umble. Degetele mari de la picioarele 
ei au fost prinse sub laba piciorului şi nu au mai putut să fie îndreptate. Femeia era nemântuită. În dimineaţa 
următoare, ea stătea singură în camera de la stradă, o fetiţă în vârstă de şase ani, care primise botezul şi care 
vorbeşte în limbi, a intrat în cameră şi punându-şi mâinile peste femeie a zis: „Isus vrea să te vindece, Duhul 
Sfânt m-a trimis să-mi pun mâinile peste tine.“ Într-o clipă degetele mari de la picioarele femeii s-au îndreptat, 
iar femeia s-a ridicat şi a umblat. 
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PUBLICATĂ GRATIS PRIN CREDINŢĂ. 
 
Domnul ne-a arătat înainte de a începe această publicaţie că ea trebuie să fie gratuită. Nu trebuie să taxăm 
oamenii sau să ne punem noi înşine în situaţia de a fi datori oamenilor şi să devenim robi, vânzând publicaţia în 
avans. Publicaţia trebuie să fie a Duhului Sfânt şi trebuie să rămână cu adevărat liberă. Nu există preţ pentru 
abonament. Nu se cerşesc bani pentru publicaţie sau prin intermediul ei. Costă un cent pentru un exemplar ca 
să fie trimis oriunde în lume, iar Domnul îşi poate permite lucrul acesta. Noi plătim taxa de timbru pentru 
expediere pe bază de registre, fiindcă nu putem să le declarăm obiecte de clasa a doua la curierii poştali. 

 
Nu avem reclame – nimic care să facă reclamă, doar această minunată mântuire care este fără plată pentru toţi. 
Redactorii şi muncitorii din redacţie trăiesc prin credinţă, dar nu din ce ar putea să fie un venit prin publicaţie, şi 
nu publicăm nici un nume al vreunui redactor. Toţi trudesc pentru cinstea şi slava lui Dumnezeu. Faptul acesta, 
credem noi, va fi o adevărată protecţie pentru publicaţie ca să o păstrăm curată, doar cu excepţia cazului în 
care cineva este plin cu dragostea lui Dumnezeu, atunci nu se râvneşte la o muncă fără cinste sau bani. 
 
Noi scoatem publicaţia doar când ne intră mijloacele necesare, nu înainte. Nu se va crea nici o datorie. Domnul 
poate să o oprească oricând El doreşte. Nu vom primi scrisori în care să se spună: „Publicaţia mea nu a ajuns 
la timp,“ pentru că această publicaţie este a Domnului. El furnizează mijloacele. 
 
Suntem atât de bucuroşi că suntem vrednici, prin donaţii trimise, a expedia această publicaţie miilor de suflete 
înfometate. Mulţi nu îşi pot permite să se aboneze la vreo publicaţie, chiar 25 de cenţi este un adevărat impozit 
pentru unele văduve sărace sau pentru un lucrător creştin. Aşa că, noi nu impunem nici o taxă. Noi predicăm şi 
publicăm Evanghelia fără plată. „Fară plată aţi primit, fără plată să daţi.“ 

 
Noi îl lăudăm pe Domnul că ne-a învrednicit să publicăm şi să expediem 5.000 de exemplare ale Numărului 1; 
10.000 de exemplare ale Numărului 2; 30.000 de exemplare ale Numărului 3; şi din nou 30.000 de exemplare 
ale acestui număr. Unii şi-au primit Cincizecimea lor citind această publicaţie, iar noi expediem fiecare număr 
însoţit de o rugăciune. 
 

 
 
 

MÂNTUIRE ŞI VINDECARE. 
 
Prin Isus suntem îndreptăţiţi la sănătatea şi sfinţirea sufletului şi trupului. Fratele Pavel, adresându-se bisericii, a 
spus: „Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie 
păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Cristos.“ (1 Tesaloniceni 5:23). Astăzi, rugăciunea 
aceasta este înălţată de Duhul Sfânt pentru noi. Isus s-a rugat ca Tatăl să ne păzească de cel rău, ceea ce 
înseamnă boală şi toate lucrările diavolului. Toate bolile sunt lucrarea lui Satan, iar noi avem la fel de mult 
dreptul să privim la Isus pentru sănătatea acestor trupuri, ca şi pentru mântuirea şi sfinţirea sufletelor noastre. 
 



Jertfa de pe Calvar a fost o jertfă dublă. Când primim ispăşirea în toată plinătatea ei, avem sănătate şi mântuire 
în cea mai mare măsură posibilă. Profetul a spus: „Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru 
fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.“ El şi-a 
dat sângele pentru mântuirea sufletelor noastre şi a dat un trup desăvârşit pentru aceste trupuri imperfecte ale 
noastre. 
 
Prin rănile lui Isus suntem tămăduiţi. Nu a fost nici o lovitură de bici dată pe spatele lui Isus înainte ca Pilat să-L 
pedepsească în faţa barei de judecată. Urmele care au fost pricinuite pe trupul desăvârşit al Mântuitorului 
nostru, sângele care a curs din rănile Lui în curtea de judecată a lui Pilat, ajunge la neputinţele noastre şi ne 
curăţă de orice boală şi suferinţă reîntregind fiecare părticică din noi. 
 
Mielul de Paşte a fost un simbol al lui Cristos. Aflăm că Domnul a poruncit copiilor lui Israel, când erau pe 
punctul de a ieşi din Egipt, să ia un miel fără cusur, să-l sacrifice şi să stropească cu sânge uşile caselor lor şi 
să mănânce trupul în casele lor. Sângele era pentru ca să-i salveze de îngerul morţii. Tot astfel, Sângele lui Isus 
ne salvează de păcat, pentru că Satan nu poate să-şi croiască drum prin Sânge. Ei trebuiau să mănânce trupul 
mielului în casele lor ca să poată să aibă putere şi sănătate la ieşirea din Egipt. Din cele trei milioane care au 
plecat din Egipt, nu a fost nici unul bolnav. Acesta este un fel adevărat de ispăşire făcută de Domnul nostru Isus 
Cristos pentru suflet şi trup. 
 
După aceea, aflăm că evreii au ţinut Paştele. Priveau astfel în urmă la eliberarea lor şi o comemorau în fiecare 
an mâncând trupul mielului, simbolul Cristosului nostru. Trupul mielului arăta spre trupul lui Cristos care s-a 
frânt pentru noi. Tot astfel, noi privim în urmă la Calvar, la Mântuitorul nostru care a fost atârnat, care a murit şi 
care a dat un trup desăvârşit pentru noi. 
 
O, amintiţi-vă de Calvar. Înainte ca să fie răstignit, Isus a spus la masa de Paşte: „Luaţi, mâncaţi; acesta este 
trupul Meu.“ Pentru ce? Pentru sănătate. Iar după aceea le-a dat paharul zicând: „Acesta este sângele Meu, 
sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.“ Astfel, ori de câte ori luăm 
parte la Cina Domnului, o facem în amintirea acestei mântuiri care cuprinde două lucruri trupul şi sufletul. 
 
Mulţi sunt bolnavi şi dorm pentru că ei nu deosebesc trupul Domnului. Mai repede apelează la un doctor înainte 
de a apela la Isus. Ei pun un doctor între ei şi ispăşire. Şi totuşi, aceştia zic: „Doamne, Doamne,“ şi nu fac 
lucrurile pe care El le zice: „Este vreunul printre voi în suferinţă? Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe 
prezbiterii bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. Rugăciunea 
făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşi; şi, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.“ 
(Iacov 5:13-15). Medicul îţi dă otravă, iar tu mori pentru că dezonorezi ispăşirea. Eşti bolnav şi dormi. Participi la 
Cina Domnului şi totuşi nu crezi în mântuirea deplină a sufletului şi trupului. Bei din pahar, mănânci azima şi 
totuşi respingi trupul Domnului pentru sănătate şi mântuire. Prin urmare, eşti bolnav pentru că nu deosebeşti 
trupul Domnului Isus. 
 
Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului şi dacă nu beţi sângele Lui, 
n-aveţi viaţa în voi înşivă.“ (Ioan 6:53). Iubiţii mei aceasta înseamnă că trebuie să cinstim ispăşirea înfăptuită de 
Domnul nostru Isus Cristos în toată plinătatea ei, după cum a spus David: „Binecuvântă, suflete, pe Domnul şi 
nu uita nici una din binefacerile Lui! El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale.“ Să mâncăm 
trupul Mielului, prin credinţă în Domnul nostru, pentru mântuire şi pentru vindecarea acestor boli, cinstind astfel 
sângele Lui pentru mântuirea şi sfinţirea sufletului şi duhului nostru. Amin. 
 

 
 
 

BOTEZAT CU DUHUL SFÂNT 

de F.E. Hill 
 

Vrei vesel şi liber de azi tu să fii, 
Puternic prin El ca slava-I s-o vezi? 
Ascultă atunci de al Său Cuvânt 
Şi-n Duhul Lui Sfânt botezat ai să fii. 

 
Refren: 
 
„Veţi fi botezaţi,“ grăit-a Isus, cu Duhul Cel Sfânt veţi fi îmbrăcaţi. 
Rămâneţi cu toţi, putere primiţi, în Duhul Cel Sfânt când veţi fi botezaţi. 
Da, cu putere voi fi îmbrăcat, când Duhul Lui Sfânt m-a fi botezat. 
Acesta e darul Părintelui Sfânt să fiu botezat eu în Duhul Său Sfânt 

 



Tu Lui îi vei da tot ceea ce ai,  
Chemându-L, în căile Lui ai păşit, 
Aşteaptă-n credinţă puterea să vină 
Şi-n Duhul Lui Sfânt ai să fii botezat. 

 
Acesta e darul de la Cincizecime, 
Pe cei răi să-i scape, Biserica-i gata. 
 Cu darul divin umpluţi pe deplin, 
În Duhul Cel Sfânt botezaţi vrem să fim. 

 
Acesta e darul ceresc ce sfinţeşte, 
Ne-alină, conduce şi călăuzeşte, 
În noi El va fi, că sălăşluieşte, 
În cei botezaţi cu Duhul Cel Sfânt. 

 
Te-apleci bucuros la picioarele Sale, 
Alungă-ndoiala şi fii-ncredinţat, 
Că eşti plin de pace şi ai părtăşie, 
În Duhul Lui Sfânt ai fost botezat. 

 
Acum poţi să-l lauzi pe Domnul mereu, 
În limbi vei cânta tu şi vei profeţi, 
Şi-apoi cu putere vei mărturisi, 
Botezul pe care în Duh l-ai primit. 

 

 
 

 

ÎMBRĂCAREA CU PUTERE. 
 
Primul lucru necesar pentru a primi acest scump şi minunat botez este acela de a avea o cunoştinţă clară a 
neprihănirii prin credinţă, conform Romani 5:1 „Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace 
cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Cristos.” Ştim că toate păcatele noastre, vina şi murdăria sunt spălate. 
Lucrurile vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi. Dragostea lui Dumnezeu este turnată din belşug în 
inimile noastre prin Duhul Sfânt. Avem viaţă veşnică în sufletele noastre şi Duhul mărturiseşte împreună cu 
duhul nostru că suntem copiii lui Dumnezeu.  
 
Acum, de vreme ce suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă, avem acces, prin scumpul Sânge, să ne înfăţişăm 
noi înşine înaintea lui Dumnezeu ca o jertfă vie în vederea sfinţirii, care este a doua lucrare a harului şi care ne 
curăţeşte de păcatul moştenit, de neascultarea moştenită şi de răzvrătire. Omul cel vechi este răstignit, trupul 
păcatului e distrus. Romani 6:6 „Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca 
trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului.“ Suntem sfinţiţi prin 
sângele lui Isus, pentru că avem ca martor pe Duhul Sfânt. Evrei 10:14,15 „Căci printr-o singură jertfă El a făcut 
desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi. Lucrul acesta ni-l adevereşte şi Duhul Sfânt.“  
 
Şi totuşi, sfinţirea nu este botezul în Duhul Sfânt. Mulţi au considerat sfinţirea ca fiind făgăduinţa Tatălui, însă, 
dacă citim Biblia cu atenţie, aflăm că sfinţirea şi botezul în Duhul Sfânt sunt cu totul diferite. Suntem sfinţiţi prin 
sângele scump al Domnului nostru Isus Cristos, iar Duhul Sfânt este un martor al sfinţirii noastre. Isus a murit 
pentru noi – nu Duhul Sfânt. Îl lăudăm pe Dumnezeul nostru. Ucenicii nu trebuiau să rămână în Ierusalim până 
când Dumnezeu avea să reverse sânge peste ei, ci trebuiau să rămână acolo pentru făgăduinţa Tatălui. Ioan 
într-adevăr a botezat cu apă, dar Domnul Isus a venit ca să boteze în Duhul Sfânt şi cu foc. Isus a zis: „Dar voi, 
nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.“ şi respectiv „Voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul 
Sfânt peste voi.“ 
 
Botezul în Duhul Sfânt nu este o lucrare a harului, ci un dar al puterii. Sfinţirea este a doua şi ultima lucrare a 
harului, dar botezul Duhului Sfânt este un dar al puterii. Este un dar fără plată şi fără pocăinţă. Nu trebuie făcută 
o consacrare la primirea Duhului Sfânt. Consacrarea este făcută în întregime prin sfinţire. Domnul Isus locuieşte 
înăuntrul persoanei tale, iar tu ai o ungere de la Duhul Sfânt care te învaţă toate lucrurile. Botezul în Duhul Sfânt 
te face un martor până la marginile pământului. Botezul Duhului Sfânt îţi dă putere să vorbeşti în limbile altor 
popoare. Aşa că, oricine este într-adevăr sfinţit având inimă curată şi care caută botezul Duhului Sfânt, conform 
capitolului al doilea din Fapte, primeşte mărturia vorbirii în limbi după cum dă Duhul să vorbească. S-ar putea 
să nu primeşti darul vorbirii în alte limbi atunci când primeşti botezul în Duhul Sfânt, dar primeşti mărturia 
limbilor, adică – tu vei vorbi în limbi când eşti botezat în Duhul Sfânt. 
 



În căutarea primirii botezului în Duhul Sfânt să nu ceri alte limbi de la Domnul. Roagă-te numai Domnului să-ţi 
dea botezul în Duhul Sfânt aşa cum le-a dat ucenicilor Săi, potrivit capitolului al doilea din Fapte şi aşteaptă 
înaintea Domnului până când Domnul confirmă făgăduinţa Lui în scumpul tău suflet. 
 

 
 
Este un lucru să fii umplut cu Duhul Sfânt, şi este cu totul alt lucru să fi botezat în Duhul Sfânt. Este un lucru să 
umpli un pahar cu apă, şi cu totul alt lucru să-l botezi în apă, adică să fie ascuns privirilor. Ioan Botezătorul a 
fost plin cu Duhul Sfânt încă din pântecele mamei lui, dar nu a fost botezat în Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a fost 
prezent în lume tot timpul. „Oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.“ Duhul Sfânt a fost cu 
Moise, Samuel, Ilie, Enoh şi mulţi alţi oameni ai lui Dumnezeu, dar Duhul Sfânt nu a fost revărsat peste orice 
făptură până în Ziua Cincizecimii. 
 

 
 
„De aceea şi Isus, ca să sfinţească norodul cu însuşi sângele Său, a pătimit dincolo de poartă. Să ieşim, dar, 
afară din tabără la El şi să suferim ocara Lui.“ Iubiţilor, pentru ca să fim sfinţiţi, trebuie să ieşim dincolo de 
poartă. Trebuie să părăsim frumoasa cetate, templul atât de scump, renumele, cinstea, poziţia şi să ieşim 
dincolo de poartă. Acolo, îl vom găsi pe Isus, pe Cel dispreţuit, pe Cel atârnat între doi tâlhari. Este atât de 
plăcut să trăieşti această viaţă sfinţită. Puţini sunt aceia care au sfinţirea în plinătatea ei, care înseamnă 
răstignirea firii, a eului, aşa după cum scrie în Galateni 5:24-25 „Cei ce sunt ai lui Cristos Isus şi-au răstignit 
firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.“ Aleluia! 
 

