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FOCURILE SUNT APRINSE
Prin Duhul Sfânt Pretutindeni În Lume
Irlanda
Atât oraşul Belfast, cât şi oraşul Bangor au fost cercetate de Cincizecime.
Anglia
Ne parvin ştiri că în anul trecut, probabil 500 de persoane au primit Cincizecimea în Anglia.
China
Aflăm din China de Sud că aproape 100 de persoane au primit botezul Duhului Sfânt şi că acum au o publicaţie
în limba chineză intitulată „Pentecostal Truths“ (Adevăruri Penticostale), care e răspândită în China şi Japonia.
Este o publicaţie binecuvântată şi oricine poate să simtă puterea din ea, chiar dacă nu este în stare să citească.
Africa de Vest
Fratele E. McCauley din Long Beach, California, a deschis o misiune în Monrovia, Liberia. Dumnezeu a
binecuvântat şi binecuvântează lucrarea. Alţi misionari ajută şi ei. Sora Harmon scrie: „Uneori este minunat să
vezi manifestările Duhului şi să simţi puterea. Oamenii se cutremură asemenea unei persoane care e cuprinsă
de o răceală zdravănă; oamenii sunt atât de sinceri când se roagă şi Dumnezeu aşa îi binecuvântă, încât poţi
să-i auzi de la următorul colţ de stradă.“
Ierusalim
Un slujitor născut în Beirut, Liban, a venit la Ierusalim pe timpul iernii. Dumnezeu l-a botezat în Duhul Sfânt, iar
el vorbeşte în limbi. Lăudat să fie Dumnezeu! Dumnezeu a început această mişcare în anul 33 d.Cr. în acest
scump şi vechi oraş, iar „ploaia târzie“ se revarsă în 1908. Slavă lui Dumnezeu! Domnişoara Elizabeth Brown
de la Alianţa Creştină şi Misionară, şi-a primit botezul de mai bine de două săptămâni. Ea s-a manifestat în felul
real după vechea modă la fel multor persoane din strada Azusa. Secretul acestui lucru a fost că ea într-atât s-a
predat lui Dumnezeu. Lăudat să fie Numele lui Dumnezeu! Elizabeth a venit în camera mea şi m-a rugat să-mi
pun mâinile peste ea ca să fie botezată. Ea a simţit valurile de foc cum trec prin capul şi prin faţa ei şi apoi a
început să vorbească în limbi. Acum cântă psalmi cereşti. Este atât de scump să o auzi. – Lucy M. Leatherman,
Ierusalim, Palestina, prin grija consulatului american.
Suedia
Duhul Sfânt se revarsă peste cei smeriţi din Guttenberg. Într-unul dintre servicii s-a văzut foc, iar patru persoane
au fost umplute cu Duhul Sfânt şi au vorbit în limbi. Aceştia l-au lăudat pe Dumnezeu până la ora 5 dimineaţa.
În câteva zile, mai mult de douăsprezece persoane au fost botezate în Duhul Sfânt şi vorbind în limbi.
Opt micuţi au fost botezaţi şi umpluţi cu Duhul Sfânt, vorbind şi ei în limbi. Unii dintre ei stau în picioare pe câte
un scaun mărturisindu-l pe Cristos.

Mulţi bolnavi au fost vindecaţi, păcătoşii au fost mântuiţi şi cei care au alunecat de la credinţă vin la Domnul.
Într-o zi din luna februarie, douăzeci şi trei au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Aproape toţi avuseseră
experienţa lor penticostală. Mulţi caută puterea lui Dumnezeu, zi şi noapte.
Într-o noapte, Domnul a trimis un pescar dintr-o insulă apropiată de oraş, folosindu-l pe acest frate scump la
vindecarea a patru oameni bolnavi, iar două surori au primit botezul Duhului Sfânt, exact în acelaşi timp.
Mulţi păcătoşi au venit la Dumnezeu în diverse părţi ale Suediei. Există grupări penticostale ici-colo şi unde
Domnul îşi scoate un popor pentru Numele Lui. Un număr de lucrători care şi-au primit botezul în Los Angeles
sunt acolo, fiind folosiţi de Dumnezeu. Adresa Fratelui Andrew G. Johnson: Backevick, 3 Hisingstad, Suedia.
India
În şcoala Pandittei Ramabai din Mukti, Kedagon, India, Dumnezeu lucrează din nou cu putere în rândul fetelor.
Dumnezeu iarăşi toarnă peste ele un duh de rugăciune. Când încep ele să se roage este ca vuietul dezlănţuit al
mării. Slujitorii se aşteaptă din nou la o mare revărsare a Duhului lui Dumnezeu peste Mukti. De asemenea, El a
lucrat cu binecuvântare în rândul oamenilor Alianţei Creştine şi Misionare din Bombay.
Fratele Max Wood Moorhead din Bombay, India, scrie: „Dumnezeu lucrează cu putere prin preşedinţia Bombay
şi acum există martori în Bombay, Khamagon, Okola, Amraoki, Dholka, Dharangaon, Rhesqaon, Nasrapur,
Pandharpur şi Dhond. Lăudat să fie Dumnezeu! Mulţi băştinaşi vin şi cu câtă binecuvântare Dumnezeu îi
foloseşte pe aceşti indieni neştiutori şi smeriţi drept canale ale binecuvântării pentru ai lor. Un băiat băştinaş în
vârstă de 19 ani a fost umplut cu Duhul Sfânt în ianuarie şi a fost vindecat în chip minunat de tuberculoză fiind
de folos în câştigarea de suflete pentru Isus: mama lui, un alt băiat, un prieten în vârstă, toţi fiind păgâni înainte.
De asemenea, el este şi un mesager al puterii pentru misionarii din locul de baştină. În Dholka, un centru al
Alianţei Creştine şi Misionare, unde cinci misionari au primit Cincizecimea, şase băieţi orfani îl preamăresc în
limbi noi pe Dumnezeu.“

REVĂRSARE PENTICOSTALĂ ÎN SCOŢIA
Ştiri primite de la „Confidence“ (Încrederea), o publicaţie penticostală independentă, pentru a fi obţinută de la
editori, adresa este: 11 Park Lea Road, Sunderland, Anglia.

Cincizecimea s-a revărsat în Scoţia la Edinburgh, Glasgow, Dumfermline, Sterling, Clydebank, Falkirk, Tarbert,
Toll Cross, Banton by Kilsyth, Kirkintillock, Coatbridge şi în alte locuri.
S-au consemnat nişte incidente în Kilsyth, un orăşel aflat la nouăsprezece kilometri de Glasgow şi alte aspecte.

*

*

*

Un pompier de la o mină de cărbuni, aflându-se la muncă şi sprijinindu-se în lopata lui, a început să vorbească
în limbi.

*

*

*

Un minier de la o mină de huilă a izbucnit în faţa cărbunelui – mai precis, în timp ce îşi încărca vagonetul. Omul
cânta: „How I love that sweet story of old.“ (Cât de mult iubesc acea scumpă poveste de demult.). El a spus că
a simţit ceva care mergea în jos, iar apoi venea în sus. După aceea, timp de două ore el s-a aşezat pe grămada
lui de cărbuni vorbind în limbi după cum îi dădea Duhul sfânt să vorbească. Omul care lucra în apropierea lui l-a
auzit şi a strigat: „Uite că Jock vorbeşte în limbi şi eu încă nu sunt nici mântuit.“

*

*

*

Un număr de oameni au fost convertiţi doar auzindu-i pe alţii vorbind în limbi. Aşa a fost şi cu tânărul H. Lui îi
plăcea cursele de biciclete, şi alte lucruri care l-au ţinut departe de adunare; dar când a auzit-o pe sora lui în
casă „vorbind lucruri tainice“ lăudându-l pe Dumnezeu într-o altă limbă, a fost dărâmat. În Casa Misiunii, de la
ora trei într-o după-amiază şi până la ora două noaptea, tânărul şi-a rezolvat problema cu Dumnezeu şi a fost
mântuit, sfinţit şi botezat în Duhul Sfânt cu dovezi scripturale.

*

*

*

Într-un sat din această parte a Scoţiei, micuţa capelă a fost cuprinsă de un incendiu şi aproximativ douăzeci de
suflete şi-au primit Cincizecimea cu semne însoţitoare, iar alte treisprezece suflete au fost convertite. S-au ţinut
„adunări de părtăşie” pentru cei care avuseseră parte de ungerea deplină. Cei aflaţi afară, când au auzit
strigătele vehemente de laudă şi vorbirea în imbi, s-au strâns înăuntru. Un poliţist simpatic a fost oprit la uşă
(soţia lui şi fiica lui, care au primit binecuvântarea, erau înăuntru). În cele din urmă el a strigat: „Băieţi, eu nu mai
rezist, iată că intru.“ Şi a deschis brusc uşa, şi dându-şi jos cascheta de pe cap, avea să-l implore pe Dumnezeu
pentru botezul deplin al Duhului Sfânt. Şi l-a primit atunci şi acolo vorbind în limbi.

*

*

*

Este atât de mişcător să vezi băieţii din Kilsyth (un număr destul de mare şi-au primit Cincizecimea) şi toţi cu
Bibliile la ei în adunare, dar şi fetiţele la fel, vorbind în limbi şi exprimând verbal mesaje solemne.

*

*

*

În alte locuri copiii au trebuit să îndure suferinţe. Am auzit că tatăl cuiva, fiind beat, şi-a lovit fetiţa pentru că ea a
mers la adunare, dar ea uitându-se la el a spus printre lacrimi: „Slavă lui Isus!“

*

*

*

Un mecanic de locomotivă din Kilsyth îşi vedea de drumul său spre casă, dar picioarele nu l-au mai ţinut.
Puterea lui Dumnezeu s-a revărsat peste el şi picioarele l-au dus până în bucătăria fratelui Murdoch unde mulţi
au fost botezaţi şi în curând mecanicul „a terminat“ prin a cânta după cum îi dădea Duhul să vorbească, şi de
atunci tot cântă.
Mulţi au şi călătorit deja la Kilsyth venind de la răsărit şi de la apus, din nord şi din sud. Nişte investigatori critici
au ajuns într-o zi cu trenul. Ei s-au înţeles să testeze faptul acesta prin adresarea de întrebări primului locuitor
din Kilsyth pe care aveau să-l întâlnească. Era hamalul care le-a deschis uşa vagonului.
„Se ţin ceva adunări pe aici?“
„Da, domnule, se ţin.“
„Ai fost la vreuna dintre ele?“
„Da, am fost.“
„Este adevărat că unii vorbesc în limbi?“
„Este adevărat.“
„Cunoşti pe cineva care vorbeşte în limbi?“
„Da, eu însumi.“

*

*

*

Scoţienii îşi cunosc Bibliile. Ei nu sunt proşti şi nu se entuziasmează cu una cu două. Însă ei ştiu că Dumnezeu
a apărut şi este în mijlocul lor, iar ei îl laudă pe Dumnezeu şi preamăresc scumpul şi veşnicul Sânge prin care
biruinţa este asigurată.

CINCIZECIME ÎN AUSTRALIA
Domnul a cercetat Australia cu mare putere şi sufletele au fost botezate în Duhul Sfânt cu semne
însoţitoare.
Într-o adunare ţinută în februarie 1907 în Melbourne un frate tânăr a primit botezul Duhului Sfânt şi a început să
vorbească în limbi. Unii au căzut sub puterea lui Dumnezeu şi o mare teamă sfântă a cuprins adunarea. Fratele
a vorbit şi a cântat, dând mesaje în limba necunoscută dar, de asemenea, şi cu tălmăcire.