 
 
O trezire spirituală Penticostală a început la Institutul Biblic Altamont din Carolina de Sud, iar o fată a primit 
darul vorbirii în limbi. 
 

 
 
 

POCĂINŢĂ. 
 
Nu poţi să primeşti această mântuire până când nu te pocăieşti şi până când nu îţi mărturiseşti păcatele. Sunt 
atât de mulţi oameni care nu pot să primească această mântuire pentru că ei nu despăgubesc, nu acoperă 
pagubele, iar Dumnezeu nu poate să intre în nici o inimă care ascunde un astfel de păcat. „Faceţi, dar, roade 
vrednice de pocăinţa voastră.“ Faţă de păcatele tale trebuie să ai o întristare după voia lui Dumnezeu, dacă vrei 
ca Isus Cristos să intre în inima ta. Nu poţi să obţii aplicarea sângelui lui Isus Cristos într-o inimă care nu se 
pocăieşte. Dumnezeu porunceşte tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Oamenii au jefuit, înşelat 
şi furat şi totuşi ei nu doresc să despăgubească pe nimeni. Aceşti oameni vin din când în când să fie mântuiţi, 
dar Dumnezeu nu le ascultă rugăciunea. „Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat 
Domnul.“ Dumnezeu nu va asculta niciodată pe cineva până când respectiva persoană nu se pocăieşte. 
 
Dumnezeu l-a ascultat pe omul care a venit la El şi care a spus: „Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!“, şi a 
plecat mântuit. Dumnezeu l-a iertat pentru că omul acela s-a pocăit. Tu când vii la Dumnezeu, trebuie să ai 
temelia pocăinţei. Mărturiseşte-ţi păcatele, iar Domnul este credincios şi drept să te ierte. Însă, Dumnezeu nu va 
primi pe nimeni care îşi va ascunde păcatul. Fii sincer astăzi cu propria ta inimă, demască-l pe diavol şi 
acceptă-l pe Cristos. 
 

 
 
 

PREFIGURAREA BOTEZULUI ÎN DUHUL SFÂNT. 
 
În Exodul 25:8,9 citim că Dumnezeu i-a vorbit lui Moise şi a zis: „Să-Mi facă un Locaş Sfânt, şi Eu voi locui în 
mijlocul lor. Să faceţi Cortul şi toate vasele lui după chipul pe care ţi-l voi arăta.“ 
 
Iubiţilor, Domnul Isus este adevăratul cort pe care Dumnezeu l-a ridicat nu omul. Cortul în pustiu a fost făcut 
după modelul ceresc pe care Dumnezeu i l-a arătat lui Moise pe muntele sfânt. Acum, noi avem adevăratul 
model care este Domnul Isus Cristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. 
 
Prima dată ajungem în curtea cortului unde găsim altarul de bronz, unde se aduc arderile de tot. Prima dată 
când am venit, noi eram morţi în greşelile şi în păcatele noastre şi nu puteam să aducem jertfă pentru că nu 
aveam viaţă în sufletele noastre. Dar l-am găsit pe Isus care era jertfa noastră de pe altar. El ne iartă de 



păcatele noastre şi sădeşte naşterea din nou în sufletele noastre. Suntem neprihăniţi şi mântuţi, iar numele 
noastre sunt scrise în Cartea Vieţii Mielului. 
 
Apoi, continuăm cu Locul Sfânt pentru a ne consacra noi înşine. Acolo găsim altarul credinciosului care este 
altarul de aur. Ne sfinţim noi înşine şi ne consacrăm noi înşine lui Dumnezeu ca o jertfă vie, şi găsim în Locul 
Sfânt sângele scump care ne sfinţeşte şi ne curăţă de toate păcatele, răstigneşte omul cel vechi, trupul 
păcatului şi firea, sfinţindu-ne. Trebuia să avem viaţa veşnică în sufletele noastre pentru a putea să ne 
consacrăm noi înşine. Aici, ne hrănim cu Cristos, pentru că pâinea din Locul Sfânt întruchipează Pâinea Vieţii. 
„Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.“ Tot aici se mai află şi 
sfeşnicul de aur care îşi răspândeşte lumina încontinuu zi şi noapte, fiind alimentat de untdelemnul sfânt. Acum, 
suntem fiii şi fiicele lui Dumnezeu şi avem dreptul la garanţia moştenirii noastre, care este botezul în Duhul 
Sfânt. 
 
După aceea intrăm în Sfânta Sfintelor prin sângele lui Isus. Acolo este chivotul legământului ocrotit de aripile 
heruvimilor, iar peste chivot este Marea Slavă Şekina, un stâlp de foc noaptea şi un stâlp de nor ziua ceea ce 
reprezintă botezul în Duhul Sfânt. În Sfânta Sfintelor nu este altar întrucât consacrarea noastră este înfăptuită în 
întregime în Locul Sfânt când suntem sfinţiţi. Dar găsim chivotul legământului poleit cu aur curat şi având în el 
toiagul lui Aaron care înverzise şi făcuse muguri, ceea ce înseamnă neprihănire în Cristos, şi de asemenea 
vasul cu mană pe care Moise l-a luat şi l-a aşezat în chivot, care reprezintă sfinţirea; şi tablele legii făcute din 
piatră pe care Însuşi Dumnezeu a scris pe munte, care înseamnă botezul în Duhul Sfânt, pentru că atunci când 
suntem botezaţi în Duhul Sfânt suntem sigilaţi pe frunte până la Venirea Domnului. 
 
Aici, Marea Slavă Şekina se odihneşte deasupra noastră zi şi noapte, iar noi suntem umpluţi cu putere şi ne 
cutremurăm de puterea Duhului Sfânt. Tămâia se înalţă cotinuu din sufletele noastre. În Sfânta Sfintelor, 
untdelemnul era reînnoit zi de zi, dar noi când primim botezul în Duhul Sfânt, Duhul Sfânt ne unge continuu, de 
la tronul lui Dumnezeu. În Locul Sfânt am avut apele mântuirii, dar în Sfânta Sfintelor avem râuri, pentru că Isus 
a spus: „Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele 
acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese 
dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.“ 
 
Există două lucrări ale harului care sunt clar arătate în cort prin cele două altare – altarul din bronz şi altarul din 
aur, iar Sfânta Sfintelor este darul puterii peste viaţa sfinţită şi curăţită. Slavă Dumnezeului nostru. Apoi, chivotul 
legământului îl reprezintă pe Domnul nostru Isus Cristos şi în El locuieşte toată plinătatea Dumnezeirii. În 
Domnul Isus, noi primim toate aceste daruri şi răsplătiri. Noi trebuie să clădim potrivit planului divin. 
 

 
 
 

SFINŢIŢI ÎNAINTE DE CINCIZECIME. 
 
Citind Biblia cu atenţie, puteţi să înţelegeţi că ucenicii au fost oameni mântuiţi şi sfinţiţi, având ungerea Duhului 
Sfânt înainte de Ziua Cincizecimii. 
 
În Ioan 15:3, înainte să fie răstignit, Isus a spus: „Acum voi sunteţi curaţi, din pricina Cuvântului pe care vi l-am 
spus.“ Iar în Ioan 17:15-17, Isus s-a rugat Tatălui: „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.“ 
Isus este Cuvântul şi Adevărul, aşa că ucenicii au fost sfinţiţi prin Adevăr, chiar în noaptea aceea când Isus s-a 
rugat pentru ei. 
 
Isus i-a spus lui Petru că Satan a vrut să-i cearnă pe ucenici, deci şi pe Petru, ca grâul, dar El s-a rugat pentru 
Petru ca să nu se piardă credinţa lui. Astfel, Satan nu a putut să treacă dincolo de rugăciunea Domnului. „Şi 
după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.“ Aceasta nu înseamnă că Petru nu era convertit, 
dar Isus deja ştia de marea ispită cu care Petru urma să fie confruntat, iar ceea ce Domnul a spus însemna că 
atunci când Petru avea să fie izbăvit, să-i îmbărbăteze pe fraţii lui. 
 
Petru s-a lepădat de Domnul Isus, dar imediat după ce el s-a lepădat, Petru a ieşit şi a plâns cu amar, iar 
Dumnezeu l-a iertat. Astfel, când Domnul Isus a înviat, El i-a poruncit îngerului să le spună ucenicilor să-L 
întâlnească în Galileea, „şi lui Petru.“ Când Petru a auzit aceasta, a fost deosebit de fericit să afle că Domnul l-a 
primit înapoi. 
 
În Ioan 20:21-23 aflăm că Isus le-a spus ucenicilor: „"Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi 
Eu pe voi." După aceste vorbe, a suflat peste ei şi le-a zis: "Luaţi Duh Sfânt! Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi 
iertate; şi celor ce le veţi ţine, vor fi ţinute.“" Aceasta a fost puterea pe care Domnul Isus le-a dat-o ucenicilor 
înainte ca ei să fi primit Cincizecimea lor personală. 
 



Printr-o studiere atentă a Cuvântului aflăm că ucenicii aveau opt daruri din totalul de nouă daruri ale Duhului, 
înainte de Cincizecime, cu excepţia darului vorbirii în limbi. Ucenicii aveau darurile de vindecare, de deosebire a 
duhurilor, de înţelepciune, de prorocie, etc. Darul vorbirii în limbi a fost păstrat pentru Ziua Cincizecimii pentru 
ca să fie un semn şi o dovadă a botezului în Duhul Sfânt. 
 
Ucenicii au fost umpluţi cu evlavia Duhului Sfânt, ungerea, înainte de Ziua Cincizecimii când Isus a suflat peste 
ei. Această evlavie sau ungere i-a întărit până când au fost îmbrăcaţi cu putere de sus. 

 
Astfel, în primul capitol din Fapte, Isus i-a învăţat pe ucenicii Lui să aştepte făgăduinţa Tatălui. Aceasta nu 
însemna că trebuie să aştepte în vederea sfinţirii. Sângele Său a curs pe crucea de la Golgota. Isus nu avea să 
trimită sângele Lui ca să-i cureţe de firea pământească, ci a trimis Duhul Său ca să-i îmbrace cu putere. Ei s-au 
urcat înapoi la Ierusalim lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu cu mare bucurie. Cu toţii au continuat de 
comun acord în rugăciune, cu insistenţă. Ucenicii aveau credinţă desăvârşită şi supunere desăvârşită faţă de 
porunca lui Isus, iar între ei nu era dezbinare. Ucenicii nu erau pe genunchi, ci şedeau când Duhul Sfânt a căzut 
peste ei, aşteptând pur şi simplu darul puterii. 
 
„Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte 
limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au 
umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.“ 
 
Apoi, Petru s-a ridicat în picioare şi i-a spus mulţimii care s-a adunat alergând în acel loc: „Aceasta este ce a 
fost spus prin prorocul Ioel: "În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură.“ 
Petru nu a spus că Dumnezeu va curăţi inimile lor de firea pământească prin sângele lui Isus, ci că va turna 
Duhul Lui. Amin. Aceasta face Dumnezeu în Los Angeles, toarnă Duhul Lui peste sufletele sfinţite şi aceleaşi 
semne însoţesc revărsarea de sus. 
 

 
 
 

IMITĂRI. 
 
Dumnezeu ne-a spus în scumpul lui Cuvânt că trebuie să cunoaştem un pom după roadă. Ori de câte ori găsim 
realul, găsim de asemenea şi imitarea. Dar lăudat să fie Domnul pentru real. Descoperim că în vremea lui 
Petru, când bărbaţii şi femeile primeau puterea Duhului Sfânt, imitarea a apărut prin Anania şi Safira. Dar 
puterea lui Dumnezeu a fost mai puternică decât toate forţele iadului, aşa că păcatul lor i-a dat de gol. Fiţi atenţi 
iubiţilor că păcatul vostru sigur vă va da de gol. „Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, 
avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Cristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat.“ 
 
În adunările noastre, am avut oameni care au venit şi care au pretins că ei prim iseră botezul în Duhul Sfânt, dar 
când au fost puşi la încercare de însuşi Duhul Sfânt, au fost găsiţi ca fiind în lipsă. Aşa că, acei oameni au 
îngenuncheat, au fost mântuiţi, sfinţiţi şi botezaţi în Duhul Sfânt, vorbind în limbi prin Duhul Sfânt. Apoi, din nou, 
oamenii au imitat darul vorbirii în limbi, dar cât de repede Duhul Sfânt avea să descopere fiecărui adevărat copil 
că avea botezul Penticostal, mustrând aspru imitarea limbilor, până când imitările erau reduse la tăcere şi aspru 
condamnate. Făgăduinţele lui Dumnezeu sunt adevărate şi sigure. 
 
Oamenii încearcă să imite lucrarea Duhului Sfânt în zilele acestea, întocmai cum au făcut şi când Domnul l-a 
trimis pe Moise la faraon în Exodul 7:8, dându-i un miracol sau semn pe care să-l facă înaintea lui faraon, ca 
atunci când Aaron avea să-şi arunce toiagul înaintea lui faraon, acesta avea să devină un şarpe. Aşa că, atunci 
când faraon a văzut că toiagul lui Aaron a devenit şarpe, el i-a chemat pe înţelepţii lui şi pe vrăjitorii şi magicienii 
falşi ai Egiptului. Aceştia au făcut la fel prin descântecele lor, şi-a aruncat fiecare toiagul, devenind toate şerpi, 
dar toiagul lui Aaron a înghiţit toiegele celorlalţi. Tot astfel, puterea Duhului Sfânt în oamenii lui Dumnezeu din 
ziua de azi condamnă şi înghite imitarea. Dezgroapă şi dă în vileag toată puterea lui Satan – Ştiinţa Creştină, 
Teosofia şi Spiritismul – toate sunt descoperite înaintea Fiului lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu. 
 
Spiritiştii au venit la adunările noastre şi s-a întâmplat că din ei au ieşit demoni, iar oamenii au fost mântuiţi şi 
sfinţiţi. Adepţi ai Ştiinţei Creştine au venit şi ei la adunările noastre şi demonii Ştiinţei Creştine au ieşit din ei, iar 
ei, oamenii, astfel eliberaţi au acceptat sângele lui Isus. Orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl Meu cel Ceresc 
va fi smuls din rădăcină. 
 
Oameni plini de demoni vin în locul acesta şi Dumnezeu îi scoate afară pe demoni, iar când ies din oameni 
demonii strigă cu putere. Apoi, când toţi demonii au fost scoşi, oamenii sunt mântuiţi, sfinţiţi şi botezaţi în Duhul 
Sfânt, îmbrăcaţi în deplinele lor facultăţi mintale şi umpluţi cu slavă şi putere. 
 
Iubiţilor, lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu – zice Domnul oştirilor! „Pe 
când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, "pe 



care", le-a zis El, "aţi auzit-o de la Mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi 
cu Duhul Sfânt.“ Acestea au fost cuvintele lui Isus când s-a înălţat la Cer. Să nu vă depărtaţi nici voi până nu 
primiţi Cincizecimea voastră personală. Amin. - W.J. Seymour. 
 

 
 
 

„SEMNELE CARE ÎI VOR URMA.“ 
 
În Marcu 16:17,18 Isus a spus: „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.“ El le-a zis: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, şi 
învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit.“ Ce a însemnat aceasta? A însemnat să predice vindecarea, să 
predice scoaterea dracilor, să predice că aceste semne îi vor urma pe cei ce vor crede, să predice toată 
învăţătura lui Isus. Dacă ei predicau doar o parte a Evangheliei, i-ar fi urmat semnele? Aceste semne îi vor 
însoţi pe cei care cred – nu pe cei care se îndoiesc sau care cred doar o parte, ci pe cei care sunt îndeajuns de 
modeşti şi sinceri ca să creadă fiecare cuvânt rostit de Isus. Noi trebuie să credem tot, întrucât dacă numai o 
parte este adevărată sau dacă ar fi să se schimbe orice în împuternicirea dată de El în privinţa Evangheliei 
pentru lume, nu ar fi o Evanghelie desăvârşită. Aşa că, o revenire la Evanghelia deplină aduce cu sine 
revenirea la semnele care îi vor urma pe cei care cred. 
 

 
 
Maica Wheaton, care a vizitat şi care a lucrat pentru sufletele din închisorile din Statele Unite şi Europa, a fost 
cu noi în Los Angeles, fără să se depărteze, zăbovind pentru Cincizecimea ei, de asemenea şi fratele A.S. 
Worell, editor al publicaţiei Martorul Evangheliei şi traducător al Noului Testament. 
 

 
 
 

ADEVĂRATA CINCIZECIME. 
 
În Fapte 2:4, avem standardul Bibliei şi mostra a ceea ce este Cincizecimea. A fost prima Cincizecime care a 
venit vreodată în lume. „Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le 
dădea Duhul să vorbească.“ Aşa că, acesta este standardul Biblic până când vine Isus. 
 
Apoi, avem un alt exemplu de Cincizecime când Petru a propovăduit prima predică unei adunări formată din 
neamuri în casa lui Corneliu. A fost asemenea primei Cincizecimi. „Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a 
coborât Duhul Sfânt peste toţi cei ce ascultau Cuvântul. Toţi credincioşii tăiaţi împrejur care veniseră cu Petru 
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.“ (Fapte 10:44-46). 
 
Din nou avem relatarea când Cincizecimea este revărsată în Efes şi iarăşi a fost întocmai ca prima Cincizecime. 
„Când şi-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt S-a coborât peste ei, şi vorbeau în alte limbi şi proroceau.“ 
(Fapte 19:6). 
 
În cele trei cazuri de revărsare a Cincizecimii, menţionate mai înainte, aceeaşi dovadă s-a manifestat, vorbirea 
în limbi. Duhul Sfânt ne-a dat aceste trei episoade de grupuri care au primit brusc Duhul Sfânt şi pe lângă 
acestea ştim că apostolul Pavel a avut darul vorbirii în limbi şi că şi alţii în biserica din Corint au avut acest dar. 
 
Acum se pune următoarea întrebare: De ce nu a vorbit toată biserica din Corint în limbi? 
 
Pavel, în al 12-lea capitol din 1 Corinteni, făcea ordine în biserică, ca să nu fie dezbinare în trupul lui Cristos. 
Iată un frate care este mântuit şi iată un frate care este sfinţit. Acum, nici unul dintre ei nu vorbeşte în limbi. În 
trupul pe care îl avem noi aici, îi avem pe unii neprihăniţi, care tocmai au fost mântuiţi. Următorul lucru pe care îl 
facem este să îi învăţăm că au nevoie de o inimă curăţită, de a fi sfinţiţi în scumpul sânge al lui Isus Cristos. Ei 
continuă şi primesc sfinţirea. Apoi le arătăm că au trebuinţă de botezul Penticostal şi vorbirea în limbi după cum 
le dă Duhul să vorbească. Când ei primesc Cincizecimea, vorbesc în limbi. 
 
Astfel, în privinţa faptului de a proroci, Pavel spune: „Cine proroceşte este mai mare decât cine vorbeşte în alte 
limbi.“ Putem să avem toate cele nouă daruri ale Duhului, precum şi roada acestora, pentru că în Cristos Isus 
locuieşte toată plinătatea corporală a Dumnezeirii. Pur şi simplu, Pavel învaţă biserica să fie unită şi să nu fie 
confuză pentru că nu toţi avem aceleaşi daruri. Noi nu suntem confuzi pentru că cineva are Cincizecimea, iar 
altul încă nu a fost sfinţit. Noi nu afirmăm că nu avem nevoie de fratele mântuit sau sfinţit, doar pentru că el nu 
vorbeşte în limbi sau pentru că nu proroceşte; însă ne dăm seama că este nevoie de cel mântuit, de cel sfinţit şi 



de fratele care are Cincizecimea, întrucât toţi alcătuiesc trupul lui Cristos. S-ar putea să ai darul de înţelepciune, 
de vindecare, de prorocie, etc. însă când primeşti Cincizecimea, Domnul Dumnezeu va vorbi prin tine în limbi. 
 
„Cine proroceşte este mai mare decât cine vorbeşte în alte limbi; afară numai dacă tălmăceşte aceste limbi.“ 
Aşa că fratele care proroceşte nu este mai mare decât cel care vorbeşte în limbi, dacă acesta şi tălmăceşte 
când vorbeşte. Aici, avem destul de mulţi dintre aceia care tălmăcesc când vorbesc în limbi zidind sufleteşte 
trupul lui Cristos. Voi puteţi să aveţi toate darurile, însă numai dacă îl rugaţi pe Domnul să vi le dea. 
 
În capitolul al 14-lea din 1 Corinteni, Pavel ne pregăteşte în vederea primirii botezului în Duhul Sfânt şi vorbirii în 
limbi şi ne pune în vedere că nu trebuie să ne îngâmfăm şi să credem că, dacă cineva este mântuit sau sfinţit şi 
nu vorbeşte în limbi atunci nu este la fel de mult religios cum suntem noi. Cei care pătrund în lucrurile spirituale 
profunde şi în tainele ascunse ale lui Dumnezeu, trebuie să fie deosebit de smeriţi la picioarele Domnului Isus, 
fiindcă aceste daruri scumpe pot foarte uşor să ne îngâmfe, dacă nu rămânem sub sângele lui Isus. 
 
Pavel le vorbeşte celor care au fost cândva fermecaţi de idoli muţi, dar peste care, acum, Duhul Sfânt a fost 
revărsat şi care a fost atât de scump sufletelor lor, încât aproape că au început să se închine darului nu Celui 
care a dat darul. În loc să preamărească sângele lui Cristos, ei toţi umblau numai după daruri. Domnul doreşte 
să-l căutăm pe Cel care dăruieşte şi pe Cel care binecuvântează nu darul şi binecuvântarea. 
 
Astfel dar, putem să spunem că noi credem că fiecare, care primeşte Cincizecimea lor personală, are o dovadă 
prin vorbirea în limbi, după cum le dă Duhul să vorbească, aşa cum au primit cei o sută douăzeci în Ziua 
Cincizecimii. Aceasta a fost o lecţie şi un exemplu pentru biserică a ceea ce înseamnă botezul în Duhul Sfânt 
ca să ne pregătească să fim martori în toată lumea. Slavă Dumnezeului nostru. Amin. 
 

 
 
Când primim botezul în Duhul Sfânt, s-ar putea să cântăm în limbi, pentru că Domnul picură cântări scumpe din 
raiul lui Dumnezeu, electrizând fiecare inimă. De multe ori noi nu avem nevoie de aceste cărţi de cântări de pe 
pământ, ci Domnul, pur şi simplu, se atinge de noi prin Duhul Său Puternic şi nu avem nevoie nici de orgă, nici 
de pian, fiindcă Duhul Sfânt cântă la pianul din inimile noastre, iar după aceea dă tălmăcirea cântării, care se 
cântă în limba engleză. Este atât de scump. Cerul s-a coborât aici pe pământ. 
 

 
 
 

EL SUFERINŢELE NOASTRE LE-A PURTAT. 
 
Se poate ca cineva să fie mântuit şi totuşi trupul lui să fie în suferinţă, suferinţa fiind lucrarea demonilor? Da, 
putem să fim mântuţi şi cu toate acestea să avem boală în trup: „Chiar dacă omul nostru de afară se trece, 
totuşi omul nostru dinăuntru se înnoieşte din zi în zi.“ Când Satan a rănit trupul lui Iov, omul acesta Iov a spus: 
„Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu. Chiar dacă mi se va nimici pielea şi chiar dacă nu voi mai avea 
carne, voi vedea totuşi pe Dumnezeu.“ (Iov 19:25,26.) Astfel, chiar dacă demonii erau prezenţi în carnea lui, Iov 
îl avea pe Cristos în sufletul său. Demonii au distrus trupul lui prin boală, şi totuşi, sufletul lui Iov a fost eliberat 
de păcat. Dar a trimis Iov după medic? Nu, încrederea lui era în Dumnezeul lui, iar Dumnezeu l-a eliberat şi i-a 
dăruit lui Iov de două ori mai mult decât avusese înainte. Dumnezeu a fost întotdeauna tămăduitorul poporului 
Său, fiindcă El zice: „Eu sunt Domnul care te vindecă.“ 
 
De aceea, iubiţii noştri, având aceste făgăduinţe să ne curăţim noi înşine de toată murdăria firii şi a duhului, 
desăvârşind sfinţenia în teama de Domnul. Cum ar arăta trupul lui Cristos dacă ar avea un cancer extins şi alte 
boli? Acolo, pe cruce, El a îndurat necazurile noastre şi a purtat suferinţele noastre. Avem vindecare în trupurile 
noastre, precum şi mântuire pentru sufletele noastre în ispăşirea făcută de Isus. Astfel că, atunci când primim 
lumina aceasta, este datoria noastră să cerem vindecarea trupurilor noastre. 
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ALŢI SFINŢI PENTICOSTALI. 
 
Ne-a fost trimis un mesaj de la nişte oameni din New England care spune cine a primit Cincizecimea înainte ca 
noi să o fi primit. Fratele A.J. Rawson un evanghelist care locuieşte pe Strada Eliott la nr.15, în Swampscott, 
Massachusetts, a primit una dintre publicaţiile Credinţei Apostolice şi i-a citit-o soţiei sale care, de asemenea, 
este evanghelist şi care are darul vorbirii în limbi, soţia a izbucnit în limbi şi a tălmăcit. Soţul ei a scris tălmăcirea 
în limba engleză, pe care ne-a trimis-o, iar noi simţim că este de la Dumnezeu pentru poporul Său. Mesajul este 
următorul: 
 
„Lucrarea aceasta, despre care citiţi, este de la Dumnezeu. Nimeni să nu-şi pună mâna pe ea. Toţi să insiste în 
a avea partea lor. Dumnezeu are multe binecuvântări mai bogate pentru copiii Lui credincioşi. Căutaţi-L din 
toată inima şi rugaţi-vă pentru darurile Lui care sunt o mărturie a Duhului.“ 
 
De asemenea, ei mai scriu şi următoarele: „Suntem alături de voi în Duhul Sfânt în această ultimă lucrare a lui 
Dumnezeu. Ne bucurăm să auzim despre cei care au darurile Duhului Sfânt potrivit cu 1 Corinteni 12. În New 
England, în Pennsylvania şi Virginia sunt câţiva copiii ai lui Dumnezeu care au crezut de mulţi ani că aceste 
daruri au fost pentru biserică şi au fost porecliţi ‘Oamenii cu daruri.’ Ei au toate darurile, inclusiv darul vorbirii în 
limbi, dar par a fi doar câteva picături înainte de începerea ploii, iar acum lucrarea pare a împlini ‘ploaia târzie.’ 
Aici în est există un număr de oameni evlavioşi care sunt gata să aibă părtăşie cu această lucrare. Noi credem 
că este o dovadă a venirii cât de curând a Domnului. Amin.“ 
 
De asemenea, Domnul a binecuvântat nişte sfinţi penticostali din Minnesota despre care tocmai am auzit şi ne 
bucurăm să primim veşti de la aceşti martori. 
 
 

Audubon, Minnesota. 
 
„Harul şi pacea să vă fie înmulţite. Ne-a fost trimis un exemplar al publicaţiei Credinţa Apostolică şi am fost mult 
binecuvântaţi când am citit şi am văzut că Dumnezeu i-a botezat pe copiii Lui cu Duhul Sfânt exact în acelaşi fel 
în care a făcut aici. Deja au trecut doi ani de când Dumnezeu a început să-şi boteze copiii în locul acesta, unii 
vorbesc în limbi, alţii au darul prorociei, etc. Alţii cad sub puterea lui Dumnezeu, iar El le arată lucruri minunate 
şi toate par să vină prin aceste cuvinte: „Fiţi gata. Eu vin curând.“ Slavă lui Dumnezeu. Dar sunt numai câţiva 
care cred că aceasta este de la Dumnezeu. Oamenii din lume, membri bisericii şi predicatorii spun că este de la 
diavolul, aşa că noi suntem bine despărţiţi de lume, iar în curând vom fi separaţi pentru totdeauna de ei şi vom fi 
împreună cu Isus şi cu poporul Lui sfânt.“ - A.O. Morken, Rte.4, Audubon, Minnesota. 
 
 

Snowflake, Manitoba. 
 
„Împărtăşesc lucrarea voastră, sunt botezat în Duhul Sfânt şi cu foc, şi am primit darul vorbirii într-o altă limbă 
sau limbi încă necunoscute. Prima dată s-a întâmplat în urmă cu doi ani şi se dovedeşte a fi mai mult o vorbire 
distinctă şi reală. Eu cred că Dumnezeu mă pregăteşte pentru o lucrare cu totul deosebită în ceva parte a viei 
Sale.“ – John Loney. 
 
Dumnezeu lucrează astfel în diferite părţi ale lumii revărsând Duhul Său peste alţii cu semne însoţitoare ca şi 
peste noi în Los Angeles. Ne dăm seama că trăim în vremurile „ploii târzii“ care preced venirea Lui. 
 

 
 
 

UN FRATE DIN ALASKA DOVEDEŞTE FAPTE 1:8 
 
M-am născut în Louisville, Kentucky, în ziua de 17 mai 1850. Părinţii mei erau catolici irlandezi, aşa că, desigur, 
am fost crescut în credinţa aceea. Am urmat ocupaţia de comis-voiajor timp de 17 ani, reprezentând în tot acest 
timp diferite case. Prima zi a lunii martie în anul 1891 m-a găsit în docurile din Cleveland, Ohio, fără prieteni, 



fără adăpost, fără Dumnezeu, un beţiv autentic fără nădejde. Am mers la Floating Bethel (Betelul plutitor) şi 
acolo am auzit că Isus Cristos a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei pierduţi. Eu eram oaia neagră a unei 
familii care avea zece copii. Am fost pierdut în munţii păcatului, dar îi mulţumesc lui Dumnezeu că în ziua aceea 
am auzit glasul Păstorului cum mă chema. Am căzut pe genunchi, un comis-voiajor necredincios, apoi m-am 
ridicat în picioare o făptură nouă în Cristos Isus şi imediat am început să vorbesc despre întâmplarea harului lui 
Dumnezeu; şi de atunci am fost în har şi mă aştept să rămân în har până când vine Isus. 
 
În ziua de 30 octombrie a anului 1897 am fost sfinţit pe deplin prin credinţa în sângele lui Isus Cristos, Fiul lui 
Dumnezeu. Şi totuşi, uneori exista o mare foame pentru ceva în sufletul meu, şi cu greu am aflat ce anume. Am 
încept să invoc făgăduinţa lui Isus din Fapte 1:8 „Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste 
voi.“ Totuşi, am rămas lipit de învăţătura care spune că atunci când suntem sfinţiţi suntem botezaţi în Duhul 
Sfânt. Şi încă foamea aceea şi sentimentul lipsei de putere era permanent cu mine. 
 
În urmă cu aproape trei ani, Dumnezeu a început să-mi vorbească şi să-mi arate că era şi mai mult pentru mine. 
Aveam să postesc şi să mă rog, cercetându-mă pe mine însumi prin Cuvântul lui Dumnezeu, ca să văd dacă 
eram sfinţit pe deplin. Duhul Sfânt avea să mărturisească despre inima mea că era curată. Aleluia! Şi totuşi, 
acel dor era în sufletul meu. Pe când mă aflam în Alaska în vara trecută, mă trezeam la ora două noaptea, 
plecam departe în munţi de unul singur şi petreceam ore în şir în rugăciune pentru ca puterea lui Dumnezeu să 
vină peste mine într-o măsură mai mare. Aveam să fiu binecuvântat într-un chip minunat, dar în dimineaţa 
următoare reveneam din nou la dorul acela, rugându-l pe Dumnezeu să-mi dăruiască dinamita din Cer. 
 