*

*

*

Într-o seară de sâmbătă, câţiva creştini s-au oprit la casa aceea în drum spre biserică, zicând că se opresc mai
întâi la un scurt timp de rugăciune. Domnul s-a pogorât cu aşa putere că ei nu au mai putut să plece, iar cineva
a vorbit în limbi şi a cântat o muzică de-a dreptul cerească.

*

*

*

O soră spăla vasele după micul dejun, când Domnul a chemat-o să se roage. Ea s-a supus imediat, şi în scurtă
vreme Duhul a condus-o în a-l lăuda pe Dumnezeu într-o limbă necunoscută. Ea spune: „Pur şi simplu m-am
pierdut în dragostea Sa.“

*

*

*

Câţiva erau în aşteptare din partea Domnului într-o seară de vineri când Duhul Sfânt s-a revărsat peste un băiat
de nouăsprezece ani. El a cântat minunat mai mult de o oră despre venirea lui Isus. În dimineaţa următoare, el
a cântat laude lui Dumnezeu într-o limbă necunoscută.

*

*

*

Aceste mari binecuvântări au venit peste cei blânzi şi smeriţi. Mulţi au avut vedenii despre Isus şi focul ceresc,
iar tălmăcirile vorbesc despre apropiata venire a lui Isus.
Un poliţist primeşte Cincizecimea
John Barclay, un poliţist care locuieşte pe Strada Elgin nr.161, Carlton, Melbourne, şi-a primit Cincizecimea.
Ceea ce urmează este o parte a mărturiei sale:
În seara zilei de Paşti a anului 1907, într-o tabără a Sfinţirii, situată la vreo patruzeci şi cinci de kilometri de
Melbourne, ne-am strâns cu toţii la adunarea de laudă şi rugăciune. Un frate a citit 1 Corinteni 12. Apoi toţi am
îngenuncheat, dar nimeni nu părea a fi în stare să se roage cu voce tare. Singurele cuvinte pe care eu am putut
să le rostesc au fost acestea: „Doamne, descoperă-Te în seara aceasta.“
În prezent o mare şi minunată putere m-a cuprins şi am fost aruncat la pământ. Totul în jurul meu a dispărut.
Ceilalţi prieteni parcă nici nu ar fi existat vreodată. Am văzut cerul deschis şi pe scumpul meu Isus stând pe
scaunul de domnie. O, ce bucurie, frumuseţe şi slavă! Este ceva de nedescris. Apoi, Isus s-a pogorât chiar în
încăpere şi l-am văzut zâmbind peste tot. Însă la mine El a privit cu tristeţe, iar privirea Lui m-a condamnat
pentru că refuzam să mă predau Lui pe deplin. Privirea Lui plină de iubire, şi totuşi tristă, mi-a frânt inima şi am
izbucnit în lacrimi, strigând:
„Doamne, mă predau întru totul Ţie ca să faci cu mine ce doreşti!“ Doar am strigat din toată inima acel vers de
cântare care zice: „Voi merge acolo unde Tu vrei să merg, scumpul meu Domn.“ Apoi, Domnul a zâmbit din
nou. În tot acest timp am văzut o oaste de îngeri fără număr în slavă şi o, ce lumină strălucitoare şi frumuseţe!
Ori de câte ori am strigat: „Voi merge acolo unde Tu vrei să merg, scumpul meu Domn,“ scumpul Domn mi-a
zâmbit şi îngerii fluturau stindardele albe. Pur şi simplu era ceva ceresc; nimic nu e aşa de frumos pe pământ!
Nici un cuvânt de pe pământ nu poate să descrie cum arăta. Domnul mi-a arătat că există atât de multă bucurie
în ceruri pentru un suflet predat pe deplin Domnului ca şi când un păcătos pierdut se întoarce din pustiu.
Ca să revin la seara zilei de luni de la Paşti, timp de aproape o oră şi jumătate am fost conştient doar de
prezenţa Domnului. Când am revenit din nou pe pământ şi am privit în jur, unii erau pe genunchi rugându-se în
linişte, alţii zăceau istoviţi pe podea. Îndată o soră a izbucnit într-o rugăciune implorându-l pe Dumnezeu să-i
binecuvânteze pe copiii Domnului şi să mântuiască suflete pierdute. După aceea, sora s-a rugat într-o limbă
ciudată, care suna ca limba chineză. Apoi, sora a început să cânte în aceeaşi limbă. Ce muzică cerească! Se
auzea asemenea unei voci de înger care se prăvălea din înaltul cerului. Dintre toţi marii cântăreţi pe care i-am
ascultat, nici unul nu a cântat astfel şi niciodată nu am auzit ceva atât de dulce. Sora a avut mesaje de la
Dumnezeu pentru câteva persoane. Adunarea noastră a ţinut până la ora patru dimineaţa.
Întorcându-mă la munca mea de acasă, am ajuns atât de înfometat de a cunoaşte mai mult despre scumpul
meu Domn, încât am început să caut cu interes profund şi sincer botezul Duhului Sfânt şi cu foc. Satan îmi
oferise un timp groaznic spunându-mi că totul a fost o învăţătură falsă. M-am dus în dormitorul meu şi i-am spus
Domnului să-l alunge pe Satan, fiindcă atacurile lui erau mai mult decât puteam eu să îndur. Apoi, dintr-o dată o
linişte şi o pace minunată mi-au umplut sufletul, am fost atât de fericit, încât nici nu am mai putut să-l laud pe
Domnul, doar am rămas la picioarele Sale ţinându-mi ochii închişi şi totuşi privind la faţa Lui scumpă, când am
văzut strălucind o lumină din cer, mult mai strălucitoare decât soarele amiezii; lumina făcea ca faţa mea să
strălucească din ce în ce mai mult, până când a trebuit să-mi acopăr ochii cu mâinile.
În seara aceea m-am dus la o adunare într-o casă particulară, iar în această adunare Satan a venit la mine cu
multă putere, mă simţeam cel mai mizerabil dintre oameni. Cam pe la ora zece şi jumătate, Satan a făcut tot ce
a putut el mai bine să mă determine să merg acasă; dar Domnul meu Isus m-a păzit ca să aştept în Domnul
împreună cu alţii, dintre care unii erau sub puterea Duhului vorbind în limbi. Cam pe la ora unu noaptea, un frate
şi-a pus mâinile peste mine, iar eu mi-am primit botezul. Mâinile, braţele şi tot trupul meu au tremurat cu putere,
iar eu am fost aruncat la podea. Toţi ceilalţi îl lăudau pe Domnul. El este Acelaşi, ieri, azi şi în veci. El botează la

fel în Duhul Sfânt ca şi cu nouăsprezece secole în urmă. În aceea noapte a săptămânii, Domnul mi-a dat limbile
şi de atunci am vorbit în patru sau cinci limbi diferite. Toată slava să fie a Numelui Său!
Oamenii mi-au spus că totul este de la diavolul; dar Isus, căruia eu îi slujesc şi în care mă încred, nu va îngădui
ca Satan să mă înşele. Acum au trecut deja mai mult de şase luni de când am primit acest botez, şi ştiu că
Satan nu dă pacea, bucuria şi fericirea pe care eu le am.

Sa întâmplat că un hoţ a venit la altarul de rugăciune de la Misiunea Azusa, aruncându-şi legătura cu chei sub
bancă (el plănuise să jefuiască o casă). Hoţul a fost mântuit într-un chip slăvit, şi curând a fost şi sfinţit pe
deplin. El a fost botezat în ocean, iar acolo a început să sară în apă şi afară din apă, într-atât a fost umplut cu
puterea lui Dumnezeu. În după-masa aceea el a fost şi botezat în Duhul Sfânt şi a vorbit în limbi. El îl laudă pe
Dumnezeu şi plânge vorbind despre minunata dragoste şi îndurare a lui Dumnezeu.

O soră aflând că erau nişte lucruri care o împiedicau să primească botezul, s-a încuiat singură în camera ei,
practic rugându-se toată ziua şi toată noaptea. Ea s-a rugat până la capăt, scoţând afară din inima ei toţi idolii,
iar puterea a căzut peste ea „ca grindina“, aşa a mărturisit. Sora a vorbit în limbi mult timp, deşi, a zis ea, când a
venit la misiune ea nu dorise vorbirea în limbi. Însă Dumnezeu a botezat-o la fel ca pe ceilalţi.

Un frate a venit din China la Los Angeles şi a primit botezul Duhului Sfânt, apoi şi-a văzut de drumul lui spre
Anglia. El scrie că a fost cea mai plăcută experienţă a vieţii lui şi că se bucură în plinătatea Duhului.

Conducătorul francmasonilor de culoare din Indianapolis şi care, de asemenea, era şi caricaturist la două ziare,
a fost sfinţit şi botezat în Duhul Sfânt vorbind în felurite limbi noi. El a demisionat şi s-a rugat împreună cu
membrii lui în încăperea lojei, fiind cu toţii profund mişcaţi. De atunci încoace, unii dintre fraţii lui, de asemenea,
şi-au primit Cincizecimea

Ce a lucrat Dumnezeu? În doi ani scumpi de când Domnul a revărsat Cincizecimea în Los Angeles într-o casă
mică de pe Strada Bonnie Brae, El a răspândit-o în jurul lumii. Aleluia! Mulţi se bucură cu o bucurie nespusă
pentru măreţele binecuvântări pe care Dumnezeu le revarsă prin această ploaie târzie. Mulţi sunt mântuiţi,
sfinţiţi, vindecaţi de boli şi botezaţi în Duhul Sfânt şi cu foc. Multe familii fericite umplute cu Duhul lucrează
pentru Isus. Curând după revărsarea Cincizecimii, sfinţii au închiriat spaţiul de jos din vechea clădire de pe
Strada Azusa, locul fiind mult binecuvântat de Dumnezeu. A Lui să fie toată slava şi lauda! Când locul era pe
punctul de a fi vândut, astfel că Misiunea ar fi trebuit să se mute, sfinţii au fost de acord să cumpere clădirea cu
termen de achitare pe trei ani a sumei de 15.000 de dolari, aşteptând cu toţii ca Dumnezeu să trimită toţi banii
înaintea acelui termen, iar Domnul a făcut-o şi a răspuns la rugăciunile noastre în chip minunat. Cu umilinţă, noi
îi mulţumim lui Dumnezeu. Ne este drag să ne gândim la vechea „Casă Iesle“ în care atât de mulţi dintre noi am
primit botezul Duhului Sfânt. Mulţi sfinţi iubesc locul şi se vor bucura că Dumnezeu ni l-a dat nouă.