Îi mulţumesc lui Dumnezeu că L-am primit. În urmă cu două luni mi-a fost înmânată o pulblicaţie, vorbind despre 
minunata revărsare a Duhului Sfânt în Los Angeles. Imediat ce am fost în stare, mi-am făcut bagajul şi am 
plecat din Alaska spre Los Angeles, ajungând acolo în data de 5 octombrie. Seara următoare m-a prins lângă 
altarul de rugăciune, căutând să primesc botezul în Duhul Sfânt şi cu foc (Matei 3:11). Lăudat să fie Dumnezeu, 
înainte ca să plec de la altarul de rugăciune, mi-am primit Cincizecimea cu darul vorbirii în limbi şi vorbesc în 
multe limbi diferite. Cât de curând mă aştept să pornesc în lume propovăduind mântuirea deplină pe unde 
ajung, nădăjduind că Părintele meu Ceresc îmi va purta de grijă. Eu sunt mântuit, sfinţit, vindecat şi botezat în 
Duhul Sfânt. Slavă lui Dumnezeu. – H.M. Turney, San Jose, California, Post-restant. 
 

 
 

 

A VENIT DE LA 4800 DE KILOMETRI PENTRU CINCIZECIMEA LUI 
 
În urmă cu vreo două luni, am început să citesc în publicaţia Calea Credinţei relatările de la adunările Misiunii 
Azusa din Los Angeles. Eu predic sfinţenia de nouă ani, dar sufletul meu a început să înfometeze şi să înseteze 
după plinătatea lui Dumnezeu. Duhul m-a condus mai mult în a-mi căuta Cincizecimea. După ce m-am rugat şi 
am plâns multe zile înaintea lui Dumnezeu, El mi-a pus pe inimă să merg în Los Angeles ca să caut botezul în 
Duhul Sfânt. Soţia mea s-a rugat şi a plâns împreună cu mine până când amândoi am primit dovada că a fost 
voia lui Dumnezeu ca eu să plec. 
 

Diavolul s-a luptat împotriva mea, apăsând cu o mână de nenorocire şi peste soţia mea, iar eu am simţit că era 
aproape imposibil să plec. În noaptea în care am plecat de acasă, eu şi soţia ne-am rugat şi am plâns înaintea 
Domnului, iar Dumnezeu ne-a dat biruinţa şi amândoi am consimţit pe genunchii noştri că, dacă ar fi fost chiar 
să murim, am fi fost în voia lui Domnului şi că Dumnezeu avea să ne ducă acasă. Apoi, eu m-am ridicat, am luat 
valiza în mână şi am plecat la gară, pornind spre Los Angeles. Slavă lui Dumnezeu. Şase zile am petrecut pe 
drum, postind şi rugându-mă Domnului încontinuu. Imediat ce am ajuns la Misiunea Azusa, o nouă răstignire a 
început în viaţa mea şi a trebuit să mor faţă de multe lucruri, dar Dumnezeu mi-a dat biruinţa. 
 

La prima chemare la altarul de rugăciune am păşit în faţă cu seriozitate pentru Cincizecimea mea. M-am luptat 
în rugăciune de duminică până joi. În timp ce căutam astfel într-una din odăile aflate la etaj ale Misiunii, Domnul 
a deschis ferestrele cerului şi lumina lui Dumnezeu a început să se reverse peste mine cu aşa putere ca 
niciodată înainte. Atunci am mers în încăperea unde se ţine serviciul divin, iar în timp ce sora Lum citea despre 
felul în care Duhul Sfânt se revărsa în alte locuri, înainte ca să-mi dau seama, am început să vorbesc în limbi şi 
să-l laud pe Dumnezeu. Un alt frate a tălmăcit unele dintre cuvinte şi acestea erau: „Îl iubesc pe Dumnezeu din 
tot sufletul meu!“ Dumnezeu m-a umplut cu Duhul Sfânt şi cu dragostea Lui, iar acum mă ospătez şi mă adap la 
fântână continuu şi vorbesc după cum îmi dă Duhul, atât în limba în care m-am născut, cât şi într-o limbă 
necunoscută. Constat că totul trebuie predat lui Dumnezeu, propria noastră limbă şi absolut tot, iar El vorbeşte 
prin noi în engleză, germană, greacă şi oricare altă limbă după propria Lui voinţă şi în propriul Său fel. 
 

Domnul, mi-a vindecat şi trupul. Am fost îndurerat ani la rând din pricina reumatismului, iar la un serviciu de 
vindecări, care a avut loc aici, am fost uns cu untdelemn, s-au înălţat rugăciuni pentru mine, fiind pe loc vindecat 
de reumatism şi catar, iar trupul şi mintea mi s-au însănătoşit. – G.B. Cashwell, Dunn, Carolina de Nord. 
 

 



BOTEZAT ÎN DUHUL SFÂNT. 
 
Prima dată când am frecventat aceste adunări ale Credinţei Apostolice, am fost foarte mult încurcat fiindcă am 
încercat să înţeleg numai cu propriul meu cap, fiind în dubiu dacă este de la Dumnezeu. Dar, în acelaşi timp, 
dorinţa inimii mele, care sălăşluia acolo de mulţi ani, căutând ceva dincolo de sfinţire, a devenit mai intensă şi 
nu mi-a dat pace până când nu m-am interesat mai mult de această învăţătură. Duhul mi-a deschis ochii şi 
înţelegerea şi m-a ajutat să înţeleg că aceasta era tocmai ceea după care eu înfometasem. Astfel că, atunci 
când propria mea înţelegere şi noţiunile pe care eu le aveam au fost înlăturate din drum, Dumnezeu prin 
îndurarea Lui m-a botezat în Duhul Sfânt în ziua de 15 septembrie. Nimeni nu îşi pusese mâinile peste mine la 
vremea aceea. Îl întâlneam eu singur pe Dumnezeu şi Duhul Sfânt s-a revărsat peste mine ca nişte mingi de 
foc, pătrunzându-mă din creştetul capului până în tălpile picioarelor. Duhul îmi străbătea întreaga fiinţă şi mi-a 
lărgit inima până când m-am temut că vasul inimii s-ar putea să nu fie în stare să cuprindă slava şi puterea care 
păreau a vâjâi prin mine, întocmai ca apa când este turnată. Înainte ca să-mi pot da seama, Duhul a pus 
stăpânire pe limba mea şi a folosit-o pentru slava lui Dumnezeu vorbind într-o limbă necunoscută. 
 
În privinţa limbilor care au fost date aici, eu pot să mărturisesc că sunt limbi adevărate, fiindcă eu am tradus nu 
mai puţin decât cinci mesaje, date prin diferite persoane, rostite în limbi din Britania şi India, limbi pe care eu le 
cunosc personal, întrucât am trăit în India. – GEO. E. BERG, Strada Channing nr.1350, Los Angeles. 
 

 
 
 

BOTEZAT ÎN NEW YORK. 
 
Fratele T.B. Barratt locuieşte pe Bulevardul al cincilea, la nr.150 din New York, este slujitor metodist episcopal 
responsabil al unei lucrări de misiune în Norvegia şi Suedia şi care a venit în ţara aceasta să se pregătească 
pentru a fonda o linie de misiuni în ţara lui. Fratele este editorul unui ziar norvegian intitulat „Byposten.“ Auzind 
de revărsarea Cincizecimii, el a căutat şi a obţinut propria lui Cincizecime. Fratele scrie următoarele: 
 
„Iubiţi prieteni din Los Angeles: - Slavă lui Dumnezeu! Limbi de foc s-au pogorât şi puterea Lui nemaipomenită a 
fost arătată. Focul a căzut în ziua de 7 octombrie. De atunci caut dovada biblică deplină, darul vorbirii în limbi. 
M-am rugat aproape douăsprezece ceasuri pe zi. A trecut mai bine de o lună de când focul a căzut prima dată, 
şi adeseori, de atunci, Domnul umple, şi umple, şi umple vasul. O, slavă Lui! Am simţit lucrările ciudate la fălcile 
mele şi la limbă de câteva ori, iar în cele din urmă am fost învrednicit să pretind că aceste semne erau 
răspunsul lui Dumnezeu pentru mine, că darul era pentru mine şi că deja îl primisem şi că în curând avea să 
lucreze prin puterea lui Dumnezeu. 

 
Domnul urma să facă publică această mărturie a puterii Lui. De aceea, eu nu trebuia să o ţin acolo, în micuţa 
mea odăiţă, ci printre prieteni. S-a întâmplat la o adunare desfăşurată într-o mică sală. Puterea a fost deosebit 
de mare. Noi nu am putut să încheiăm şi eu am hotărât să rămân, cu ajutorul lui Dumnezeu, până când aveam 
să câştig biruinţa. O, de ce scenă am avut parte. Unii căutau sfinţirea şi alţii căutau botezul cu foc, iar eu darul 
vorbirii în limbi sau orice alt dar pe care Domnul l-ar fi văzut cuvenit să mi-l trimită. 
 
Sora Maud Williams care a primit binecuvântarea în Ontario, Canada şi care are darul vorbirii în limbi, şi-a pus 
mâinile peste creştetul meu, iar după aceea nu am mai avut nici o putere în mine, deşi din punct de vedere fizic 
eu sunt deosebit de puternic acum. Mă întind pe podeaua de pe platformă într-o poziţie de sprijin. Cam pe la 
ora douăsprezece şi jumătate l-am rugat pe un frate şi pe sora Leatherman să-şi pună din nou mâinile peste 
mine. Şi sora vede o coroană de foc şi limbi de foc deasupra capului meu, iar fratele o lumină supranaturală. 
 
Imediat am fost umplut cu lumină şi cu o astfel de putere, încât am început să strig cât am putut de tare într-o 
altă limbă. Între clipa aceea şi ora patru dimineaţa, trebuie că voi fi vorbit în vreo şapte sau opt limbi, judecând 
după diversele sunete şi forme ale vorbirii întrebuinţate. Uneori stăteam drept în picioare predicând într-o altă 
limbă, şi cunosc după tăria vocii mele că zece mii de persoane ar fi putut să audă uşor tot ceea ce am spus. 
Nouă persoane au rămas până la ora trei şi sunt martori ai întregii scene. Cu toate acestea, cel mai frumos 
moment a fost atunci când am izbucnit într-un frumos solo de bariton, folosind una dintre cele mai curate şi 
încântătoare limbi pe care le-am auzit vreodată. Melodia şi cuvintele au fost întru totul noi pentru mine, iar ritmul 
şi metrica versurilor, precum şi refrenul, păreau a fi perfecte. Ulterior am mai cântat de vreo câteva ori. Unele 
dintre limbile vorbite au produs sunete nazale şi nişte sunete profund guturale. O, a fost minunat. Slavă! Aleluia! 
 
Noaptea aceea nu va fi niciodată uitată de cei prezenţi. Acum, ca atunci, după o mică pauză, cuvintele se 
revărsau ca o cascadă. Uneori aveam perioade de rugăciune în Duhul când întregul New York, Statele Unite, 
Norvegia, întreaga Scandinavie şi Europa, toţi cei dragi ai mei şi prietenii au devenit ca o imensă povară pentru 
sufletul meu. O, ce putere a fost dată în rugăciune. Alteori, întreaga mea fiinţă era de parcă ar fi fost în flăcări pe 
dinăuntru, iar atunci aveam să mă liniştesc prin dulci cântări într-o altă limbă. O, ce laude s-au înălţat din sufletul 



meu către Dumnezeu pentru îndurarea Lui. M-am simţit puternic ca un leu şi acum ştiu de unde au avut David şi 
Samson putere. Astăzi, vorbesc şi cânt în limbi oriunde mă aflu. Slavă lui Dumnezeu. Eu continui în rugăciune.“ 
 

 
 
 

MIRACOLE ÎN SALEM. 
 
Inimile noastre sunt pline de bucurie şi de Duhul Sfânt. Soţia este foarte fericită, cântă, se roagă şi vorbeşte cu 
Dumnezeu cât e ziua de lungă, uneori în limbi ore în şir, chiar în timp ce-şi vede de munca ei. Dumnezeu face 
minuni aici. Tata şi mama Shipley au primit Cincizecimea lor. Ieri, în timpul serviciului, tata a cântat, s-a rugat şi 
a predicat mai mult de o oră în limbi. Puterea a venit peste el cu mare măsură, cu foame şi cu uimire peste 
oameni. Unii dintre cei care au primit Cincizecimea lor acum primesc alte limbi noi, inclusiv eu. Un cântat 
remarcabil a venit peste mine într-o duminică seara cu o putere mult mai mare decât atunci când mă aflam în 
Los Angeles. 
 
Sora Margie Downing a fost vindecată de cancer care, literalmente, i-a mâncat femurul în două locuri şi patru 
medici au declarat că sora este nevindecabilă şi că s-ar putea să moară în orice moment. Ei au mai spus că 
toate părţile abdominale erau o masă de cancer. Cavitatea produsă de cancer era suficient de adâncă încât să 
cuprindă aproape un litru de apă. Acum, cavitatea aceasta, produsă cândva de cancer, este plină cu carne 
nouă şi vindecată peste tot. Dumnezeu îi năuceşte pe oameni. 
 
Oameni veniţi de la mari distanţe sunt aici, căutând Cincizecimea. Oficiali proeminenţi, precum şi funcţionari 
publici, participă cu regularitate, de asemenea mulţi studenţi la universitate şi profesori. Aici, ţara este în mare 
fierbere. Oameni din Portland şi predicatori încep să se roage ca această mişcare să nu ajungă în Portland. Eu 
prezic că mişcarea aceasta va lovi acolo cu o forţă înspăimântătoare. O, rugaţi-vă, rugaţi-vă pentru noi cu multă 
putere. Marea bătălie e pornită. Vă trimit decupaje din ziare înştiinţându-vă cum diavolul face reclamă acestor 
adunări. Ţara este coaptă pentru seceriş. Toate sunt ale Domnului, - M.L. Ryan, Salem, Oregon. 
 

 
 
 

ARESTAT DE DRAGUL LUI ISUS. 
 
Eu am venit din Frisco în Los Angeles în urmă cu cinci zile, după cutremurul de pământ şi am auzit despre 
aceşti oameni penticostali. Am vizitat adunările lor şi le-am privit mai degrabă cu ochi critici. La început m-am 
opus şi am luptat pe faţă cu ei, spunându-le că lucrarea era de la diavolul. Rezultatul a fost că am alunecat întru 
totul şi a trebuit să mă întorc înapoi şi să cer iertare, să-mi îndeplinesc din nou primele mele lucrări, chiar până 
într-atât de jos, încât să fie nevoie ca diavolii să fie scoşi afară din mine. După toate acestea am primit din nou 
iertare şi sânge care curăţeşte prin post şi rugăciune şi mult studiu al Cuvântului. În urmă cu opt săptămâni, am 
primit botezul în Duhul Sfânt şi am vorbit în limbi noi. 
 
La patru zile după ce am primit botezul, în timpul unei rugăciuni în taină lângă patul meu, am fost condus de 
Duhul să mă rog într-o limbă necunoscută în aproape toată lumea. Când am isprăvit, Duhul m-a călăuzit să 
cobor şi să o văd pe o soră şi pe soţul ei, fratele şi sora Turner, un om cu soţie, amândoi binecuvântaţi şi sfinţiţi. 
M-am supus şi i-am găsit pe amândoi şezând în curtea lor din spatele casei. Cum am intrat ei au şi început să 
laude pe Domnul cu lacrimi şi cu suspine, timp în care eu vorbeam într-o limbă necunoscută. Apoi, Domnul m-a 
călăuzit să îmi pun mâinile peste amândoi şi peste o soră tânără care se afla la ei în vizită (Fapte 19:6) şi toţi 
trei au vorbit în limbi noi şi îl glorificau pe Dumnezeu. 
 
După aceea m-am urcat în maşină şi am participat la şcoala biblică de la Misiunea din Strada Azusa. Am ajuns 
aproape la închiderea misiunii noastre şi am văzut doi ofiţeri de poliţie de culoare pe care îi ştiam puţin şi m-am 
simţit călăuzit să le vorbesc despre ce a făcut Domnul pentru sufletul meu. Am început prin a vorbi într-o limbă 
necunoscută, iar ei au spus că am înnebunit şi m-au dus la secţia de poliţie. În timp ce aşteptam să vină maşina 
de patrulare de la colţ, am fost învrednicit să predic la o mulţime destul de mare de oameni. De asemenea, am 
predicat şi la sediul poliţiei, atât în engleză, cât şi în limba necunoscută. Urmarea a fost că m-au pus în rândul 
arestaţilor. Am continuat să predic, dar m-au luat repede de acolo şi m-au dus la spitalul de urgenţe, ţinându-mă 
acolo toată noaptea. La spital, am predicat o bună parte din noapte şi toţi ascultau cu atenţie. Înainte de a se 
face dimineaţă, toţi erau prietenii mei. Unul dintre însoţitori a tălmăcit una dintre limbile în care am vorbit şi care 
era limba Kru a unui trib din Africa, limbă cu care el era familiarizat. 
 
Desigur că la dosar mi s-a adus o acuzaţie de nebunie de către ofiţeri cu o zi înainte, iar eu a trebuit să fiu dus 
în faţa curţii superioare de judecată pentru arestare, până când comisia de boli mintale avea să se întrunească 
în ziua următoare datorită cazului meu. Astfel, procesul meu a fost fixat pentru ziua următoare. După aceea am 



fost dus la spitalul judeţean, pentru a fi ţinut acolo şi am avut un timp binecuvântat cu Domnul acolo, în celula 
mea. Supraveghetorul a intrat şi chiar a avut o discuţie cu mine, asigurându-mă că el personal nu a văzut nimic 
nebunesc la mine şi că nu trebuia să-mi fie frică în privinţa eliberării mele. În dimineaţa următoare, la proces, 
Domnul mi-a îngăduit să vorbesc în limba italiană şi unul dintre judecători a înţeles-o, iar eu am fost scos de sub 
acuzare fără să trebuiască a fi chemat vreun martor, nici măcar unul, deşi în sală era un oarecare număr de 
oameni care doreau să mărturisească în numele meu. 
 
La câteva zile după proces am simţit că Domnul dorea să merg în Whittier, una dintre localităţile suburbane de 
lângă Los Angeles unde câţiva dintre oamenii noştri deja porniseră o adunare care a întâmpinat o persecuţie 
considerabilă. Grupul tocmai fusese arestat pentru că ei s-au rugat în propria lor casă, fiind acuzaţi de faptul că 
au produs un zgomot neobişnuit, tulburând liniştea vecinătăţii. Unuia dintre fraţii noştri i s-au dat treizeci de zile 
de închisoare pentru această agresiune. Începând de atunci, eu, împreună cu alţi cinci fraţi, am continuat 
adunarea, înfruntând multe ameninţări. 
 
Cu două săptămâni în urmă, ne-au arestat pentru tulburarea liniştii în timp ce ţineam o adunare pe stradă. Noi 
L-am lăudat pe Domnul, iar şeriful şi ajutoarele sale şi-au pus mâinile peste gurile noastre sufocându-ne destul 
de dur fără folos. Unui frate i-au pus cătuşe. Am avut parte de judecată cu juraţi, dar nu am urmat sfatul nici 
unui om, am urmat doar sfatul Domnului. Noi ne-am susţinut cauza şi Domnul a fost cu noi. Tribunalul a fost plin 
de oameni. În timpul procesului, cu toţii am izbucnit în limbi necunoscute, producând tulburare în sala de 
judecată. Apoi, am fost toţi ameninţaţi de către tribunal la sugestia procurorului oraşului cu amendă sau 
închisoare pentru sfidarea tribunalului, dacă mai încercam să creăm din nou o tulburare. Procesul a continuat, 
procurorul şi-a susţinut pledoaria, iar noi ne-am formulat răspunsul în Numele Domnului. Tribunalul şi juraţii au 
fost mişcaţi până la lacrimi. După aceea, procurorul oraşului s-a ridicat şi a vorbit rău despre noi, zicând că noi 
am aranjat toată vorbirea în limbi ca să ne convină şi că noi toţi am ştiut când să izbucnim, atrăgând atenţia 
tribunalului asupra faptului că noi am fi fost tăcuţi până când ne-au ameninţat pentru tulburare, ca dovadă stând 
faptul că ne-a fost frică să mai facem acelaşi lucru din nou. Cu mare greutate i-au ieşit cuvintele pe gură înainte 
ca Domnul să-i fi dat o puternică mustrare într-o altă limbă. Procurorul a fost atât de năucit şi confuz, încât nu a 
mai putut să spună nimic şi s-a aşezat. Juraţii au ieşit din sală la ora 3:00 după-amiază, revenind la ora 11:30 
noaptea, fără să ajungă la vreun verdict şi ca urmare au fost schimbaţi. Procurorul oraşului a stabilit un alt 
proces pentru ziua de 23 noiembrie. Însă, începând de atunci, procurorul şi-a pierdut funcţia. A fost ales un alt 
judecător. Cazul a fost abandonat. 
 
Noi continuăm să ţinem adunări şi Domnul binecuvântează, mântuieşte, sfinţeşte şi botează în Duhul Sfânt 
dăruind vorbirea în limbi noi – A. Worker. 
 

 
 
Unii oameni au venit cu căruţa în Los Angeles chiar de la 800 de kilometri ca să caute Cincizecimea. 
 

 
 

Lucrătorii şi misionarii din străinătate vor primi scrisori de la biroul Credinţei Apostolice, de asemenea vom 
trimite şi orice donaţii pentru lucrători şi misionari. 
 

 
 
Iubiţilor, dacă sunteţi în căutarea Cincizecimii voastre personale, să nu vă descurajaţi, ci rugaţi-vă până când 
sunteţi umpluţi pe deplin. Fiindcă Domnul Isus le-a zis celor din vremea Lui „să se roage necurmat şi să nu se 
lase.“ Nu vă opriţi doar pentru că nu primiţi botezul în Duhul Sfânt prima dată când vă rugaţi, ci continuaţi până 
când sunteţi umpluţi. Domnul Isus le-a spus ucenicilor Lui „să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo“  
până când „veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi.“ Isus nu a zis cât timp ar fi trebuit ei să 
aştepte, ci a zis până când „veţi primi o putere.“ Mulţi sunt dornici să aştepte doar până la prima rugăciune, iar 
după aceea renunţă la a-şi primi Cincizecimea potrivit Bibliei. 
 

 
 
O soră din Pueblo, Colordao, care are darul vorbirii în limbi, era în drumul ei spre misiune când a întâlnit un om 
pe care l-a invitat la misiune. El a întrebat: „Care este folosul vorbirii în limbi, când nu ştii ce spui?“ Imediat ea a 
început vorbirea într-o limbă, pe care ea nu a vorbit-o niciodată înainte. Omul a albit şi văzând că vine tramvaiul, 
a lăsat-o şi a fugit să prindă tramvaiul, primejduindu-şi viaţa prin aceasta. Mai târziu s-a aflat că Duhul Sfânt îi 
spusese acelui om, într-o limbă pe care el a înţeles-o, dspre viaţa imorală pe care el o ducea şi despre crimele 
pe care le comisese. Astfel, el a aflat unul dintre foloasele darului vorbirii în limbi. La cunoştinţa noastră au 
ajuns câteva incidente de felul acesta. 
 

 



Dacă îi cerem pâine Tatălui nostru, El nu ne va da o piatră; dacă îi cerem un peşte, El nu ne va da un şarpe; 
dacă îi cerem un ou, El nu ne va da un scorpion. Noi nu îi vom trata astfel pe copiii noştri, atunci cu cât mai mult 
Tatăl nostru care este în ceruri nu ne va da lucrurile pe care le cerem de la El. Să nu laşi niciodată oştile iadului 
să te facă să crezi că, trăind sub sângele Mântuitorului, cinstind sângele Lui şi pledând prin sângele Său pentru 
binecuvântările venite de la tronul Său, Dumnezeu îi va îngădui lui Satan să treacă de sângele Mântuitorului şi 
să pună în tine un şarpe. Nu există nici o modalitate pentru Satan să-şi croiască drum prin sângele lui Isus. „Ei 
l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor.“ Diavolul nu poate să acţioneze prin tine şi să 
vorbească prin tine, dacă eşti copilul lui Dumnezeu şi dacă eşti botezat în Duhul Sfânt. 
 

 
 
Mulţi sunt de acord cu existenţa lui Isus, chiar îl îndrăgesc, dar nu pot să creadă învăţătura Lui. Acestora Isus le 
spune: „De ce-Mi ziceţi: "Doamne, Doamne!", şi nu faceţi ce spun Eu?“ Isus s-a dus să ne pregătească un loc şi 
va veni din nou să ne ia la El, pentru ca acolo unde va fi El să fim şi noi. Dar, singura modalitate de a-l întâlni şi 
de a fi cu El este să credem învăţătura Lui. Noi, care nu suntem sfinţiţi, dacă auzim adevărul şi nu îl acceptăm, 
nu vom fi în stare să fim cu El şi să împărăţim cu El. 
 

 
 
Sora Hutchins a scris din New York în drumul ei spre Monrovia, Liberia, Africa. „Domnul ne-a folosit pentru 
slava Lui în Chattanooga. El a făcut ca oraşul acela să fie în clocot. Lăudat să fie Numele Său. Cei iubiţi de 
acolo nu au vrut să ne vadă plecând, dar voia Domnului trebuie să fie înfăptuită. Ultima adunare pe care am 
avut-o cu oamenii a fost lângă trenul care avea să ne ducă departe. Sub şopron a fost locul unde Domnul m-a 
folosit ultima dată în oraşul acela. El a cântat şi a propovăduit prin mine, iar unii şi-au mărturisit păcatele şi au 
întrebat ce să facă pentru a fi mântuiţi? Unii au făgăduit să ducă o viaţă mai bună. O, slavă lui Isus. În timp ce 
eram în tren, noi am predicat Cuvântul şi unii L-au primit cu bucurie. Cât de curând nădăjduim să fim în larg 
spre Africa. Rugaţi-vă ca Dumnezeu să ne folosească şi pe navă pentru mântuirea de suflete. Transmitem 
dragostea noastră tuturor sfinţilor scumpi.“ 
 

 
 
Un pasaj al Scripturii, care este vorbit în multe limbi necunoscute şi tălmăcit, este frumosul text: „Veniţi la Mine 
toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă.“ De asemenea, textele următoare au fost mesaje tălmăcite: 
„Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.“ „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." 
 

 
 
Sora Ida Ritchie de pe Strada Calea Sheridan, nr.1147, din Chicago, a primit Cincizecimea ei. Ea scrie: „Nu am 
să uit niciodată seara aceea. De aproape două ore am primit cuvinte în limbi diferite şi cântări în Duhul. O, ce 
mare bucurie este pentru mine să ştiu că pot să merg cu limba, cântările şi dragostea lui Dumnezeu la păgânii 
înfometaţi şi aflaţi pe moarte. Cât de mult preţuiesc privilegiile şi darurile. O, ce scump lucru e să te naşti în 
vremuri ca acestea.“ 
 

 
 
Fratele G.W. Batman scrie din New York: „Avem adunări mari în micuţa misiune de aici. Multe suflete primesc 
botezul şi vorbesc în limbi. Spre surprinderea mea, Stephen Merritt mi-a cerut să vorbesc în cortul lui mare 
duminica trecută înainte de amiază, Domnul m-a ajutat în chip minunat, iar nişte suflete căutau botezul. Lăudat 
să fie Dumnezeu. Sunt mai puternic în Domnul de când am venit aici decât în Los Angeles. Ne aşteptăm la mai 
multe zile minunate înainte să ieşim în larg spre Monrovia, Liberia, Africa, în 8 decembrie. Acolo va fi viitoarea 
noastră adresă.“ 

 
 
Un raport recent de la fratele Junk din Seattle, Washington spune: „Suntem enorm de binecuvântaţi aici. Vreo 
24 sau 26 de suflete au fost botezate, printre aceste suflete sunt şi opt copii între şapte şi paisprezece ani. 
Diavolul este extraordinar de turbat.“ 

 
 
Suntem atât de bucuroşi să auzim că scumpa soră Shipley, mama fratelui Ryan din Salem, Oregon, a primit 
Cincizecimea. Duminica trecută ea a primit multe limbi, una dintre ele fiind limba indienilor kalamath şi a cântat 
în limba aceasta câteva cântări indiene de laudă. De asemenea, sora a dat oamenilor prorocii şi mesaje 
tălmăcite. Oamenii sunt mişcaţi şi uimiţi de minunile pe care Dumnezeu le face. Un predicator care efectuează 



un ordin de investigare, a auzit pe o soră din Washington vorbind în limba hindustani, pe care o cunoştea destul 
de bine pentru a înţelege unele cuvinte care l-au convins de autenticitatea lucrării. 
 

 
 
Fratele F.M. Cook scrie că a avut parte de o chemare pentru Africa în urmă cu trei ani, astfel, în supunere faţă 
de Domnul, a mers la New York şi acolo, fără să se aştepte, el i-a găsit pe unii dintre sfinţii din Los Angeles, pe 
sora Farrow şi pe fratele Batman, care şi-au pus mâinile peste el, iar el şi-a primit Cincizecimea şi a vorbit în 
unul dintre dialectele africane. Aşa că, acum el este unul dintre membrii grupului Credinţa Apostolică pentru 
coasta de vest a Africii. 
 

 
 
Fratele O. Adams din Monrovia, California, ne comunică de pe Strada Queen, din Toronto, Canada, că un 
număr de oameni de acolo caută să primească botezul penticostal, iar o soră a fost botezată în Duhul Sfânt şi 
spre marea ei surpriză a început să vorbească în limbi. 
 

 
 
Prietenii care apreciază această publicaţie şi doresc să le fie expediată, pot să ne trimită adresele lor pe adresa 
Credinţa Apostolică, Strada Azusa nr. 312, Los Angeles, California, iar publicaţia le va fi expediată gratis atâta 
timp cât Domnul îngăduie. Vă rugăm să scrieţi numele şi adresele foarte clar. Anunţaţi-ne orice schimbare de 
adresă. Vom trimite un sul de mostre pentru cei care sunt interesaţi de distribuirea lor sufletelor înfometate. 
 

 
 
Să-l lăudăm pe Dumnezeu pentru această zi minunată de har. Isus i-a spus lui Natanael: „Pentru că ţi-am spus 
că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea.“ Urmează ca noi să vedem 
lucruri mai mari. O, să credem aşadar în El şi să ne predăm Lui. Să aşteptăm cu toată sinceritatea ca El să 
lucreze. Luaţi-vă timp ca să aşteptaţi ca Dumnezeu să lucreze şi rugaţi-vă. Dacă ne vom smeri cu toţii la 
picioarele lui Isus, dându-I toată cinstea şi slava, atunci toată puterea şi semnele Cincizecimii vor fi instaurate. 

 

 
 
La picioarele lui Isus este locul binecuvântat de unde putem să privim în sus la faţa Domnului. Maria şi-a găsit 
locul la picioarele Lui. Ea nu a căutat să atingă capul sau umerii Lui, ci a fost mulţumită cu un loc la picioarele 
Sale şi de unde, ridicându-şi privirea, a putut să-i privească faţa. Lucrul acesta i-a plăcut lui Isus, şi El a zis: 
„Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi şi te frămânţi tu, dar un singur lucru trebuie. Maria şi-a ales 
partea cea bună, care nu i se va lua.“ Locul nostru cel mai înalt este jos la picioarele Sale. 
 