Caracterul lui Cristos este modelul nostru, iar Cuvântul Lui este disciplina noastră. Noi vrem să fim exact ca Isus
în suferinţa Lui, în patimile Lui, în moartea Lui. El este idealul nostru. Slavă lui Dumnezeu.
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MISIUNEA CREDINŢA APOSTOLICĂ
Militează pentru restaurarea credinţei care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna – religia din vechime,
adunările de tabără, treziri spirituale, misiuni, lucrarea de pe străzi şi din închisori şi pentru unitatea creştină de
pretutindeni.
Pocăinţa
Marcu 1:14,15.
Întristare după voia lui Dumnezeu faţă de păcat
Exemple: Matei 9:13; 2 Corinteni 7:9,11; Fapte 3:19; Fapte 17:30,11.
Mărturisirea păcatelor
Luca 15:21; Luca 18:13.
Părăsirea căilor păcătoase
Isaia 55:7; Iona 3:8; Proverbe 28:11.
Despăgubirea
Ezechiel 33:15; Luca 19:8.
Şi credinţa în Isus Cristos
Prima lucrare
Mântuirea este actul liber consimţit al harului lui Dumnezeu prin care primim iertarea păcatelor. Fapte 10:42,43;
Romani 3:25.
A doua lucrare
Sfinţirea este a doua şi ultima lucrare a harului. Sfinţirea este acel act liber consimţit al harului lui Dumnezeu
prin care El ne sfinţeşte. Ioan 17:15,17 – „Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.“
1 Tesaloniceni 4:3; 1 Tesaloniceni 5:23; Evrei 13:12; Evrei 2:11; Evrei 12:14.
Sfinţirea este curăţirea pentru a face pe cineva sfânt. Ucenicii au fost sfinţiţi înainte de Ziua Cincizecimii. Printr-o
studiere atentă a Scripturii o veţi afla aşa cum este în prezent: „Acum voi sunteţi curaţi, din pricina Cuvântului pe
care vi l-am spus.“ (Ioan 15:3; 13:10) „Isus le-a zis din nou: "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! “ (Ioan 20:21,22). Voi ştiţi
că ucenicii nu puteau să primească Duhul dacă nu erau curaţi. Isus a curăţit şi a ridicat toată îndoiala bisericii
Sale, înainte ca El să se fi întors în slavă.
Botezul în Duhul Sfânt este un dar de putere peste viaţa sfinţită; aşa că, atunci când primim darul, avem
aceeaşi dovadă pe care au primit-o ucenicii în Ziua Cincizecimii (Fapte 2:3,4) când au vorbit în limbi noi. De
asemenea, vezi Fapte 10:45,46; Fapte 19:6; 1 Corinteni 14:21. „Căci în zilele voastre voi face o lucrare, pe care
n-aţi crede-o dacă v-ar povesti-o cineva!“ (Habacuc 1:5).
Vindecarea – Trebuie să credem că Dumnezeu este în stare să vindece. Exodul15:26: „Eu sunt Domnul, care
te vindecă.“ Apoi, Iacov 5:14; Psalmul 103:3; 2 Împăraţi 20:5; Matei 8:16,17; Marcu 16:16-18.
„Iată, Eu sunt Domnul, Dumnezeul oricărei făpturi. Este ceva de mirat din partea Mea?” Ieremia 32:27

Prea mulţi au confundat harul sfinţirii cu îmbrăcarea cu putere sau botezul în Duhul Sfânt; unii au considerat că
„ungerea, pe care aţi primit-o de la El, rămâne în voi“ (1 Ioan 2:27) este botez, ratând ajungerea la slava şi
puterea unei adevărate Cincizecimi.
Sângele lui Isus nu va şterge nici un păcat dintre un om şi un alt om, păcat pe care ei pot să-l îndrepte; dar dacă
nu putem să îndreptăm răul în nici un chip, atunci Sângele îl acoperă prin har (Matei 5:23,24).
Noi nu luptăm împotriva oamenilor sau împotriva bisericilor, însă căutăm să înlocuim ceremoniile şi credinţele
moarte, precum şi fanatismul, cu creştinismul viu şi practic. Lozinca noastră este: „Dragoste, Credinţă, Unitate,“
iar „Biruinţă prin Sângele Ispăşitor“ este strigătul nostru de luptă. Făgăduinţele lui Dumnezeu sunt adevărate. El
a spus: „Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri.“ Dintr-o
mică grupare de creştini, grupare care a rămas lângă cruce când încercările şi descurajările au început să
apară, Dumnezeu a ridicat o puternică oştire.

Ziar Penticostal Chinezesc – Domnul mi-a pus pe inimă să scot un ziar în limba chineză. Am împărtăşit
această dorinţă cu fraţii mei chinezi. Ei s-au rugat pentru aceasta şi Domnul le-a pus şi lor imediat acest lucru
pe inimă şi au început să traducă fragmente în limba chineză. Dumnezeu ne-a dăruit un frate chinez care a
primit botezul Duhului Sfânt şi care este şi un bun tipograf. Ziarul deja se distribuie în rândul a milioane de
oameni din China. Contribuţii benevole care să-i ajute pe scumpii fraţi chinezi, care sunt săraci în această lume
a bunurilor, să-şi scoată ziarul şi să răspândească această Evanghelie, pot să fie trimise fratelui Mok Lai Chi,
Strada Laddes Nr.5, Hong Kong, China – Fratele McIntosh.

Primim veşti potrivit cărora Episcopul Horner al mişcării Sfinţenia din Canada a fost botezat în Duhul Sfânt ca şi
în Ziua Cincizecimii. El stăruise pentru acest botez de douăzeci de ani, spunând că acesta este cel mai
important botez de care a avut el parte vreodată.

Două publicaţii în limba norvegiană sunt în tipărire, „Sandhedans Tolk,“ tipărit de fratele H. Langeland, Paulsbo,
Washington şi respectiv „Byposten,“ tipărit de fratele T.B. Barrat, Christiania, Norvegia.

Domnul a botezat un anumit număr într-o mică anexă a credinţei din spatele Misiunii. El a folosit-o pe scumpa
noastră soră Farrow pe care a trimis-o din Texas la începutul revărsării Duhului în Los Angeles. În camera ei din
căsuţă, un număr însemnat de oameni au primit o mai mare umplere a Duhului şi câteva persoane au fost
vindecate şi botezate în Duhul de când sora s-a întors din Africa.

MESAJE ELECTRIZANTE DIN CÂMPUL DE MISIUNE
Pot să simt suflarea cerului, vine curând, biruinţă deplină pentru scumpa noastră lucrare.

*

*

*

Evanghelia aceasta mătură precum mătură ploaia câmpiile uscate de soare. Isus vine curând, iar Domnul
foloseşte acele instrumente care sunt predate în mâinile Sale.

*

*

*

Să ne gândim că şi noi avem o parte în această măreaţă Evanghelie cu prigoniri. Binecuvântatul Cristos este
atât de aproape, chiar la uşa noastră. O, răpirea, când El despică norii, iar noi auzim vestea bună: „Iată mirele,
ieşiţi-I în întâmpinare!“

*

*

*

Dumnezeu lucrează şi tot iadul nu poate să-L oprească, aşa că nu trebuie să ne fie frică, ci să ne smerim la
picioarele Sale şi să nu uităm că Cel care este pentru noi este mai mare decât cei care sunt împotriva noastră.

*

*

*

Nu există nimeni care să ne poată jefui puterea noastră. Putem însă foarte uşor să păcătuim şi să o pierdem,
dar am învăţat secretul de a rămâne în dragostea Sa, care este să ne păstrăm curaţi.

*

*

*

Îl laud pe Dumnezeu care m-a eliberat. Nu există oameni sau diavoli îndeajuns care să controleze acest imens
râu pe care Tatăl, de dragul lui Isus, l-a revărsat în fiinţa mea. Binecuvântez Numele Lui. O, lasă-l pe Domnul să
lucreze cu tine în felul Lui, şi fii slobod în măsura în care cerul te face slobod.

*

*

*

Isus a adus cuvintele vii şi arzătoare ale Tatălui în lumea aceasta veche şi eu binecuvânt scumpul lui Nume, pe
care El l-a lăsat aici pentru cei care îl Iubesc pe El şi care păzesc poruncile Lui, care umblă cu băgare de
seamă înaintea Lui. O, să ne gândim că El ne-a dat această putere şi aceste cuvinte ale Tatălui care aduc pe
loc vindecare, care mustră demonii şi care aduc mântuire sărmanelor suflete pieritoare.

*

*

*

Ne-am rugat pentru puterea apostolică, iar Domnul a pus la încercare poporul Lui penticostal să vadă dacă
suntem curaţi ca aurul, încercat în foc. El nu avea cum să aibă încredere în noi fără să ne încerce mai întâi.
Domnul vrea ca în curând să dea darurile desăvârşite în trup, iar El le va da numai celor adevăraţi şi încercaţi.
El ne pregăteşte cât poate de repede şi cât îl lăsăm să o facă. Lăudat să fie Numele fără seamăn al lui Cristos!

*

*

*

„Mulţi sunt chemnaţi dar puţini sunt aleşi.“ O, eu doresc să fiu unul dintre acei câţiva care vor umbla cu El în
haine albe. Mă simt ca şi când m-aş mulţumi să pot doar să stau în vreun colţ al cerului şi să privesc la
solemnitatea şi la faţa Cristosului meu care a făcut atât de mult pentru mine, îmi va fi îndeajuns. Sufletul mi se
proşterne cu umilinţă gândindu-mă la ce a făcut El pentru mine. O, să rămânem la scumpele Sale picioare. Să-l
vedem doar pe Isus. În acest ultim atac al lui Satan asupra adevăraţilor copiii ai lui Dumnezeu, prin această
ultimă revărsare a Duhului, cu toţii să ţinem piept ca un singur om.

*

*

*

Dacă înfăptuim cu credincioşie lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu, în faţa întregului iad, vom vedea
rezultatele. Mulţi vor propovădui doar un compromis, dar eu nu o voi face. Nu poate fi adevărat faţă de
Dumnezeu. Lumea aceasta veche nu a cunoscut decât nereuşită şi slăbiciune de la poporul lui Dumnezeu, dar
a sosit vremea ridicării, strălucirii şi scuturării jugului. Binecuvântat să-i fie scumpul Nume! Imediat ce sfinţii au
parte de puţină persecuţie pentru că ţin lucrurile corect, ei se dau la o parte şi zic: „Poate că am fost prea dur.“
Dar dacă nu vom fi credincioşi în veacul acesta, Domnul îi va ridica pe aceia care vor fi. La acest sfârşit al
vremii trebuie să avem mulţi Pavel şi mulţi Petru ca la începutul bisericii. Dacă nu putem să rezistăm la veştile
rele ca şi la veştile bune, avem nevoie de o altă înmuiere în Sângele Domnului. Sufletul meu pretinde adevărul.
Trebuie să fim ceea ce spune că suntem. Dacă avem puterea Duhului Sfânt, avem ceva care poate să reziste şi
după ce am rezistat la tot. – FLC.

Caracterul şi lucrarea Duhului Sfânt.
Caracterul lui Dumnezeu este dragoste. Dacă întâlneşti oameni care au un spirit aspru şi care chiar vorbesc în
limbi într-un duh de asprime, atunci nu Duhul Sfânt vorbeşte. Vorbirea Duhului este cu putere şi slavă, cu
binecuvântare şi duioşie. Caracterul Duhului Sfânt este exact la fel ca Isus Cuvântul adevărului, fiindcă Duhul
Sfânt este „Duhul adevărului.“ El vorbeşte întotdeauna din Cuvânt şi face totul asemenea Cuvântului. Isus a fost
Fiul lui Dumnezeu, Isus care a suferit; iar Duhul Sfânt vine în lume ca să ne descopere suferinţa lui Cristos. El
este un Duh blând şi smerit – nu un Duh aspru. El este un Duh de slavă. Când Duhul intră în credincioşi, El vine
să le spună despre mântuirea lui Isus. Duhul îl descoperă pe Cristos. El îl prezintă pe minunatul Fiu al lui
Dumnezeu, cea mai strălucitoare nestemată pe care a avut-o Tatăl în ceruri, singura noastră nădejde de
mântuire şi împăcare cu Tatăl. Cât de dulce este ca Duhul Sfânt să vină la tine şi să ţi-l arate pe Isus prin
Cuvânt. Duhul mărturiseşte şi descoperă prin Cuvânt şi niciodată nu iese din Cuvânt.