 
 
Sora M.E. Judy scrie din Columbus, Ohio, că acolo au un serviciu de zăbovire şi alţii din diferite oraşe zăbovesc 
împreună cu ei în Duhul. Ea spune: „Duminica trecută o povară a rugăciunii a venit peste oameni în micuţa şi 
umila noastră biserică cu aşa putere, încât slujitorul nostru nu a avut şansa să predice, reuşind să spună doar 
câteva cuvnte: ‘Aceasta este aceea.’ şi a încheiat.“ 
 

 
 
Fratele A.H. Post, care are responsabilitatea lucrării în Pasadena este mult folosit de Dumnezeu. Domnul a 
lucrat cu ei cu mare putere acolo. Fratele Post vine la adunările din Los Angeles şi ne încurajează cu mesajele 
lui primite de la scaunul de domnie, cu ungerea şi dragostea divină cu care Dumnezeu îl umple. Acesta este un 
scurt mesaj pe care Duhul l-a rostit şi l-a tălmăcit prin intermediul lui: „Binecuvântatul nostru Domn este în 
mijlocul nostru. Aleluia! El îi unge pe cei iubiţi de El ca să meargă la marginile pământului cu Evanghelia din 
vechime ca să-i elibereze pe oameni şi să le dea putere să înfăptuiască voia Lui sfântă. Cristosul nostru este 
chiar la uşi, gata să reverse harul şi puterea Lui. Mergeţi dar în toată lumea şi propovăduiţi această Evanghelie.“ 
 

 
 
Sora Mary Perkins, care lucrează în biroul Credinţa Apostolică, spune: „Prima dată când am venit aici, sosind 
din San Jose în luna mai a anului trecut, am auzit de aceste adunări şi am coborât să văd. Eu nu fusesem în 
casă cu o oră înainte să fi ştiut că Duhul Domnului era acolo, şi am început să caut botezul în Duhul Sfânt. Şi 
slavă lui Dumnezeu, El s-a pogorât şi mi-a inundat sufletul şi trupul, până când cu greu am ştiut dacă eram în 
trup sau afară din trup. Duhul Sfânt a venit peste mine şi l-am văzut pe Isus şezând pe un nor privind la mine şi 
la adunare şi zicând că El va veni în curând. Limba mea a început să se mişte, iar eu am vorbit într-o limbă 



necunoscută, cum îmi dădea Duhul să vorbesc. În rugăciune vorbesc adeseori într-o altă limbă, iar acasă sau la 
adunare sunt deseori însufleţită să vorbesc în limbi. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Slavă!“ – Mary P. Perkins. 
 

 
 
Dacă nu eşti vindecat, vina este sau la tine sau la Isus Cristos. La cine este vina? Fii sincer cu tine însuţi şi dă 
la o parte vina din cale. Scapă de cauză. Nu este nimic care să poată să oprească vindecarea mea, în afară de 
mine. Dumnezeu nu este nici măcar cu o clipă în urma înfăptuirii lucrării Sale. 
 

 
 
Fratele G.B. Cashwell care a venit din Carolina de Nord pentru Cincizecimea lui, s-a întors bucurându-se pe 
drum că duce vestea bună a Cincizecimii sufletelor înfometate de acolo. El a avut credinţă în Dumnezeu că 
banii vor fi asiguraţi pentru călătoria lui de întoarcere, iar Domnul a purtat de grijă şi el a nădăjduit în Domnul 
pentru un costum de haine, iar Domnul i-a dat un costum de haine. Astfel, călătoria a fost una a credinţei şi 
Domnul a făcut să fie o mare binecuvântare. 
 

 
 
O fetiţă din Whittier a primit recent Cincizecimea. În timp ce oamenii din încăpere se rugau în linişte, ea a 
început să cânte într-o limbă necunoscută: „Unde El mă conduce, acolo-L voi urma.“ Apoi, a fost umplută cu o 
mare bucurie şi a zis că numele ei a fost scris în Cer şi că a fost sigilată până la ziua răscumpărării. 
 

 
 
Sora Lucy Farrow a scris din New York că pornise spre Africa. În Portsmouth aproximativ două sute de suflete 
fuseseră mântuite, iar majoritatea vorbeau în limbi. Ea trimite dragostea ei sfinţilor şi solicită rugăciunile voastre. 
 

 
 
Primim scrisori de peste tot din lume, prin care se solicită rugăciuni ca să se poată primi Cincizecimea şi de 
asemenea vindecarea. Şi aproape în fiecare zi primim răspuns că rugăciunea a fost ascultată. În scrisori sunt 
trimise batiste pentru a fi unse şi binecuvântate în vederea vindecării, iar noi aşa facem, şi îl binecuvântăm pe 
Dumnezeu, fiindcă El ascultă şi răspunde la rugăciune. Chiar acum ne vine în minte un exemplu al unui copilaş 
în vârstă de aproape un an, care a fost foarte bolnav având febră. Părinţii au trimis o batistă pentru a se înălţa 
rugăciuni peste ea. Batista a fost binecuvântată şi trimisă înapoi, iar când a fost pusă pe faţa copilaşului, 
aproape imediat febra a dispărut, iar după o jumătate de oră copilaşul se juca sănătos. Lăudat să fie Cristosul 
nostru pentru puterea Lui neasemuită. 

 

 
 
Fiecare copil se naşte cu păcatul moştenit în inimă întocmai ca o plantă. Când un păcătos vine la Cristos şi 
primeşte mântuirea, roada păcatului este îndepărtată şi apare roada Duhului. Dar rădăcina plantei-păcat încă 
este acolo în inimă şi ne pricinuieşte necazuri. Cel mai bun lucru de făcut este scoaterea vechii rădăcini. Apoi, 
vom avea o inimă curată ca a lui Adam înainte de a fi păcătuit. După aceea, putem să ne rugăm pentru botezul 
Duhului Sfânt, care este un dar de la Dumnezeu. 
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DIN LOS ANGELES SPRE CASĂ ŞI SPRE HOLDELE DIN STRĂINĂTATE. 
 
Lucrătorii pleacă cu regularitate nădăjduind doar în Dumnezeu pentru nevoile lor. Un grup format din şase 
misionari au plecat spre Africa. Aceştia sunt: Fratele şi sora S.J. Mead, fratele şi sora Robert Shideler, respectiv 
fratele şi sora G.W. Batman. Vă puteţi adresa lor la Hotelul Longs Temperance din Liverpool, Anglia, pe Strada 
Lime. Ei se îndreaptă spre două locuri din Africa. Dumnezeu să-i binecuvânteze şi să-i facă să fie o mare 
binecuvântare. Trebuie să-i păstrăm în inimile noastre în rugăciune, pentru că ei sunt fraţii şi surorile noastre. 



Câţiva care au plecat pentru holdele de acasă sunt: H.M. Turney pentru San Jose; J.G. Wilkin pentru locuri din 
nord; G. Zigler pentru Swanton, Ohio; F.E. Hill, J.C. Mackey, fratele şi sora Lopez pentru San Diego; Ivy 
Campbell, T.W. Sargent cu fratele şi sora W.H. Miller pentru locuri din Ohio; şi fratele şi sora Eric Hollingsworth 
în drum spre Suedia. Domnul trimite treziri peste tot pe unde au plecat lucrători care sunt botezaţi în Duhul 
Sfânt şi cu foc. Mult mai mulţi sunt făcuţi apţi şi chemaţi în câmpul de misiune, pentru că holdele sunt coapte şi 
gata de seceriş. 
 

 
 
 

ÎN DRUM SPRE AFRICA. 
 
Fratele şi sora G.W. Batman care au scris ultima dată din New York în drumul lor spre Monrovia, Liberia, Africa, 
sunt adevăraţi lucrători încercaţi şi au îmbrăcarea cu putere de sus şi iscusinţa darului vorbirii în limbi. Credinţa 
lor a fost greu încercată în călătoria lor. Un frate care a achitat majoritatea costului călătoriei lor se ruga cu o 
seară înainte de plecarea lor ca Domnul să-i dea nişte descoperiri. Aşa că, în seara aceea, Domnul i-a arătat un 
miel care era legat zicându-i să-l dezlege, iar el aşa a făcut şi o imensă slavă Şekina a strălucit în încăpere. Mai 
târziu Domnul i-a arătat că descoperirea aceea însemna misionarii pentru care el urma să fie mijlocul trimiterii 
lor departe. Ei au pornit cu credinţă în Dumnezeu, deşi au luat cu ei şi pe cei trei copilaşi ai lor, iar destinaţia lor 
era denumită „cimitirul omului alb.“ Nu aveau mai mulţi bani decât pentru călătoria lor la New York. Aveau darul 
vindecărilor şi noi credem că Dumnezeu îi va folosi în chip minunat printre cei ale căror suflete sunt întunecate. 
 
 

Mărturia Fratelui G.W. Batman 
 
M-am convertit în urmă cu nouă ani şi am primit aşa-ştiuta mântuire – fără să iau în considerare lucrarea legată 
de ea. M-am pocăit de păcatele mele, primindu-l pe Domnul ca Mântuitor al meu. Lăudat să fie Dumnezeu. 
După câţiva ani, posteam şi mă rugam vreme de vreo trei zile şi în timpul acela m-am dezbrăcat de vechiul om 
Adam în forma păcatului înnăscut, Dumnezeu s-a pogorât şi a distrus atelierul diavolului, aruncându-i uneltele 
afară. Lăudat să fie Dumnezeu că am primit o dovadă reală că am fost sfinţit şi Sângele mi-a fost aplicat. După 
aceea, am primit botezul în Duhul Sfânt şi cu foc, iar acum simt prezenţa Duhului Sfânt, nu doar în inimă, dar şi 
în plămâni, în mâini, în braţe, prin tot trupul şi uneori mă cutremur ca o locomotivă aflată sub presiune şi gata 
pentru o călătorie lungă. O, este o binecuvântare să-l laşi pe Domnul să aibă drumul Lui cu tine. De asemenea, 
vorbesc şase limbi străine care mi-au fost dăruite la porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a chemat în Africa să 
fiu misionar şi mi-a spus să merg în Monrovia, Liberia. El mi-a arătat oraşul care este pe coasta de vest. I-am 
descris oraşul şi ţara fratelui Mead, un misionar care fusese acolo, iar el a spus că descrierea era desăvârşită. 
Sfinţilor, rugaţi-vă mult. Postiţi şi rugaţi-vă. 
 
 

Mărturia sorei Daisy Batman. 
 
La vârsta de paisprezece ani, Domnul m-a mântuit de păcatele mele. În luna aprilie a anului trecut El a sfinţit 
sufletul meu, a îndepărtat tot păcatul înnăscut şi mi-a dat o inimă curată, potrivită pentru Domnul ca să o 
folosească. Aleluia! Dar eu încă eram şi mai mult înfometată, astfel că, atunci când Cincizecimea a sosit în Los 
Angeles, am descoperit că era tocmai ceea ce îmi doream. Însă lucram în fiecare zi şi nu puteam să fiu mult 
timp prezentă la adunare. Într-o zi Domnul mi-a spus să opresc totul şi să merg la adunare. Eu i-am spus 
Domnului că am trei copii mici, fără altă modalitate de a-i întreţine. Domnul a zis că El va veni în întâmpinarea 
tuturor nevoilor noastre. Nu am avut nevoie de nimic, niciodată, şi nu ne-am rugat nimănui, nici măcar pentru un 
bănuţ, ne-am rugat doar binecuvântatului Domn. Cu trei ani în urmă, în luna aprilie, Domnul ne-a făcut 
chemarea pentru Africa. La început am crezut că eu am să rămân, lăsându-l pe soţul să plece, dar Domnul a 
spus: „Nu. Şi tu trebuie să mergi.“ Eu am crezut că El dorea să plecăm imediat, dar când Domnul a văzut că 
eram gata să-mi petrec viaţa în Africa pentru scumpele suflete, El ne-a descoperit că ne va înştiinţa când să 
plecăm. La trei luni după ce am primit noi botezul, Domnul a zis: „Acum mergeţi în Africa!“ O, slavă lui 
Dumnezeu! Sunt aşa bucuroasă că am ajuns la starea în care voinţa binecuvântatului Domn este voinţa mea. 
 

 
 
 

BOTEZAT ÎN MINNEAPOLIS. 
 
Fratele Otto Braulin de pe Strada a patra, nr. 2112 din Minneapolis, Minnesota scrie că şi-a primit Cincizecimea 
citind publicaţia şi prin corespondenţa personală. Fratele vorbeşte în două limbi necunoscute. El spune: „Am 
lăsat publicaţia de o parte, am mers într-o altă cameră şi l-am întrebat pe Dumnezeu dacă eram într-adevăr 



curăţit prin Cuvânt şi am primit puternicul răspuns al lui Dumnezeu prin toată fiinţa mea. Sunt curăţit prin 
sângele Lui? Am primit aceeaşi mărturie puternică. Apoi, i-am spus Părintelui meu, că nu am botezul în Duhul 
Sfânt fiindcă nu am darul vorbirii în limbi, dovada Cincizecimii, atunci puterea a început să lucreze atât de 
lămurit şi cu forţă ca niciodată înainte. Chiar în seara aceea am primit dovada, Duhul Sfânt dându-mi vorbire în 
două limbi necunoscute. Puteam să fac distincţia între cele două limbi. De atunci puterea a crescut mai mult, iar 
Duhul vorbeşte mai clar şi cu mai multă putere. Puterea lui Dumnezeu curge prin tot trupul meu, (Nădăjduiesc 
că este puterea de vindecare.) Am căzut pe podea datorită marii puteri venită peste mine. Duminica trecută am 
fost într-o misiune, iar după-amiază Duhul a venit peste mine şi El s-a pogorât peste sufletele curate. Sufletele 
acelea au spus că o ploaie de putere s-a revărsat peste ele, fiind astfel eliberate. Seara, liderii s-au opus vorbirii 
în limbi pentru că nu puteam să tălmăcesc, dar puterea a fost atât de mare peste mine încât ei au putut să vadă 
că nu era de la oameni, ci de la Dumnezeu.“ 
 

 
 
 

JAPONEZII AUD PROPRIA LOR LIMBĂ. 
 
Localitatea Pueblo din Colorado este un oraş al multor naţionalităţi. Doar în industria oţelului sunt angajaţi 500 
de oameni care vorbesc în şaptesprezece limbi. Sunt greci, chinezi, japonezi şi mulţi alţii. Holda aceasta este 
una minunată. Domnul a deschis acolo o misiune atunci când Evanghelia penticostală a ajuns în acel loc. 
Femeia responsabilă a misiunii a căutat direct, a primit botezul şi înainte ca să se ridice de pe genunchi, vorbea 
în limba chineză. Într-una din zile când ea vorbea, Duhul a început să vorbească prin intermediul ei o altă limbă. 
Nimeni nu a înţeles până când s-a văzut o oarecare nelinişte manifestată în spatele încăperii unde şedeau nişte 
japonezi. Ei au început să-şi frângă mâinile, să strige şi să-şi îngroape faţa în mâini. Cineva s-a dus lângă ei, iar 
ei au spus: „Ea vorbeşte în limba mea. Îmi spune totul despre Dumnezeul meu cum a murit El pentru japonezi.“ 
Ei nu mai auziseră aşa ceva înainte în viaţa lor. 
 

 
 
 

TREZIRE ÎN INDIA. 
 

Minunata Revărsare a Duhului lui Dumnezeu printre băştinaşii din Khassia Hills. 
 

Marea trezire încă este în desfăşurare, iar minunatele manifestări ale puterii lui Dumnezeu sunt cu siguranţă 
prezente printre aceste naţiuni. Un articol din ziarul Herald of Light (Vestitorul Luminii) spune: „A fost o privelişte 
grandioasă şi plină de inspiraţie să-i vezi pe aceşti oameni mărşăluind în grupuri spre Adunare, iar de-a lungul 
drumului oprindu-se, ţinând acolo adunări de rugăciune şi laudă, iar conversaţiile lor erau încontinuu despre 
minunatele lucrări ale lui Dumnezeu. Adunarea este ţinută într-un mic sat denumit Mairang şi multe mii de 
oameni au venit până la această adunare, iar Dumnezeu s-a manifestat El însuşi prin putere şi binecuvântări. 
Multe alte părţi ale Indiei sunt deşteptate de adevăratul Duh. Scenele glorioase şi excepţionale descrise sunt 
împlinirea prorociei şi fără îndoială rezultatul unor ani de trudă şi rugăciuni. 
 
Într-un alt loc din India, în timpul unui serviciu dintr-o misiune, cam două sute de oameni au fost sub puterea 
convingerii privind păcatele lor, strigând după îndurare, iar adunarea a continuat timp de şase ore. O relatare 
dintr-o altă localitate spune că bărbaţi, femei şi copii au fost auziţi în zori cântând imnuri pe care misionarii 
încercau să-i înveţe de câteva luni la rând. Duhul Sfânt lucra cu putere şi în curând s-a produs o izbucnire de 
rugăciune şi laudă a sufletelor născute din nou. Bărbaţi, femei şi copii l-au chemat zi şi noapte pe Domnul şi nu 
a fost nici o încetare a adunărilor.“ 
 

 
 
 
Cei care primesc botezul în Duhul Sfânt şi care vorbesc în limbi, dar care alunecă de la acestă stare, pot să 
reţină vorbirea în limbi o vreme după ce iubirea divină a dispărut, dar treptat-treptat darul acesta de asemenea  
se va stinge. O cât de mică asprime sau o afirmaţie critică suspicioasă despre un frate va întrista plăpândul şi 
sensibilul Duh. Trebuie avută o veghere atentă şi constantă, ca nu cumva firea să se ridice şi să distrugă 
mireasma şi dulceaţa acestei umblări în Duhul. Predicatorii merg adeseori mult prea departe încearcând să 
accentueze cu înfocare pornită din fire un aspect sau un detaliu bun înfăptuit de Duhul. O astfel de conduită va 
primi întru totul o blândă mustrare din partea Duhului, iar dacă pocăinţa este din inimă, conduita aceasta va fi în 
curând înfrântă, rezultând într-o mai mare confirmare a puterii lui Dumnezeu în viaţă – Apostolic Light (Lumina 
Apostolică). 

 

 



ÎNTREBĂRI DESPRE CONSUMUL DE CARNE. 
 

Suntem întrebaţi dacă penticostalii de aici consumă carne de porc? 
 
Noi suntem oameni liberi. Noi nu suntem sub legea veche. Suntem la fel de liberi ca şi aerul pe care îl respirăm, 
fiindcă mântuirea nu este carne, băutură sau îmbrăcăminte, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt. 
Sângele lui Isus este ceea ce ne curăţeşte de toate păcatele. Mântuirea deci, nu este carne, băutură şi haine, 
mântuirea este a trăi acoperit în sângele lui Isus. 
 
Isus ne-a dat autoritate de a mânca şi de a bea orice dorim, dar fără să ne rănim prin aceasta. Înainte să vină 
Isus, existau anumite cărnuri pe care nu puteam să le consumăm precum: somnul, iepurele, porcul şi altele. 
Dacă studiem Vechiul Testament, vom vedea multe lucruri care nu ne sunt permise să le consumăm. Dar de 
când a venit Isus pe pământ, El a coborât faţa de masă legată cu cele patru colţuri în care vedem animale cu 
patru picioare şi târâtoare de pe pământ şi o voce care ne zice: „Scoală-te, taie şi mănâncă.“ Dar noi am zis: 
„Nicidecum, Doamne. Căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat.“ Dar El ne spune: „Ce a curăţat 
Dumnezeu, să nu numeşti spurcat.“ 
 
Acum, lucrul acesta înseamnă nu doar că noi nu trebuie să numim pe nimeni om de rând sau necurat, ci aflăm 
că prin sângele lui Isus Cristos ne este îngăduit să mâncăm carne de porc, dacă ne place şi dacă ne face bine, 
dar nu ne este îngăduit să mâncăm orice s-ar putea să ne rănească trupurile sau să ne îmbolnăvească. Trebuie 
să fim cumpătaţi în toate lucrurile, la mâncare, la băutură şi în purtarea de îmbrăcăminte. Trupurile acestea sunt 
ale Domnului. Noi nu vrem să le distrugem prin mâncare şi băutură. „Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu 
şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? Dacă nimiceşte cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici 
Dumnezeu; căci templul lui Dumnezeu este sfânt, şi aşa sunteţi voi.“ 
 
În 1 Timotei 4:4-6, Pavel îi instruia pe oameni cu privire la mâncare şi băutură. El zice: „Căci orice făptură a lui 
Dumnezeu este bună, şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri, pentru că este sfinţit prin Cuvântul 
lui Dumnezeu şi prin rugăciune. Dacă vei pune în mintea fraţilor aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Cristos 
Isus, fiindcă te hrăneşti cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături pe care ai urmat-o până acum.“  
 
„Dar cine se îndoieşte şi mănâncă este osândit, pentru că nu mănâncă din încredinţare. Tot ce nu vine din 
încredinţare e păcat.“ (Romani 14:23). Dacă mâncatul cărnii de porc aduce condamnare asupra ta pentru că o 
mănânci, atunci nu o mânca, pentru că Domnul este singurul care aduce condamnarea peste tine. Dar dacă 
Domnul nu aduce o condamnare altuia pentru că o mănâncă, atunci nici tu să nu-l condamni, pentru că el o 
mănâncă din încredinţare, iar carnea nu poate să-l distrugă dacă o mănâncă din încredinţare. 
 

 
 
 

MIELUL FĂRĂ CUSUR AL LUI DUMNEZEU. 
 
Noi am avut un Mântuitor desăvârşit. În gura Lui nu s-a găsit nici un vicleşug, niciodată. Nici nu s-a manifestat 
firea în El. Ştiţi că în Vechiul Testament, mielul pentru o jertfă de păcat trebuia să fie fără pată şi fără meteahnă. 
Şi acesta era un model real al binecuvântatului nostru Isus care urma să vină. Laudă lui Dumnezeu, El a venit şi 
nu a fost nimic firesc în El. El a fost Mielul fără cusur, sfânt, nevinovat, neîntinat, jertfa supremă pe care a dat-o 
Dumnezeu ca să ridice păcatul lumii. 
 
Astăzi, mulţi oameni răspândesc învăţături prin care afirmă că Cristos a avut egoism şi pofte trupeşti în El. Nu, 
caracterul Mielului lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, a fost fără păcat. Pentru că, dacă sângele Lui scump nu ar 
fi curs dintr-un Miel fără vină şi fără pată, ci ar fi curs din pofte şi stricăciune, de la iesle până la cruce, atunci ar 
fi fost doar sângele unui martir, iar meritele de ispăşire ale acelui fel de sânge sunt fără valoare. Dacă există 
vreo trăsătură în Evanghelie care să fie fundamental absolută, aceea este curăţia persoanei lui Isus Cristos, Fiul 
lui Dumnezeu. El are putere să îndepărteze păcatele noastre, mântuindu-ne absolut, pentru că binecuvântatul 
nostru Dumnezeu a spus: „Ea va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui 
de păcatele sale.“ (Matei 1:21). 
 
Pe Mântuitorul nostru l-a costat însăşi viaţa Sa pe Calvar, ca să ne curăţească de păcat. Îi mulţumim lui 
Dumnezeu, că Mântuitorul este viu din nou. El nu ar fi înviat niciodată dacă ar fi existat ceva carnal în El. Atunci, 
El nu ar fi fost Mântuitor. Lăudat să fie Dumnezeu, El este Mântuitor pe deplin. Oastea cerească a îngerior a 
cântat în câmpia Betleemului astfel: „Astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Cristos, 
Domnul.“ 

 

 
 



SAN FRANCISCO ŞI OAKLAND. 
 
Eu ţin adunări într-o casă din San Francisco. Dumnezeu lucrează în chip minunat în micuţa casă, şi doar vreo 
câţiva au putut să intre. Sâmbăta trecută noi am avut parte de un timp binecuvântat. Doi predicatori adventişti 
au fost şi ei acolo, luptându-se amarnic cu lucrarea. Adunarea a continuat cu mare putere şi Domnul mi-a dat 
un mesaj din Cer, iar cei doi au fost convinşi că lucrarea a fost de la Dumnezeu. Lăudat să fie Dumnezeu pentru 
lucrare. Aici este o mare holdă, dar eu simt că trebuie să merg mai departe în Salem.   
 
Acum cunosc ce înseamnă să călătoreşti din suflet pentru această Evanghelie. Dumnezeu l-a chemat pe fiecare 
credincios botezat la o înaltă şi nobilă însărcinare, acordându-ne astfel încredere. Dacă suntem necredincioşi, 
cu siguranţă că vom muri. O, Doamne păstrează-ne în adevăr. 
 
Ieri, Mildred a compus o piesă muzicală şi s-a aşezat aici să o interpreteze. În timp ce ea cânta, sufletul meu 
aproape că a părăsit pământul acesta, iar puterea a venit peste sora Reece şi a început să cânte cuvinte atât 
de scumpe şi cu atâta armonie în muzică. O, cum a inundat Dumnezeu sufletele noastre în timp ce ea cânta. 
Sora nu putut să-şi reamintească cuvintele, dar ieri după-amiază puterea a venit din nou peste ea şi le-a scris. 
O, cu greu ai putea să stai aici, când se cântă şi se interpretează piesa aceea. Este din Raiul lui Dumnezeu. 
Dacă nimic altceva nu s-ar mai fi întâmplat, ci doar atât, lucrul acesta trebuie să-i convingă pe oameni. 
 
Un frate care îşi căuta Cincizecimea a solicitat rugăciuni pentru vindecarea lui. El era ameninţat de pneumonie. 
Mi-am pus mâinile peste el, iar fratele a fost vindecat, primind şi Cincizecimea în acelaşi timp, iar copiii lui vin 
acum la Domnul. Fiica lui a fost grav bolnavă, ea s-a rugat şi a fost vindecată. Puterea a venit peste el în biroul 
său ca să se roage pentru ea. Cei de acolo, a zis el, s-au uitat atât de ciudat. O, slavă Dumnezeului nostru. 
 
Oamenii imploră după lucrători care să le aducă Evanghelia. Chemările acestea sunt multe. Rugaţi-vă pentru 
mine, scumpii mei din Los Angeles. 
 

 
 
 

MAI TÂRZIU – ÎN 6 DECEMBRIE. 
 
În seara trecută mă aflam în San Francisco, şi ce adunare am avut. Eu nu am văzut niciodată o unitate atât de 
dulce a Duhului – mărturii, vindecări, cântări în Duhul Sfânt, rugăciuni pentru bolnavi, şi în acelaşi timp unii 
primindu-şi Cincizecimea, fără confuzie. O, a fost glorios şi cu siguranţă Duhul Sfânt a condus adunarea. Citind 
textul sau lecţia despre înfrânarea limbii, un frate scump, o forţă în lucrarea de misiune, în vindecarea bolnavilor 
şi în predicare, a spus: „Rugaţi-vă pentru mine ca acum limba mea să poată fi înfrânată.“ A venit puterea pentru 
rugăciune, eu mi-am pus mâinile peste el şi a fost botezat, vorbind într-o limbă atât de clară. Un alt predicator a 
fost botezat curând după aceea. O, Dumnezeu lucrează cu putere! 
 
Aseară, un om a fost vindecat complet de hernie după nouă ani. O, cum am putea să îl lăudăm îndeajuns pe 
El? O soră, venită pentru prima dată la adunare, a fost vindecată şi unsă cu untdelemn, mergând acasă şi-a 
primit Cincizecimea chiar în seara aceea. Dumnezeu lucrează unde are un prilej. O, pentru o umblare aproape 
cu El! Eu nu ştiu când am să ajung acasă, dar acolo unde este Isus este Cerul. O, cât de deplin inima mea îl 
laudă pe El – Florence Crawford. 
 

 
 

 

Acum, sora Florence Crawford este în Oakland aşteptând ca în curând să plece în Salem. Domnul a chemat-o 
înapoi în Los Angeles pentru scurt timp şi toţi sfinţii s-au înviorat văzând-o. Domnul i-a dăruit o scumpă lecţie cu 
obiecte despre roada Duhului. Iată ce zice sora: „Într-o seară am fost epuizată în trup, l-am rugat pe Domnul să 
îmi dea o vedenie. El m-a purtat pe nişte dealuri frumoase şi de-a lungul unui râu limpede ca cristalul, şi acolo 
lângă râu era un pom cu cele mai minunate fructe pe care le-am văzut eu vreodată – mere mari roşii. Erau 
multe mere atârnând în pom şi toate aveau nume care erau atât de clare, încât am fost în stare să le citesc. 
Acestea erau dragoste, bucurie, pace, îndelunga răbdare, bunătate, blândeţe, etc. Aceasta este roada Duhului. 
Dacă avem Duhul lui Cristos, aceste mere atârnă şi în pomul nostru. Suntem cunoscuţi prin roada noastră şi 
este dorinţa Tatălui ca noi să aducem multă roadă şi roada noastră să rămână. Iubiţii mei, să încetăm doar a 
predica mult despre aceasta şi să ne cercetăm noi înşine ca să vedem dacă roada aceasta este în pomul 
nostru.“ 
 

 
 



Mesajele vorbite în limbi din Strada Azusa, în privinţa tălmăcirii, au fost întotdeauna spirituale şi în concordanţă 
cu Cuvântul, cu pasaje Scripturale, cu laude pentru Dumnezeu, cu slăvirea lui Cristos, înştiinţări, etc. Niciodată 
nu a fost ceva care să aibă un caracter ridicol sau necuviincios, ci, adeseori, a fost ceva cu semnificaţie practică 
şi înţeles profund, mai ales pentru persoana căruia îi era destinat mesajul. 
 

 
 
În timp ce fratele S.J. Mead a fost cu noi în Los Angeles şi care acum este în călătorie spre Africa, unde a lucrat 
timp de 20 de ani, fiind în stare să vorbească limbi indigene, el a fost martor la darul vorbirii în limbi, limbile fiind 
vorbite în dialecte africane despre care cei care le vorbeau nu aveau nici o cunoştinţă. O doamnă de culoare a 
vorbit mult în limbi după cum a vrut Duhul să o folosească. Imediat după ce ea a vorbit, fratele Mead s-a ridicat 
şi a tălmăcit mesajul transmis print-o fată, dând numele tribului din Africa şi căruia îi aparţinea limba, iar după 
aceea a repetat acelaşi mesaj în acea limbă. 
 

 
 
 

MINUNI SUS ÎN CER. 
 
„Voi face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ, sânge, foc şi un vârtej de fum;“ (Fapte 2:19). 
 
E. Taylor este conductor la vagoanele de dormit la companiei de căi ferate Southern Pacific (Pacificul de Sud) 
din California. El este membru al Casei lui Dumnezeu din Oakland, California, fiind născut din Duhul şi sfinţit. 
Soţia lui şi fiica lor au fost botezate cu Duhul Sfânt şi vorbesc în limbi. 
 
El spune: „În timp ce eram în tren între Mojave şi Barstow, în noaptea de 4 octombrie, cam pe la ora 11, luna 
strălucea puternic, era foarte luminoasă şi nu se vedea nici un nor şi nici nu bătea vântul. Eu stăteam lângă 
fereastra vagonului privind afară, când privirea mi-a căzut pe lună care a fost atât de clară cum nu am văzut-o 
niciodată. Exact peste faţa lunii am văzut o imensă cruce, atât de clar ca şi când mă uit la mâinile mele. M-am 
frecat la ochi, am privit din nou şi am văzut-o la fel ca înainte. Apoi, am ridicat ambele ferestre, am scos capul în 
afară şi am văzut nu doar crucea, dar şi un om pe cruce având braţele întinse, iar pe partea de jos a crucii 
picura sânge proaspăt, deosebit de roşu. Apoi l-am chemat pe hamal, un om de culoare şi necredincios, şi l-am 
rugat să privească luna şi să-mi spună ce a văzut. El a răspuns, descriind crucea cu un om pe cruce şi sânge 
picurând din omul de pe cruce, iar după aceea m-a întrebat: ‘Dar ce sunt lucrurile acelea care au aripi şi care 
zboară?’“ 
 
Fratele Taylor a privit din nou, iar aerul dintre el şi lună s-a umplut cu obiecte care se mişcau la distanţă, ca o 
mulţime de fluturi. Hamalul a întrebat: „Ce înseamnă aceasta?“ şi a deschis o fereastră pentru o doamnă din 
Chicago, care se uita ţintă, cu uimire, descriind aceleaşi obiecte. Apoi, obiectele se auzeau cântând şi depăşind 
cu mult ceea ce s-a auzit vreodată cântându-se pe pământ, cântatul auzindu-se clar peste huruitul trenului. 
 