Fiecare om născut din Duhul este născut din Isus Cristos. Naşterea din nou te aşează în biserică, dar păcatul te
dă afară din biserică.

*

*

*

Nu e de mirare că oamenii primesc Duhul de misiune imediat ce ei primesc botezul, pentru că ei devin parteneri
cu Duhul Sfânt.

*

*

*

În botezul Duhului, te afli sub puterea Duhului, şi nu trebuie să judeci prin ceea ce îţi văd ochii şi îţi aud urechile,
ci prin ceea ce îţi descoperă Duhul.

SFINŢIŢI LA CRUCE
„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 încă înalţă această rugăciune şi astăzi pentru
fiecare credincios ca să vină şi să fie sfinţit. Slavă lui Dumnezeu! Sfinţirea ne face una cu Domnul Isus (Evrei
2:11). Sfinţirea ne face sfinţi aşa cum este Isus. Apoi, rugăciunea lui Isus este ascultată, iar noi devenim una cu
El, aşa după cum şi El este una cu Tatăl. Binecuvântat să fie Numele Lui sfânt.
El zice din nou în 1 Tesaloniceni 4:3 „Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie.“ Aşa că
este voia Lui pentru fiecare suflet să fie mântuit din tot păcatul real şi originar. Păcatele noastre reale sunt
curăţite şi murdăria lor este spălată prin Sângele lui Isus Cristos; dar păcatul nostru originar este curăţit la
cruce. Trebuie să existe o moarte reală faţă de omul cel vechi. Romani 6:6,7 „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; căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat.“ Aşa că este necesară moartea omului cel
vechi pentru ca Cristos să poată să fie sfinţit în noi. Nu este îndeajuns ca omul cel vechi să fie ameţit sau
doborât la pământ, fiindcă se va ridica din nou.
Dumnezeu îşi cheamă poporul la adevărata sfinţenie în zilele acestea. Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru
binecuvântata lumină pe care El ne-o dă. El zice în 2 Timotei 2:21 „Deci, dacă cineva se curăţă de acestea, va fi
un vas de cinste, sfinţit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună.“ El spune să fim curăţiţi de
necurăţia tuturor felurilor de păcat. Apoi vom fi un vas de cinste, sfinţit şi folositor stăpânului şi destoinic pentru
orice lucrare bună. Sfinţirea ne face sfinţi şi distruge soiul păcatului, distruge iubirea păcatului sau firea. Sfinţirea
ne face curaţi şi mai albi decât zăpada. Binecuvântat să fie Numele Lui sfânt!
Domnul Isus zice: „Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!“ Sfinţirea ne face curaţi în
inimă. Fiecare om care este mântuit şi sfinţit poate să simtă focul care arde în inima lui, când cheamă Numele
lui Isus. O, Dumnezeu să-i ajute pe toţi oamenii, bărbaţi şi femei, de pretutindeni, să aibă o viaţă sfântă, liberă
de păcat, fiindcă Duhul Sfânt caută să te scoată din păcat la minunata lumină a Soarelui lui Dumnezeu.
Cuvântul spune: „Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul.“ Astfel, iubiţilor,
când îl avem pe Isus Cristos Împăratul nostru al Păcii din inimile noastre, îl avem pe Atotputernicul Cristos,
Părintele veşnic, Prinţul Păcii. „Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.“
Vom avea înţelepciune, neprihănire şi putere, pentru că Dumnezeu este drept în toate căile Sale şi sfânt în
toate faptele Sale. Această sfinţenie înseamnă dragoste desăvârşită în inimile noastre, dragoste care alungă
teama.
Fratele Pavel spune că pentru a deveni sfinţi, trăind o viaţă sfântă, trebuie să ne înfrânăm de la tot ceea ce pare
rău. Apoi, apostolul adaugă: „Feriţi-vă de orice se pare rău. 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 5:22,23). „Să vi se întărească inimile şi să fie fără prihană în sfinţenie,
înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Cristos împreună cu toţi sfinţii Săi.“ (1
Tesaloniceni 3:13). Binecuvântaţi Numele Lui! O, iubiţilor, după ce aţi primit lumina, nu mai este altceva decât
sfinţenie sau iad. Dumnezeu cheamă în aceste zile bărbaţi şi femei care vor trăi o viaţă sfântă eliberaţi de păcat.
Trebuie să rămânem înaintea lui Dumnezeu până când Sângele lui atotcurăţitor ne face sfinţi în trup, suflet şi
duh – WJS.

Singura cale de a ţine duhurile poftelor şi duhurile drăceşti afară din biserica lui Cristos este de a avea învăţături
sănătoase. „Întăriţi zidurile.“ (Isaia 22:10).

*

*

*

Când eşti mântuit de păcate, nu este nici o dificultate pentru ulciorul inimii tale să fie umplut cu dulcea apă a
Duhului din cer.

*

*

*

Lucrul prin care cunoaştem că această „ploaie târzie,“ care se revarsă peste lume cu slava lui Dumnezeu este
de la Domnul, este prin faptul că ştim că diavolul nu aparţine unei astfel de îndeletniciri.

*

*

*

Când eşti sfinţit ai mărturia Duhului Sfânt în inima ta; dar când eşti botezat, ai darul Duhului Sfânt.

*

*

*

Această lucrare nu este dată pentru a produce vreo mare maşinărie – nu pentru a fi vreun mare lucru, ci pentru
a mântui suflete şi pentru a trăi în unitate în Cristos.

*

*

*

Dacă eşti întors la Domnul, eşti născut din Duhul şi îl ai pe Cristos în tine. Când eşti sfinţit, iar natura firească
este nimicită, Cristos este desăvârşit în tine, iar tu îl ai pe Mângâietorul care sălăşluieşte şi care mărturiseşte în
inima ta. Când eşti botezat în Duhul Sfânt, eşti îmbrăcat cu putere peste inima ta sfinţită şi a Treia Persoană a
Divinităţii ia chip desăvârşit în tine.

*

*

*

„Acolo nu va mai fi noapte.“ Noi vom merge într-o cetate fără de nori, unde nu sunt dureri, tristeţe şi moarte, dar
unde avem viaţă în veci de veci. La aceasta îi invită Dumnezeu pe păcătoşi, să vină şi să aibă viaţă veşnică.

*

*

*

Cincizecime înseamnă o trezire spirituală continuă în rândul poporului lui Dumnezeu.

*

*

*

Darurile nu pot să ne mântuiască. Vedem lucrul acesta în viaţa lui Dowie (este vorba despre evanghelistul
scoţian şi vindecătorul prin credinţă John Alexander Dowie (25 mai 1847 – 9 martie 1907), fondatorul oraşului
Zion City din statul Illinois, oraş situat pe malul Lacului Michigan, între Chicago şi Milwaukee – nota trad.). Mulţi
oameni se îndreaptă spre iad crezând în daruri. Cuvântul ne spune că fără dragoste nu suntem nimic. Sângele
lui Isus Cristos este numai pentru mântuirea noastră.

*

*

*

Cuvântul lui Dumnezeu este standard în această minunată mântuire. Dacă te îmbarci în Cuvântul lui Dumnezeu
trenul te va duce până la capăt spre slavă; dar dacă alegi vreo altă cale, atunci vei avea probleme la poartă. Noi
propovduim o Evanghelie clar conturată, fiindcă va trebui să dăm socoteală la judecată.

*

*

*

Adam era un om lipsit de viaţă făcut din ţărână când Duhul lui Dumnezeu a suflat suflare de viaţă în nările lui,
iar el a devenit un suflet viu. Tot aşa, când Duhul lui Dumnezeu vine într-o biserică sau într-o persoană, Duhul îl
aduce la viaţă şi devine un trup viu. Duhul Sfânt nu are biserici moarte. El aduce viaţă oriunde se află.

*

*

*

Întocmai după cum îngerii nu au putut să rămână în împărăţia lui Dumnezeu când au păcătuit, la fel oamenii nu
pot să trăiască în împărăţia lui Dumnezeu, biserica Lui, dacă ei păcătuiesc. Singura modalitate de a rămâne în
unitate cu Cristos, Duhul Lui curgând în sufletele noastre, este de a fi supuşii Lui ascultători. Ascultarea ne ţine
în trupul lui Cristos şi dragostea Lui se revarsă ca un ocean.

*

*

*

Când Domnul ne vindecă sau când ne mântuieşte, El ne spune: „De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se
întâmple ceva mai rău.“ Atâta timp cât umblăm în ascultare de Dumnezeu, binecuvântările Sale vor cădea peste
sufletele noastre; dar dacă ne întoarcem la păcat şi rupem legământul nostru cu Dumnezeu, starea noastră de
pe urmă va fi mai rea decât starea dintâi. Să umblăm aşadar în lumina scumpului Său Cuvânt.

*

*

*

Slujitorii lui Dumnezeu sunt „o flacără de foc.“ Dumnezeu vrea ca toţi bărbaţii şi femeile să fie în flăcări. El vrea
nu doar să fim mântuiţi din păcate, dar şi să fim în flăcări. Duhul Sfânt este dinamită şi foc în sufletul tău. El vrea
ca noi să nu avem doar tunetul, dar şi fulgerul. Duhul Sfânt fulgeră. El îi doboară pe oameni cu condamnare, îi
ucide şi îi aduce la viaţă.

*

*

*

Am pus totul pe altar, tot ceea ce am nădăjduit, tot ceea după care duceam dorul, le-am încredinţat Domnului, şi
când m-am rugat, focul s-a pogorât şi Dumnezeu m-a sfinţit, făcându-mă sfânt. Apoi, am mers acasă şi am spus
ca am o altă religie. Ei bine, nu a fost o altă religie, ci vechiul Ismael a fost alungat, natura carnală a fost
distrusă, iar Dumnezeu m-a umplut cu dragoste şi după aceea a închis uşa şi m-a lăsat în starea aceea. Nimic
nu mai putea să intre decât dragostea.

*

*

*

Binecuvântarea penticostală este atât de dulce. Când te culci seara, cum vine El şi îţi binecuvântă sufletul şi
cântă prin tine şi propovăduieşte prin tine, iar primul lucru dimineaţa este Isus. În sufletul tău străluceşte slava,
iar El pare că luminează camera şi totul în sufletul tău strigă: „Este numai Isus!“ Este puterea Duhului Sfânt prin
sufletul tău. Când El vine în inima ta, El nu aduce nimicuri, ci El vine ca să-l descopere pe Isus.

*

*

*

Trebuie să ne amintim că limbile nu au cumpărat niciodată această mântuire, ci sângele lui Isus Cristos a
cumpărat-o. Dumnezeu vrea ca oamenii să aibă toate darurile, dar să nu fie conduşi de daruri, ci de Cuvântul lui
Dumnezeu, prin scumpul Sânge al lui Isus. Slavă lui Dumnezeu! „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să
ascultaţi!“ Vrem să-l cunoaştem pe Dumnezeu mai presus de orice. Când îl avem pe Cristosul lui Dumnezeu în
inimile noastre, putem să rezistăm chiar împotriva mitralierelor iadului şi să le spunem că Sângele curăţă.

*

*

*

Botezul Duhului Sfânt este puterea şi înţelegerea Cuvântului şi slava lui Dumnezeu peste viaţa noastră. Ori de
cîte ori Dumnezeu vrea să cânte la pianul Său, El acordează harpa şi cântă cu propriile Sale degete, vorbind
sau cântând în orice limbă pe care El o doreşte. Omul care te aude vorbind un mesaj, direct de la scaunul de
domnie, cade şi îl caută pe Dumnezeu, iar apoi se ridică să anunţe că Dumnezeu este în tine printr-un adevăr.
Botezul Duhului Sfânt te face mai smerit şi umplut cu dragoste divină, iar harul roadei Duhului se manifestă.

*

*

*

Când primeşti botezul în Duhul Sfânt, cu siguranţă că urci muntele cu Cristos. Dacă vrei să afli ce înseamnă să
îl lauzi pe Dumnezeu şi să ai bucuria Domnului în sufletul tău care curge ca un râu puternic, rămâi să-ţi primeşti
Cincizecimea personală. El face ca râurile să se reverse în sufletul tău ca să fii bun pentru irigaţii oriunde mergi.
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.” (Ioan 7:38,39).

*

*

*

Cinstiţi-l pe Duhul Sfânt. Cineva s-ar putea să spună: „Dacă vorbeşti în limbi, atunci să te aud.“ Nu încerca
vreodată să faci aşa ceva. Duhul Sfânt nu va vorbi niciodată în felul acesta. Nu tu vorbeşti, ci Duhul Sfânt, iar El
va vorbi când alege El să vorbească. Să nu încerci vreodată să vorbeşti în limbi sau să spui că puterea îţi
aparţine ţie. Este prin Duhul Meu, zice Domnul. Când cânţi sau vorbeşti în limbi, mintea ta nu participă la
vorbire. El vrea să te rogi pentru tălmăcire, ca să vorbeşti cu Duhul, dar şi cu înţeles. (1 Corinteni 14:16).
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CREDINŢA APOSTOLICĂ
BOTEZUL DUHULUI SFÂNT
Standardul Azusa al botezului în Duhul Sfânt este potrivit Bibliei în Fapte 1:5,8; Fapte 2:4 şi Luca 24:49.
Binecuvântat să fie Numele Lui Sfânt. Aleluia Mielului pentru botezul Duhului Sfânt şi cu foc şi cu vorbirea în
limbi după cum dă Duhul să vorbească!
Isus a dat bisericii la Cincizecime marea lecţie a felului în care se continuă o trezire, şi va fi bine pentru fiecare
biserică să urmeze standardul lui Isus privind botezul Duhuui Sfânt şi cu foc.
„În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc.“ O, iubiţilor, iată în ce constă secretul: împreună, în
acelaşi loc, un suflet, un gând, o rugăciune. Dacă Dumnezeu poate să adune oameni oriunde ar fi împreună,
într-un singur loc, într-o inimă, într-un gând şi într-un suflet, crezând în această mare putere, atunci se va
pogorî, iar rezultatele Cincizecimii vor urma. Slavă lui Dumnezeu!
Doctrina Credinţei Apostolice înseamnă împreună, un suflet, o inimă. Dumnezeu să-i ajute fiecărui copil al Său
să trăiască în rugăciunea lui Isus: „Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să
fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.“ Laudă lui Dumnezeu! O, cum strigă inima mea în
zilele acestea către Dumnezeu ca El să-l facă pe fiecare copil al Său să vadă necesitatea de a trăi în capitolul al
şaptesprezecelea din Ioan, ca să putem să fim împreună în trupul lui Cristos, aşa cum s-a rugat Isus.
Când suntem sfinţiţi prin adevăr, atunci suntem una în Cristos, şi putem să fim cu toţii un cuget pentru darul sau
puterea Duhului Sfânt, iar Dumnezeu se va pogorî asemenea vâjâitului unui vânt puternic şi va umple fiecare
inimă cu puterea Duhului Sfânt. Slavă Numelui său Sfânt. Binecuvântat să fie Dumnezeu! O, cât îl laud pentru
această minunată mântuire care se răspândeşte peste acest imens pământ. Botezul Duhului Sfânt aduce slavă
lui Dumnezeu în inimile noastre.

Duhul Sfânt este putere
Este o mare diferenţă între o persoană sfinţită şi una care este botezată în Duhul Sfânt şi cu foc. O persoană
sfinţită este curăţită şi umplută cu dragoste divină, dar persoana care este botezată în Duhul Sfânt are puterea
lui Dumnezeu în sufletul său, are putere cu Dumnezeu şi cu oameni, are putere peste toate împărăţiile lui Satan
şi peste toţi emisarii lui. Dumnezeu poate să ia un vierme şi să treiere cu el un munte. Slavă lui Dumnezeu!
Aleluia!
În cazul tuturor trezirilor spirituale şi minunilor lui Isus, lucrarea a fost efectuată prin puterea Duhului Sfânt,
putere care a curs prin umanitatea lui sfinţită. Când se pogoară Duhul Sfânt, luându-ne ca instrumente ale Sale,
aceasta este puterea care declară bărbaţii şi femeile vinovaţi şi care îi determină să înţeleagă că a-i sluji lui Isus
Cristos este o realitate. O, iubiţilor, se cuvine să-i mulţumim lui Dumnezeu că a făcut din noi temple ale Duhului
Sfânt. Când ai Duhul Sfânt, ai un imperiu, o putere în tine însuţi. Ilie a fost el însuşi o putere prin Duhul Sfânt.
Ilie a făcut să se pogoare foc din cer. Astfel, când avem puterea Duhului Sfânt, vom vedea cerurile deschise şi
puterea Duhului Sfânt căzând peste pământ, putere peste rău, boli şi moarte.
Domnul nu a anulat niciodată împuternicirea pe care a dat-o ucenicilor Lui: „Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe
morţi, curăţaţi pe leproşi, scoateţi afară dracii. Fără plată aţi primit, fără plată să daţi.“ Şi Domnul va înfăptui
aceste lucruri dacă are un popor care este unit. Duhul Sfânt este putere cu Dumnezeu şi cu omul. Tu ai putere
cu Dumnezeu, după cum a avut Ilie. Dumnezeu l-a pus pe om peste toată creaţia Lui. Dar noi ştim că, Adam,
atunci când a păcătuit, a pierdut foarte mult din puterea pe care o avea. Însă acum, prin Sângele lui Isus, El
spune: „Iată că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi
nimic nu vă va putea vătăma.“ Domnul Isus vrea o biserică, atunci când El revine pe pământ, exact ca şi cea pe
care El a început-o când a părăsit pământul şi pe care a constituit-o în Ziua Cincizecimii.
Aşteptaţi la un loc
O, fie ca orice copil al lui Dumnezeu să-şi găsească adevărata Cincizecime personală, să nu mai vorbească cu
mai multe înţelesuri şi să vină la standardul pe care Isus l-a trasat pentru noi în Fapte 2: „Deodată, a venit din

cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei.“ Slavă lui Dumnezeu! O,
iubiţilor, dacă aşteptaţi din partea Domnului botezul Duhului Sfânt chiar acum, şi dacă puteţi să vă strângeţi
două sau trei persoane, sfinţite prin Sângele lui Cristos, la un loc, Dumnezeu va trimite botezul Duhului Sfânt
peste sufletele voastre, întocmai după cum cade ploaia din cer. S-ar putea să nu aveţi un predicator care să
vină să vă predice doctrina Duhului Sfânt şi cu foc, dar vă puteţi supune spuselor lui Isus din pasajul următor:
„Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.“ Acesta este botezul lui
Isus: dacă doi sau trei sunt adunaţi în Numele Lui şi se roagă pentru botezul Duhului Sfânt, atunci îl pot avea în
cursul zilei de azi sau în seara aceasta, pentru că este făgăduinţa Tatălui. Slavă lui Dumnezeu!
Acesta a fost Duhul care a umplut casa cu un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic. Duhul Sfânt este personificat
prin vânt, suflare, viaţă, foc. „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.“ Astfel, iubiţilor, când primeşti Cincizecimea ta personală, semnele vor urma prin vorbirea
în limbi după cum dă Duhul să se vorbească. Acest fapt este adevărat. Aşteptaţi în Domnul şi veţi afla că este
un adevăr din propria voastră viaţă. Făgăduinţele lui Dumnezeu sunt adevărate şi sigure.
Botezul se revarsă într-o inimă curată
Isus este exemplul nostru. „Isus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a fost dus de Duhul în pustiu.“
Citind Biblia aflăm că botezul în Duhul Sfânt şi cu foc se revarsă peste o viaţă curată şi sfinţită, întrucât
înţelegem potrivit Scripturilor că Isus a fost „sfânt, nevinovat, fără pată,“ plin de înţelepciune, fiind plăcut lui
Dumnezeu şi oamenilor, pentru că Dumnezeu l-a uns mai dinainte cu Duhul Sfânt şi cu putere. În Evanghelia
după Luca citim astfel: „Iar Pruncul creştea şi Se întărea; era plin de înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu era
peste El.“ (Luca 2:40) şi „Isus creştea în înţelepciune, în statură, şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi
înaintea oamenilor.“ (Luca 2:52).
„Isus, plin de puterea Duhului, S-a întors în Galileea şi I s-a dus vestea în tot ţinutul dimprejur.“ Slavă lui
Dumnezeu! El nu a fost nici mai sfânt, nici mai blând, însă a avut autoritate mai mare. „El învăţa pe oameni în
sinagogile lor şi era slăvit de toţi.“
Iubiţilor, dacă Isus, care a fost Însuşi Dumnezeu, a avut nevoie să fie plin de puterea Duhului Sfânt pentru
slujirea şi minunile pe care le-a făcut, cu cât mai mult noi, care suntem copiii Lui, avem nevoie de botezul
Duhului Sfânt azi. O, acei bărbaţi şi femei aveau să aştepte botezul în Duhul Sfânt şi cu foc să vină peste
sufletele lor, pentru ca slava să poată să fie văzută deasupra lor întocmai cum a fost văzută deasupra ucenicilor
în Ziua Cincizecimii în simbolul limbilor de foc. Limbile de foc reprezentau marea Şekina, marea Slavă. Tot
astfel, azi, Slava Şekina rămâne zi şi noapte peste acei care sunt botezaţi cu Duhul Sfânt, în timp ce El
locuieşte în sufletele lor. Prezenţa Lui este cu noi. Slavă Numelui Său. Îi mulţumesc Domnului pentru această
minunată mântuire. Să facem să răsune laudele Sale în toată lumea, pentru ca toţi oamenii să afle că
Mângâietorul a sosit. Binecuvântat să fie Numele Lui scump!
Prima predică a lui Isus după botezul Său
„A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului a intrat în sinagogă. S-a sculat
să citească, şi I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: Duhul
Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei
cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul
celor apăsaţi şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.“ (Luca 4:16-19). Aleluia. Slavă lui Dumnezeu! Aceasta
este predica lui Isus după botezul Său cu Duhul Sfânt, predică pe care rostit-o în sinagogă. Isus a confirmat că
Duhul lui Dumnezeu era peste El.
Isus a fost Fiul lui Dumnezeu, născut din Duhul Sfânt şi umplut cu Duhul Sfânt din pântecele mamei Lui: dar
botezul Duhului Sfânt s-a revărsat peste umanitatea Lui sfinţită la râul Iordan. În umanitatea Sa, El avea nevoie
de a Treia Persoană a Trinităţii pentru ca să poată să-Şi împlinească lucrarea. Şi cu adevărat El a putut să
spună că degetele Sale au devenit instrumente ale Duhului Sfânt pentru a scoate draci.
Duhul Sfânt se revarsă prin canale curate
În zilele de azi, dacă bărbaţi şi femei se vor consacra ei înşişi lui Dumnezeu, având mâinile, picioarele, ochii,
sentimentele, trupul şi sufletul, toate acestea sfinţite, o, cum va folosi Duhul Sfânt astfel de oameni. El va găsi
canale curate prin care să curgă, adevărate şosele sfinţite pentru puterea Lui. Oamenii vor fi mântuiţi, sfinţiţi,
vindecaţi şi botezaţi în Duhul Sfânt şi cu foc.