Scena aceasta a ţinut apropae un ceas, cele trei persoane privind şi descriind ceea ce au văzut şi auzit. Fratele 
Taylor spune că a izbucnit într-un exces de transpiraţie, până când hainele de pe el s-au udat. El a fost umplut 
cu atâta bucurie, încât a fost dornic să strige cu putere, dar s-a abţinut pentru că vagonul era plin cu pasageri 
care dormeau. 
 
În decurs de o oră, scena a slăbit treptat. Partea de jos a crucii a fost ultima scenă, dar cântatul a continuat un 
timp mai îndelungat. 
 
Acelaşi frate, care nu mai avusese parte de nici o vedenie înainte, s-a retras la un hotel pe timpul nopţii. După 
ce s-a rugat, stătea în pat când a văzut podeaua deschizându-se la picioarele lui, dezvăluind un lac precum 
plumbul topit, cu creaturi vii plonjând şi mişcându-se prin acel lac, iar oamenii cădeau continuu în lac. Deasupra 
capului său, aparent în aer, era ceva asemănător unei mari colivii pentru păsări, plină cu oameni şi privind cu 
uimire a văzut cum din când în când câte o persoană se ridica de pe pământ şi se alătura acelei mulţimi. – Casa 
lui Dumnezeu. 
 

 
 
 

VEDENIA UNEI FETIŢE. 
 
Edna Slingerland, o fetiţă în vârstă de unsprezece ani din Portland, Oregon este în părtăşie cu Isus de trei ani, 
iar părinţii ei scriu că fetiţa a avut multe vedenii. Sâmbătă seara, în 24 noiembrie, după o oră petrecută citind 
Biblia şi vorbind cu Isus, Domnul i-a dat o vedenie. Fetiţa a văzut o minge mare neagră, şi cât se poate de 
întunecată, care, rostogolindu-se încet, o mare parte gri a suprafeţei a ajuns la vedere, iar ei i-au venit cuvintele 



„Oceanul Pacific.“ Mingea continuându-şi rostogolirea, fetiţa a văzut o pată mare luminoasă, strălucitoare ca o 
lumină electrică, şi au apărut cuvintele „Los Angeles.“ Apoi, în strălucirea ei, s-a arătat faţa lui Isus şi o mulţime 
de îngeri dansau şi se bucurau. După aceea, presărate peste tot pe mingea neagră, fetiţa a văzut ici-colo câte o 
foarte mică pată strălucitoare şi în fiecare dintre ele faţa lui Isus era arătată doar în parte. Părinţii, care locuiesc 
pe Strada 48 la nr.178, în partea de est, sunt în armonie cu lucrarea penticostală şi ei cred că Dumnezeu arăta 
prin fetiţa lor că El este la lucru în Los Angeles. 
 

  
 

PĂCATUL ÎMPOTRIVA DUHULUI SFÂNT. 
 
Păcatul împotriva Duhului Sfânt nu poate să fie iertat. Pentru că Domnul Isus a spus: „Adevărat vă spun că 
toate păcatele şi toate hulele pe care le vor rosti oamenii li se vor ierta; dar oricine va huli împotriva Duhului 
Sfânt nu va căpăta iertare în veac: ci este vinovat de un păcat veşnic. Aceasta pentru că ei ziceau: "Are un duh 
necurat."“ (Marcu 3:28-30). 
 
Oamenii care au o adevărată cunoştinţă a Duhului Sfânt în inimile lor prin Duhul Sfânt, iar după aceea merg şi 
spun că lucrarea acesta este de la diavolul, şi că oamenii vorbesc în limbi prin diavolul, după ce au cunoştinţa 
adevărului, astfel de oameni sunt în pericol de a păcătui împotriva Duhului Sfânt. 
 
„Şi oricui va vorbi împotriva Fiului omului i se va ierta; dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt nu i se va ierta.“ 
(Luca 12:10). 
 
Când oamenii păcătuiesc împotriva Tatălui, ei sunt iertaţi, când păcătuiesc împotriva Fiului, ei sunt iertaţi, dar 
atunci când oamenii păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt, ei au 
păcătuit împotriva tuturor Persoanelor divine, aşa că nu mai este iertare. Nu mai există a patra Persoană divină 
care să mijlocească pentru ei. Oamenii pot să-şi împietrească inimile până când Dumnezeu îi va lepăda aşa 
cum a făcut cu Efraim în vechime. 
 
Se poate ca diavolul să le spună oamenilor că au păcătuit împotriva Duhului Sfânt, atuni când ei nu au păcătuit 
cu voia. Oamenii nu păcătuiesc împotriva Duhului Sfânt în afară de cazul în care ei tăgăduiesc în mod voit 
sângele lui Isus Cristos, călcându-l în picioare: „Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa 
adevărului, nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcate“ (Evrei 10:26). Unii ajung să cadă în capcana întinsă de 
duşman pierzând Cincizecimea, pierzând sfinţirea, pierzând mântuirea, capcana aducându-le tristeţe, dar ei se 
pot pocăi pentru că nu au făcut-o intenţionat. Respectivii au fost subjugaţi de duşman şi neînţelegând situaţia au 
cedat. Oamenii aceştia pot să fie ispitiţi până la disperare pentru că diavolul poate să le spună că ei au păcătuit 
împotriva Duhului Sfânt, dar Biblia spune: „Dacă păcătuim cu voia.“ Aşa că, noi nu am înfăptuit păcatul de 
neiertat, dacă nu am păcătuit cu voia. Noi încă mai avem un avocat la Tatăl, pe Isus Cristos cel Neprihănit. 
 
Dar pentru noi este un lucru periculos să dăm înapoi, după ce am primit lumină. Pavel a prevenit biserica 
evreiască, pe cei care au venit la Cristos şi care au avut o adevărată cunoştinţă a Duhului, iar după aceea au 
revenit la vechile jertfe şi s-au luptat împotriva Duhului lui Dumnezeu. El spune: „Căci cei ce au fost luminaţi 
odată - şi au gustat darul ceresc, şi s-au făcut părtaşi Duhului Sfânt, şi au gustat Cuvântul cel bun al lui 
Dumnezeu şi puterile veacului viitor - şi care totuşi au căzut, este cu neputinţă să fie înnoiţi iarăşi şi aduşi la 
pocăinţă, fiindcă ei răstignesc din nou, pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu şi-L dau să fie batjocorit.“ (Evrei 6:4-6).  
 
După ce am fost făcuţi o privelişte pentru Cristos, fiind părtaşi la ocările şi necazurile lui Cristos, şi după ce am 
gustat din darul ceresc şi făcuţi părtaşi Duhului Sfânt, nu putem să ne permitem să dăm înapoi. Dar dacă cu 
adevărat tăgăduim puterea lui Dumnezeu şi mergem înapoi în lume, nu mai este posibilă nici o cale de revenire. 
„Cine a călcat Legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cât mai aspră 
pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului, 
cu care a fost sfinţit, şi va batjocori pe Duhul harului?“ (Evrei 10:28,29). 
 

 
 
 

VINDECAT ŞI BOTEZAT. 
 
Eu îl laud pe Dumnezeu pentru puterea Lui de vindecare şi pentru darul Duhului Sfânt. V-am scris în urmă cu 
câteva săptămâni solicitând rugăciunile voastre pentru vindecarea trupului meu de două focare de puroi la şold 
şi la spate. Dumnezeu a răspuns imediat şi am început să mă însănătoşesc, iar acum sunt aici la fratele Ryan, 
primind Duhul Sfânt, vorbind în limbi şi cântând laude lui Dumnezeu. Aleluia! – E.S. Hanson, Salem, Oregon. 
 

 



Noi nu trebuie să încercăm să convingem oamenii că această lucrare este de la Dumnezeu. Doar îl predicăm 
pe Isus Cristos cel răstignit şi Dumnezeu va purta de grijă să-i convingă pe oameni. 
 

 
 
 

UN MESAJ PRIVIND VENIREA LUI CRISTOS. 
 

Isus e-aproape, El vine curând, 
El vine din nou pe pământ, 
Şi toţi ale căror inimi sunt gata 
Cu drag Îl aşteaptă-n curând. 

 
Dar Domnul e-aproape să vină, 
Şi ceasul voi încă nu-l ştiţi, 
Iar El dacă vine şi nu sunteţi gata, 
Aici veţi rămâne, plecaţi nu veţi fi. 

 
Isus ştie inimi şi le cercetează, 
Gata să fie de a Lui venire, 
Altfel, târziu cândva o să fie, 
Să cauţi să ai acea bucurie. 

 
Pe cei ce Mă vor îi binecuvânt 
Din cer aşa Domnul ne zice, 
Pe toţi ale căror inimi sunt sfinte, 
Şi care ascultă de-a Mele cuvinte. 

 
La om sau averi 
Dumnezeu nu ia seama, 
Ci, haru’ ‘ndurarea şi dragostea Lui 
Pe toţi îi cuprinde că-s mari, precum marea. 

 
„Te scoală“, El strigă, „Fii gata acum,“ 
Din Mine să faci tu a ta căutare 
„La Mine veniţi, la Mine veniţi, 
Odihnă la Mine găsiţi.“ 

 
Cu Duhul Cel Sfânt şi cu foc, 
Pe toţi Eu vă voi boteza 
Cu sârg de Mă veţi căuta 
Chemând astfel al Meu Nume. 

 
Dar inima voastră acum fie gata 
În casa din Cer cu Isus ca să fie, 
Cu El Salvatorul, cu El Minunatul 
Cu Cel ce-n curând va să vie. 

 
„O, dar vegheaţi, fiţi gata că vin 
În plin miez de noapte sau poate în zori, 
Dar voi să fiţi gata în clipa când vin.“ 
În curând Domnul vine pe nori. 

 
 
Poezia de mai sus a fost scrisă de David Kilbeun de pe Strada Howard, nr.53, din Akron, Ohio, fiind compusă 
ca urmare a lecturii traducerii unui mesaj transmis prin sora Lillian Keyes din Los Angeles. Mesajul a fost rostit 
şi cântat într-un dialect african, care a fost înţeles şi confirmat de scumpa noastră soră Mead, care se află chiar 
acum pe drum întorcându-se în Africa. 
 

 
 
 
 
 
 



ÎN ODĂIŢA DE SUS. 
 

24 noiembrie, Salem, Oregon. 
 

Aici lucrarea progresează glorios, cu toate că opoziţia este profundă şi amară. Cu două zile în urmă, în cadrul 
serviciului preliminar din turnul de rugăciune, „odăiţa de sus,“ sora Ryan şi-a primit Cincizecimea. Ea a vorbit în 
limbi aproape trei sferturi de oră, fără întrerupere. A fost cel mai uimitor caz pe care l-am avut până acum în 
aceste oraş. Toţi cei care au văzut au fost uimiţi şi s-au întărit în credinţă. Sora a vorbit în cel puţin şapte limbi. 
Slavă lui Isus. 

 
Întregul oraş şi împrejurimile sunt zguduite. Aici sunt şi cei din Portland, Dalles şi de lângă Astoria, toţi căutând 
Cincizecimea lor. Sora Glassco se află printre ceilalţi. Eu şi soţia mea am primit Cincizecimea noastră şi vobim 
în limbi – B.H. Irwin 

 
 
 

CINCIZECIMEA ÎN NEW YORK. 
 
Un grup de misionari din Los Angeles aşteaptă să navigheze spre Africa în data de 8 decembrie. Ei ne scriu că 
Cincizecimea sigur s-a pogorât în New York într-una dintre misiunile de acolo. Un număr de persoane au fost 
botezate în Duhul Sfânt şi vorbesc în limbi noi. Un om care a căzut în vechile patimi şi care a fost paralizat pe o 
parte a fost ajutat să ajungă la altarul de rugăciune şi curând după aceea a ajuns sub putere, iar în aproximativ 
treizeci de minute s-a îndreptat, a fost sfinţit şi botezat în Duhul Sfânt, a fost vindecat, a vorbit în limbi şi a 
început să sară şi să-l laude pe Dumnezeu. Astfel, printre strigăte, plânsete şi cântat, lucrarea a continuat până 
în orele dimineţii. 
 
Fratele Barratt, fratele norvegian care şi-a primit Cincizecimea, aşteatpă să navigheze spre Norvegia, părăsind 
oraşul New York cu aceeaşi navă a misionarilor pentru Africa. Fratele Mead spune despre acesta: „El este ca 
fratele Pavel, talentat în artă, talentat la cărţi, etc., un lider pentru oameni, fiind o putere timp de mulţi ani. Iar 
acum, cu propria-i Cincizecime, el este atât de scump şi blând, ştiu că toţi îl veţi îndrăgi. Trebuie să ne rugăm 
pentru el, fiindcă se întoarce acasă în Norvegia ca să înceapă lucrarea acolo. Cu toată blândeţea Domnului, 
fratele vorbeşte uneori cu o voce ca de tunet adevărurile convingătoare ale Stăpânului.“ 
 
Toate celelalte surori sunt bine şi mult folosite de Domnul. Călătoria fratelui şi sorei Batman a fost acoperită în 
întregime. Oamenii au adus cu bucurie darurile lor, acoperindu-se repede ceea ce a fost necesar. Sora Shideler 
şi-a primit Cincizecimea. Noi toţi ne bucurăm împreună cu ea. 
 
Misionarii navighează cu vasul „Campania.“ Se vor opri în Liverpool şi s-ar putea să aibă ocazia favorabilă de a 
lucra pentru Domnul acolo. 
 
Adresa: S.J. Mead, Hotelul Longs Temperances, Strada Lime, Liverpool, Anglia. 
 

 
 
 

VINE ISUS. 
 

Isus apare! La mine El vine! 
Isus apare! Eu Îl voi vedea; 
Toţi norii pe cer sunt ale Lui care, 
Iar oastea de îngeri e pavăza Sa; 
E clar, Biblia zice că Isus apare. 

 
Isus apare! O, slavă de sus! 
Isus apare! Al meu Domn e El; 
Da, vine cu slavă 
Cu strigăt şi cânt; 
Isus apare! Iar timp nu e mult. 

 
Isus apare! Departe nu e! 
Isus apare! Noi Îl aşteptăm; 
Toţi norii pe cer sunt ale Lui care, 
Iar oastea de îngeri e pavăza Sa; 
Acest adevăr e-n al Lui Cuvânt. 



Isus apare! Şi cei morţi învie, 
A Lui venire o vom saluta 
Iar lumea mirată se va-ntreba 
Când noi cu Isus vom pleca, 
De-a pururi „Osana!“ în cer vom cânta. 

 
Isus apare! Şi toţi vor afla; 
Al nostru duşman înfrânt când va fi, 
Cu biruinţă noi Îl vom vedea; 
Prin biruinţă noi vom învia! 
Isus apare! Aşa vom striga. 

 
Isus apare! Sfinţii-s bucuroşi! 
Isus apare! Şi-un glas înălţăm; 
Toţi norii pe cer sunt ale Lui care, 
Iar oastea de îngeri e pavăza Sa; 
Cântaţi-I venirea, vorbiţi din Cuvânt. 

 
 

-T. Hezmalhalch.  
 

 