Botezul Duhului Sfânt vine prin Domnul şi Mântuitorul Isus Cristos, prin credinţă în Cuvântul Său. Şi pentru a-L
primi, mai întâi trebuie să fim sfinţiţi. După aceea, putem să devenim martorii Lui până la cele mai îndepărtate
margini ale pământului. Nu veţi avea niciodată vreo experienţă care să se compare cu Fapte 2:4, 16 şi 17, până
când nu veţi avea Cincizecimea voastră personală sau botezul în Duhul Sfânt şi cu foc. (Matei 3:11).
Aceasta este ploaia târzie pe care Dumnezeu o revarsă peste copiii Lui smeriţi în zilele din urmă. Noi predicăm
o Evanghelie care corespunde marelui mandat pe care Isus l-a dat ucenicilor Săi în ziua în care El a înviat
dintre cei morţi. „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la
sfârşitul veacului." Amin.“ (Matei 28:19,20). Ei au primit puterea, ca să poată să se ridice la înălţimea acestui
mandat, în Ziua Cincizecimii (Fapte 2:4). Binecuvântat să fie Domnul! O, cât îl binecuvânt pe Dumnezeu văzând
marea Lui putere manifestată în aceste ultime zile. Dumnezeu vrea ca poporul Său să primească botezul în
Duhul Sfânt şi cu foc. – W.J.S.

Puterea penticostală, când o rezumi, este mai mult dragostea lui Dumnezeu. Dacă puterea aceasta nu aduce
mai multă iubire, atunci este un fals. Cincizecime înseamnă a trăi drept cum scrie în capitolul treisprezece din
prima epistolă către Corinteni, care este standardul. Când trăieşti la acest standard, nu ai nici o problemă să
păstrezi mântuirea. Aceasta este religia Bibliei. Nu este o religie născocită. Cincizecimea ne face să-l iubim pe
Isus mai mult şi să-i iubim pe fraţii noştri mai mult. Cincizecimea ne aduce pe toţi într-o singură familie.

EXPERIENŢA UNEI MAME CU CINCIZECIMEA
Aceasta este prima mea scriere despre scumpa Credinţă Apostolică. Am să spun că mă aflu întru totul sub
Sângele lui Isus, că am biruinţă, că am biruinţă deplină. Îl laud pentru că m-a cercetat şi că a convertit sufletul
meu, sfinţindu-mă pe deplin şi dăruindu-mi binecuvântatul botez al Duhului Sfânt. Botezul l-am primit când l-am
căutat cu sinceritate în urmă cu mai bine de un an.
Mi-a fost teamă că ar fi fost hipnotism, până când am devenit înfometată după Cincizecime; doar m-am dus la
banca celor care caută şi am îngenuncheat acolo. Îl aveam cu mine pe copilaşul meu în vârstă de două luni şi
alţi patru mai mărişori. Le era somn, aşa că am aşezat copilaşul adormit pe bancă şi l-am rugat pe Dumnezeu
să aibă grijă de copii, iar Domnul s-a îngrijit de ei. Soţul meu era plecat departe de casă la muncă, dar eu mă
rugam ca Dumnezeu să-i dea de lucru aici, acasă, în Whittier. Deci, el era acasă când eu am primit botezul. Dar
nu ştiam că soţul meu era în încăpere. Eu cred că Dumnezeu l-a trimis înapoi chiar când căutam să primesc
botezul.
Tocmai i-am spus lui Isus: „Iată-mă, aici, înaintea Ta.“ – părea că aş fi putut să mă întind eu însumi pe altar. Am
spus: „Doamne, să fie cum vrei Tu; eu nu vreau să fiu înşelată în privinţa aceasta. Doamne, te rog să ţii departe
puterile întunericului şi să fie cu mine aşa cum vrei tu, şi înviorează Duhul, pentru că tu ştii care este şansa mea
de a fi venit la altar. Eu nu ştiu dacă voi mai avea vreodată o şansă – cu toţi copii aceia şi nimeni nu mă ajută cu
ei – aşa că te rog să împlineşti lucrarea acum.“ Şi am crezut. Lăudat să fie Numele Lui Sfânt! În chip minunat, El
a venit ca să mă elibereze chiar atunci, iar eu am vorbit în trei limbi diferite şi încă mai vorbesc. O, laudă
Numelui Său Sfânt! – Sora Woodruff, Whittier, California.

MERITĂ SĂ FII ÎN AŞTEPTARE
Am fost convertit în linii scripturale, în 14 decembrie 1884, de-a lungul anilor sunt şi am fost un credincios şi
căutător al Sfinţeniei Biblice, am dobândit experienţa la o tabără a Sfinţirii în iunie 1903 şi de atunci am avut
parte de câteva ungeri şi înviorări spirituale, dar întotdeauna am simţit o reală lipsă de putere pentru slujirea
eficace.
În seara de 9 decembrie a anului trecut, în timp ce în îndrăzneala noastră eram acasă în aşteptare, cerându-i lui
Dumnezeu să-şi împlinească în curând făgăduinţa Lui, şi să-mi ofere împlinirea dorinţei după care tânjeam în
inima mea, botezul Duhului Sfânt, El mi-a zis: „Aceasta este seara.“ Cu mare încredinţare, am păşit prin furtună
şi cu credincioşie ne-am îndreptat paşii spre micuţa Misiune, unde am dăruit paisprezece ani din viaţa noastră
pentru slujire. Numai o altă singură inimă înfometată a mai păşit afară prin furtună; dar noi doi am îngenuncheat
înaintea lui Dumnezeu şi am pretins făgăduinţa, iar în timp ce vocile noastre erau contopite în mijlocire, dintr-o

dată eu am început să laud. În timp ce eu lăudam, rugăciunea a fost lăsată în urmă. Tot ce am putut să fac a
fost să-l laud pe Isus, Bincuvântatul Miel al lui Dumnezeu. Între timp, un imens volum de laude ţâşnea şi părea
că vine chiar din lăuntrul fiinţei mele. Dintr-o dată am simţit că mă înec, cu sentimente de profund suspin şi
respiraţie convulsivă în propriu-mi gât, iar corzile vocale au fost manipulate într-un mod special, şi am ştiut că
Duhul Sfânt venise în templul Lui din mine, pe care El l-a pregătit de atâta vreme.
Acum El a început să vorbească în limba care a fost dăruită, la început într-un fel de gângăvire, iar în final, cu o
clară cursivitate, o limbă distinctă şi care suna asemenea limbii chineze. El a vorbit de două ori în ceea ce părea
să fie două limbi. M-am bucurat în deplina dovadă Biblică. Sufletul meu a fost umplut de dragoste dulce precum
raiul. El m-a scuturat şi m-a cutremurat din nou şi din nou. O, ce minunat a fost pentru mine, un om în vârstă de
şaizeci de ani!
Acum, după ce au trecut treizeci de zile, binecuvântata dragoste rămâne. Partea emoţională s-a răcit, dar toată
foamea a dispărut şi El îmi dă satisfacţie, iar eu găsesc o nouă putere pentru slujire. Sunt un om nou cu o nouă
carte şi cu un mesaj nou, într-o limbă nouă. Aceasta aduce satisfacţie sufletului meu. A fost şi este un ajutor şi o
inspiraţie pentru cei câţiva scumpi care caută profund, pentru ca în curând să ajungă şi la mal.
La patru zile după aceea, la vreo treizeci de kilometri de casă, umblând singur prin zăpadă, Dumnezeu mi-a dat
darul unei limbi, care limbă încă nu ştiu, dar pot să o folosesc după cum voiesc. Dumnezeu mi-a dat tălmăcirea
ei, aşa că pot să-l glorific pe Dumnezeu pentru 1 Corinteni 14:22, care este un semn pentru cei necredincioşi.
Merită să aştepţi paisprezece luni pentru aceasta, da, chiar şi paisprezece ani. Este într-adevăr botezul deplin al
Duhului Sfânt revărsat pe deplin în caracterul Său de a împuternici pentru slujire, întocmai ca şi în Fapte 1:8 şi
Marcu 16:17,18.
Doresc să transmit un scurt cuvânt tuturor căutătorilor sinceri: priviţi în sus, apucaţi-l pe Dumnezeu, să nu vă
descurajaţi. Dumnezeu se va pogorî în felul Său şi vă va lua prin surprindere atunci când o să vină: „Căci este o
prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire şi nu va minţi; dacă zăboveşte, aşteapt-o, căci va
veni şi se va împlini negreşit.“ (Habacuc 2:3). Fii hotărât şi precis în rugăciunile tale personale. Nu te abate de la
scopul tău rugându-te pentru alţii, ci roagă-te pentru tine însuţi, iar El sigur va veni să se alăture bucuriei inimii
tale. – W. H. Standley, Watertown, New York.

Sfinţirea este un tărâm minunat. Eşti mântuit de tot păcatul moştenit, răstignit împreună cu Cristos: viaţa învierii
lui Isus Cristos este în sufletul tău. Ai credinţă pentru vindecarea celor bolnavi şi credinţă pentru mântuirea şi
sfinţirea oamenilor, iar prezenţa Domnului este cu tine.

*

*

*

Duhul Sfânt este Învăţătorul învăţătorilor. El cunoaşte Cuvântul lui Dumnezeu. Tu poţi să vorbeşti cu El şi să-l
întrebi lucruri cu privire la tine însuţi. Este cel mai dulce dintre lucruri să fii singur în prezenţa Lui şi să-l laşi pe
El să-ţi deschidă Scripturile. El este translatorul Cuvântului, Duhul Adevărului care să te călăuzească în tot
adevărul.

CINCIZECIME LA O ÎNMORMÂNTARE
COCONUT GROVE, Florida, 19 februarie.
Lunea trecută, în timpul după-amiezii, am fost chemat să predic la o înmormântare a unui copilaş, fiul Doamnei
Thompson din această localitate. Copilaşul avea doar trei luni şi fusese idolul inimii mamei sale. Ambii părinţi
erau nemântuiţi, iar mâhnirea lor era aproape de nesuportat. Mai ales mama se afla într-o condiţie foarte critică,
îngrijindu-se de micuţ în suferinţele prin care a trecut şi veghind asupra lui cum numai o mamă iubitoare poate
să o facă. Împreună cu tatăl, ea a vegheat zile în şir, fiindcă existenţa micuţului atârna între viaţă şi moarte.
Am vorbit cu tatăl copilului, care mi-a spus că nu putea să-l roage pe Dumnezeu să-l cruţe. El a zis că de trei ori
i-a făgăduit lui Dumnezeu că, dacă El îi va răspunde la rugăciune şi dacă îi va cruţa pe cei dragi ai lui, atunci el
avea să-i slujească lui Dumnezeu, dar după aceea omul a continuat să păcătuiască întocmai ca înainte. Şi tot el
a mai zis următoarele: „Pe Dumnezeu nu poţi să-l păcăleşti.“
Mama, având inima zdrobită de durere, nu a fost în stare să participe la serviciu. Tăria ei aproape dispăruse, iar
ea pur şi simplu zăcea la pat. Totuşi, au adus-o ca să vadă trupul neînsufleţit pentru ultima dată, iar scena a fost

demnă de toată mila. A fost nevoie de trei-patru persoane ca să o ducă înapoi pe pat unde a şi leşinat, fiind fără
conştiinţă pentru o vreme pe parcursul serviciului de înmormântare.
Înaintea de a pleca, ne-am dus să vorbim cu ea, iar ea a chemat-o pe soţia mea ca să-i cânte. Au adus micuţa
pianină înăuntru lângă pat, iar soţia mea a cântat „Îmi aduc aminte de Calvar.“ Imediat, mama a sărit din pat, a
îngenuncheat lână pianină, strigând: „Roagă-te, Doamnă Eckert, trebuie să fiu gata să mă întâlnesc cu copilaşul
meu.“ Astfel, după două rugăciuni, mama s-a aşezat din nou în pat şi a zis: „Cântă!“ Soţia mea a mai cântat
încă trei cântări: „Neclintit în Isus,“ „Lasă-te pe braţele lui Isus,“ şi „Casa din Cer,“ iar mama a cântat împreună
la ultimul refren, zâmbind şi salutând cu amândouă mâinile. Apoi, s-a ridicat din pat şi au repetat refrenul din
nou. După aceea, având pe faţă lumina cerească, ea ne-a spus despre acea casă din Cer şi că ea urma să
meargă acolo ca să-l vadă pe Isus şi pe scumpul ei copilaş. Mama a zis: „Isus este aici.“ Apoi, a început să
cânte, de data aceasta doar ea; şi aşa cum ascultam noi ca să prindem cuvintele, am recunoscut „glasul divin,“
iar ea cânta şi vorbea într-o altă limbă, aşa după cum s-a întâmplat în Ziua Cincizecimii (Fapte 2:4). Slavă lui
Dumnezeu!
După ce a cântat şi a vorbit ceva vreme, ea a spus: „Isus vine curând. El mi-a spus.“ De asemenea, ea a cântat
în Engleză despre a doua venirea a Domnului nostru; apoi a început să ne spună ce a făcut Dumnezeu. Ea a
zis: „Cât de bun este Dumnezeu, vedeţi ce repede a lucrat El! El s-a pogorât şi m-a spălat, a îndepărtat toată
tristeţea şi durerea mea, iar apoi a venit şi El însuşi şi m-a umplut. O, nici nu ştiţi cât de bun este El!“ Apoi, avea
să cânte, să vorbească în limbi, să-l laude pe Dumnezeu şi a insistat pe lângă soţul ei şi pe lângă alţi prieteni să
se roage.
Am rămas cu ei aproape două ceasuri, iar în tot acel timp ea a strigat şi l-a lăudat pe Dumnezeu – puterea ei a
fost restabilită, iar când am întrebat-o dacă are nevoie de îngrijire, ea a spus: „Nu, sunt puternică, nu am nevoie
de nimic.“ Au fost prezente câteva persoane care se împotriviseră foarte mult botezului în Duhul Sfânt şi vorbirii
în limbi, dar au ajuns să fie convinse de adevăr.
Seara trecută femeia aceea a fost la adunarea pentru rugăciune ţinută în micuţa casă, şi din nou am auzit-o
spunându-şi minunata experienţă, cântând şi vorbind în limbi. Ne-am rugat cu mult zel pentru ca Dumnezeu să
folosească moartea copilului pentru a-i mântui pe părinţi; iar înainte de a merge la funeralii, m-am dus la locul
meu tainic de rugăciune şi l-am rugat pe Dumnezeu să fie funeralii penticostale. Iar Dumnezeu a răspuns în fel
atât de minunat, încât am fost făcuţi cu toţii să înţelegem mult mai deplin ceea ce Pavel a spus în Efeseni 3:20.
Slavă lui Dumnezeu! Ce ar putea să fie prea greu pentru Părintele nostru?
Avem aici un grup alcătuit din şaptesprezece sfinţi botezaţi, care vorbesc în limbi aşa după cum le dă Duhul să
vorbească. Câteva inimi înfometate încă sunt în căutarea Cincizecimii lor, iar oamenii ajung să fie convinşi în
privinţa păcatelor lor – Clark Eckert, păstor al Bisericii Sfinţenia.

FĂGĂDUINŢE PENTRU CEL CARE BIRUIE
În capitolele 2 şi 3 din Apocalipsa, Cristos face treisprezece făgăduinţe celui care va birui:
Va mânca din pomul vieţii (2:7).
Va purta cununa vieţii (2:10).
Nu va suferi moartea a doua (2:11).
Va mânca din mana ascunsă (2:17).
Va primi o piatră albă şi un nou nume scris pe ea (2:17).
Va avea putere asupra popoarelor (2:26).
Va avea Steaua Dimineţii, care este Cristos (2:28).
Va fi îmbrăcat în haine albe (3:5).
Nu va fi şters din Cartea Vieţii (3:5).
Va fi mărturisit de Cristos înaintea lui Dumnezeu Tatăl (3:5).
Va fi un stâlp în Templul lui Dumnezeu (3:12).
Va avea scrise pe el numele lui Dumnezeu şi numele cetăţii lui Dumnezeu (3:12).
Va şedea împreună cu Cristos pe Scaunul Său de Domnie (3:21).

Pavel a fost un învingător deplin, pentru că el a zis: „M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am
păzit credinţa. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii.“ Să fim, aşadar, credincioşi Domnului până la moarte.
Şi cum vom birui noi? Numai prin Sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei noastre. Acei care sunt pe deplin
biruitori, vor avea parte cu Isus la prima înviere.
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CREDINŢA APOSTOLICĂ
CHINEZI UMPLUŢI CU DUHUL SFÂNT
Cincizecimea s-a pogorât la Misiunea Alianţa China de Sud. Unii dintre misionari au participat la adunările din
Macao, au primit Cincizecimea lor personală şi s-au întors în Wuchow minunat umpluţi cu Duhul şi vorbind în
limbi. Unii dintre creştinii chinezi s-au întors cu aceeaşi experienţă. În câteva zile unul dintre misionarii din
Wuchow şi-a primit Cincizecimea şi de asemenea un număr de creştini chinezi. Un misionar care a fost foarte
sărac şi care a hotărât să revină în patrie a primit un minunat botez de putere şi a fost pe deplin vindecat. Sora
Ethel Landis din Kwei Peng, China de Sud, a scris: „Un mare număr dintre chinezi şi-au primit Cincizecimea şi
cântă, se roagă şi laudă în limbi noi. Întreaga povară este aceea că Isus vine în curând, iar noi trebuie să ne
pregătim să-l întâlnim pe El. Cea mai bună parte este de a-i vedea pe aceşti scumpi creştini chinezi cum se
predau pe deplin lui Dumnezeu şi cum sunt umpluţi cu binecuvântatul Duh Sfânt.“

DOMNUL TRIMITE MISIONARI
Misionari pentru Egipt – Acum se împlineşte aproape un an şi jumătate de când am primit şi eu Cincizecimea.
De atunci, am fost activ angrenată în puternica lucrare penticostală a lui Dumnezeu. El a dat binecuvântare cu
multă îndurare. Ne aşteptăm să fim cuprinşi în lucrarea evanghelistică timp de câteva luni şi apoi să mergem în
Egipt ca misionari. SGS, Brelsford, 110 N. Seventh Street (Strada a Şaptea), Colorado Springs, Colorado.

*

*

*

Din Los Angeles în Ceylon, India – Fratele A.H. Post a plecat din Los Angeles la 1 august, 1907. Cu îndurare,
Domnul l-a folosit de-a lungul călătoriei. Fratele scrie: „Am avut privilegiul, prin voia lui Dumnezeu, să vizitez
Ţara Galilor timp de două săptămâni; şi lăudat să fie Domnul nostru, că El a început o adevărată Cincizecime în
această ţară, ca şi în multe alte locuri din Insulele Britanice, Scoţia, Ţara Galilor, precum şi în Anglia. În Londra,
un număr destul de mare a primit botezul Duhului Sfânt.”
Mai târziu, el ne scrie din Kandy, Ceylon, India: „Domnul m-a călăuzit spre acest oraş din interiorul ţării aflat la
vreo 120 de kilometri de Colombo. Aici, sunt câteva persoane care cu hotărâre aşteptă botezul Duhului Sfânt.
Sunt sigur că Domnul va da biruinţă şi că va aduce o trezire penticostală în insulă.“

*

*

*

Misionari pentru Irlanda – În ultima zi în care am fost în Spokane, Washington, am stat cu două doamne în
vârstă, iar una dintre doamne mi-a cerut să mă rog pentru vindecarea ei. Când ne-am rugat pentru ea, când am
uns-o cu untdelemn şi când ne-am pus mâinile peste ea pentru vindecare, puterea lui Dumnezeu s-a pogorât
peste ea, primindu-şi botezul şi vorbind în limbi cu claritate. O, slavă lui Dumnezeu! Biruinţă prin scumpul Sânge
al lui Isus. Ne aşteptăm să navigăm spre Irlanda cam pe la mijlocul lunii iunie. – Fratele şi sora Thomas Griffin.
Adresa: 943 W. North Avenue, Chicago, Illinois. (Cele de mai sus reprezintă un scurt extras din scrisorile primite
de la scumpul nostru frate şi scumpa noastră soră din Los Angeles. Domnul îi foloseşte în drumul lor spre
Irlanda.)

*

*

*

Misionari pentru Johannesburg, Africa de Sud – Unsprezece misionari ai Credinţei Apostolice din
Indianapolis au navigat de curând spre Africa de Sud. Fratele şi sora H.M. Turney din Los Angeles, care au fost
în Honolulu, sunt de asemenea pe drum şi au scris din Anglia. Dumnezeu îi face să fie binecuvântări pe drum.
Din Johannesburg, Africa, unde merg misionarii, am primit această scrisoare: „În urmă cu câteva zile, am fost
mult binecuvântat să primesc şi să ţin în mâinile mele două pagini, aflate într-o condiţie avansată de degradare,
ale Credinţei Apostolice. Ambele pagini prezentau anumite porţiuni care au fost rupte, cu toate acestea, eu simt
că Dumnezeu mi le-a pus în mâini pentru ca să-mi reînvie inima. Acum, publicaţia a înflăcărat inimile altor
creştini, iar acum noi, slăvit să fie Dumnezeu, am fost călăuziţi să ne rugăm pentru botezul Duhului Sfânt cu foc.
Atât în Cape Town, cât şi în Johannesburg, câţiva creştini sinceri se întâlnesc acum zilnic în aşteptarea lui
Dumnezeu în acelaşi loc, nădăjduind şi crezând că Dumnezeu ne va boteza în Duhul Sfânt şi cu foc.“
Dumnezeu să trimită „ploaia târzie“ printr-o revărsare peste acea ţară. El trimite cu adevărat misionari într-un
lan care este copt.

*

*

*

Misionari pentru Palestina. Multe suflete din China au primit botezul Duhului Sfânt prin eforturile fratelui şi
sorei McIntosh în Macao şi în alte locuri din China. Domnul i-a spus „Mergi în Macao!“ – înainte ca el să ştie că
exista un astfel de loc, dar s-a uitat pe o hartă şi a găsit locul. De curând fratele a zis că Domnul i-a spus: „Mergi
în Sharaaim, Palestina.“ El nu a ştiut că exista un astfel de loc, până când Domnul i-a vorbit. Acum, fratele este
în drumul său într-acolo. Adresaţi-vă lui, Fratele T.J. McIntosh, Ierusalim, Palestina, prin intermediul companiei
Thomas Cook şi Fiul.

ITALIENI ŞI INDIENI PRIMESC DUHUL SFÂNT
Fratele A.H. Argue de pe St. Johns Ave., nr. 299, Winnipeg, Canada, tocmai s-a întors dintr-o călătorie
penticostală şi scrie această binecuvânată scrisoare.
Primul loc pe care l-am vizitat a fost Toronto, loc în care m-am bucurat de părtăşia sfinţilor. Cincizecimea s-a
pogorât în cel puţin cinci misiuni acolo. De acolo, am mers în Ottawa şi apoi în Athens, unde am ţinut adunări cu
câteva cazuri remarcabile de convertire, sfinţire şi de botez penticostal care s-au manifestat. Într-adevăr,
Dumnezeu a fost cu noi în putere şi cu toţii ne-am bucurat în chip minunat de felul în care El a revărsat Duhul
Lui în acel loc. După şaisprezece zile petrecute acolo, Domnul mi-a îngăduit să mă întorc acasă prin oraşul New
York.
În oraşul acela, în timp ce mă aflam acolo, douăzeci şi cinci de persoane au primit botezul într-o săptămână.
Cinci dintre sfinţi posteau de zece zile şi fără îndoială că Dumnezeu a fost prezent acolo într-un mod deosebit.
Cincizecimea s-a pogorât în alte misiuni din oraşul acela, de asemenea şi în oraşele învecinate – Philadelphia,
Baltimore şi Washington Districtul Columbia. În ultimul dintre aceste oraşe am ţinut două adunări pentru sora
Thomas, care are în responsabilitate misiunea penticostală de acolo. Cu adevărat, Dumnezeu este cu un
anumit număr al sfinţilor în locul acela. Nu am să uit curând scumpa părtăşie pe care am avut-o împreună.
De acolo am plecat spre Chicago, oraş în care Cincizecimea s-a pogorât în treisprezece sau în paisprezece
misiuni şi sute de persoane au primit această experienţă penticostală. Fratele Durham are acolo o lucrare
puternică. În urmă cu aproape un an, unul sau doi italieni au ajuns să fie convinşi că această lucrare a fost de la
Dumnezeu, iar ei au fost mântuiţi şi au insistat în calea lor curată până au ajuns la Cincizecime. Drept rezultat,
au urmat alţii şi în curând s-a deschis o misiune italiană, care este condusă în linii penticostale. Mulţi sunt
mântuiţi, sfinţiţi şi botezaţi. Doi din numărul lor s-au întors în ţara lor natală – Italia, zic ei, pentru a predica
această Evanghelie. Într-adevăr, aceşti italieni par să fie sub ungerea Duhului.
De asemenea, eu am fost în Zion City (Oraşul Sion din Illinois – nota trad.), unde un anumit număr de persoane
au primit botezul. Duminică dimineaţa şi duminică seara, în timp ce am participat şi eu, a fost o adunare de
aproape cinci sute de oameni, iar şaptezeci şi cinci erau la altarul de rugăciune. În St. Paul şi Minneapolis,
Dumnezeu înfăptuieşte o mare lucrare.
Cu adevărat, ploaia târzie pare să cadă peste orice fel de neam, limbă şi naţiune. În timp ce eram departe, un
anumit număr de indieni din Rezervaţie, cam la vreo 320 de kilometri către nord, au auzit de lucrarea din
Winnipeg şi au venit în oraş. Cinci dintre ei au primit botezul şi alţii au fost mântuiţi şi sfinţiţi. De când s-au întors
acasă, am auzit că alţi indieni au fost mântuiţi. În timp ce indienii au fost la adunările din oraş, doi dintre sfinţi,

aflaţi sub puterea Duhului, au vorbit în alte limbi, care au fost înţelese de indieni, iar una dintre tâlmăciri a fost:
„Isus vine curând.“
Într-adevăr, acestea sunt zile minunate. Relatările sosesc din aproape fiecare colţ al globului legate de felul în
care ploaia târzie se revarsă în multe locuri şi cu adevărat este încurajator să vezi că Dumnezeul Cincizecimii
este exact Acelaşi şi astăzi.

TREZIREA PENTICOSTALĂ
(Din „Good Tidings“ (Vestea Bună), publicată pe Wayne Avenue, nr. 710, Dayton, Ohio. Parte a scrisorii domnişoarei E. Sisson.)

Estonia, în Rusia, ne transmite întâmplarea petrecută cu cel puţin şase fetiţe de la ţară peste care s-a revărsat
marea putere a Duhului Sfânt, iar odată cu ea şi „darul vorbirii în limbi.“ Câteva dintre ele, într-o adoraţie sfântă,
vorbind ceva ce nu înţelegeau; dar uneia dintre ele i s-a dat „darul tălmăcirii.“ Ea a spus că povara despre care
toate vorbeau a fost: „Isus vine curând. Pregătiţi-vă!“ Luaţi numai seama, iubiţilor, că în toate ţările şi în toate
limbile, unde Dumnezeu a vorbit astfel, aceasta a fost prima proclamaţie. „Isus vine curând. Fiţi gata!“

„Creştinii l-au văzut pe Dumnezeul lor.”
Într-una dintre mai multele relatări recente ale trezirilor din Secunderabad, India, se spune că Duhul Sfânt s-a
pogorât peste credincioşi dintr-o dată în biserică în timpul unei adunări de rugăciune; rugăciunea pocăinţei a
fost asemeni vuietului unei cascade. Păgânii care erau afară au dat buzna înăuntru din toate direcţiile, privind în
interior şi prin fiecare fereastră, văzând desfăşurarea noutăţii. Şi cum creştinii răzbeau până la Dumnezeu,
ajungând sub botezul arzător, ridicându-şi feţele extaziate şi încântate, păgânii au plecat spre casă în satele lor,
relatând cu veneraţie cum „Creştinii l-au văzut pe Dumnezeul lor!“
Dumnezeu vindecă India
Din cel de-al doilea an al „Trezirii“ din Khassia Hills, India, un misionar scrie că se răspândeşte într-un chip atât
de minunat ca şi un imens foc de preerie. Nimic nu poate să-i stea împotrivă. Izbucneşte în flăcări în cele mai
neaşteptate locuri. Apoi, urmează relatarea vindecării unei femei păgâne sărace de o profund dezgustătoare
boală de piele, din care cauză păgânii au alungat-o din sat ca să moară în junglă. În timp ce stătea pe marginea
drumului ascultând predicarea Evangheliei, dintr-o dată ea a exclamat: „Dumnezeu mi-a dat medicament. El mă
va vindeca cu acest medicament,“ şi a început să-şi fricţioneze sărmanul ei trup cu mâinile, exclamând: „Sunt
sănătoasă!“ Şi aşa a fost. Păgânii din preajmă au văzut şi au fost plini de groază şi respect.

Evanghelia aceasta înseamnă o viaţă răstignită. Trebuie să ne luăm crucea în fiecare zi şi să-l urmăm pe
Cristos. Pricina pierderii ungerii Duhului de către mulţi este aceea că ei neglijează mortificarea şi răstignirea
eului. Cristos vrea ca ochii noştri, urechile noastre şi toate mădularele noastre să fie păstrate în sfinţenie pentru
El, ca să putem trăi în Duhul şi nu în firea pământească. Astăzi, El caută un popor care să moară faţă de firea
pământească. Cum pot ochii noştri să se distreze cu lucrurile acestei lumi, iar urechile să asculte muzică din
lume, dacă aceste mădulare sunt consacrate a fi folosite de Stăpân. Oamenii spun că acesta este fanatism, dar
este învăţătura scumpului Cuvânt al lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim la înălţimea învăţăturii. El vrea să avem
urechile închise faţă de lume şi deschise pentru Cer.

Cheng Ting Fu, Chih-L, China de Nord, este adresa fratelui Bernsten, a fratelui şi sorei Roy Hess, precum şi
a altor zece misionari penticostali din Los Angeles şi Chicago. Sfinţii trimit bani pentru a-i hrăni pe cei înfometaţi
de acolo. Fratele Hess spune: „Când văd starea de foamete a acestei populaţii şi când privesc în urmă la locul
din care am venit, unde îi vezi pe oameni că au atât de mult, mă simt ca şi când aş spune - O, creştinilor, vindeţi
toţi idolii voştri şi ajutaţi la trimiterea de misionari!“ Fratele Bernsten scrie: „Avem adunările noastre periodice în
fiecare seară, iar Duhul Sfânt este în mijlocul nostru. Recent El mi-a botezat soţia în Duhul Sfânt şi cu foc, iar ea
a vorbit şi a cântat alte limbi. Slavă lui Dumnezeu în locurile cereşti! Cei doi băieţi ai noştri, în vârstă de 11 şi 8
ani, au fost botezaţi cu ceva timp în urmă, astfel suntem o companie botezată. Aici Dumnezeu lucrează printre
creştinii chinezi. Sunt câţiva care se roagă sincer pentru botezul Duhului Sfânt şi cu foc. Cu ei avem o adunare
în fiecare dimineaţă acasă la noi, pe lângă aceasta avem întâlnire cu oamenii pe stradă în fiecare zi, iar celor

înfometaţi le dăm câte puţină mâncare zilnic. În general, oamenii de aici sunt foarte săraci. Pentru câţiva dolari
ei sunt gata să-şi vândă copiii, pentru că nu au cu ce să-i hrănească. Pentru noi este o imensă ocazie să le
spunem de dragostea lui Dumnezeu. Am închiriat un magazin pe strada principală pentru un dolar şi jumătate
pe lună. Duminică am avut prima adunare, mulţi oameni vin şi pleacă. Avem un orb pe care l-am luat dintre
cerşetori, l-am îmbrăcat, îl hrănim şi îi dăm Evanghelia. I-am spus despre Sângele lui Isus care curăţă toate
păcatele. Omul nu a înţeles şi i-am explicat că atunci când am folosit apa ca să-i spălăm faţa, faţa s-a curăţat.
El a răspuns imediat: ‘Mâine vreau să vin să-mi spăl inima în Sângele lui Isus.’“

CERCETĂRI CEREŞTI ÎN INDIA
DHOLKA, Gujerat, India, 17 Februarie.
Nici o peniţă nu poate să descrie deplin ce înfăptuieşte Dumnezeu aici, şi suntem doar la mijlocul lucrurilor, nu
la sfârşitul acestui val de putere. Lăudat să fie Dumnezeu! Totuşi, eu nu pot să vă ţin departe de aceste veşti
binecuvântate.
Săptămâna trecută, Domnul ne-a trimis, pe mine şi pe domnişoara Gardner din Bombay, în locul acesta,
vorbindu-ne în limbi înainte de plecare, astfel: „Cereţi lucruri mari.“ „Cereţi din cerurile de sus sau din adâncul
de jos.“ Noi am găsit aici misionarii ca fiind oameni pregătiţi, dorind sincer botezul deplin al Duhului Sfânt. Unii
dintre ei s-au rugat hotărât de mult timp pentru botez. Fratele Schoonmaker deja era în botez şi a fost folosit din
plin de Dumnezeu.
În cea de-a doua zi, cu toţii erau împreună în acelaşi loc şi au început să aştepte înaintea Domnului, misionarii
hotărând, prin voia lui Dumnezeu în ei, să lase de o parte toată munca aceea care putea fi lăsată de o parte, iar
Dumnezeu cu îndurare i-a învrednicit pe lucrătorii ocupaţi cu munca să participe la toate adunările de atunci.
Am zăbovit în fiecare zi de la ora trei după-masă până aproape de miezul nopţii, cu o pauză pentru masă.
În prima zi, Domnul a lucrat cu putere şi a botezat o soră, însoţind botezul cu o limbă nouă. Sora a fost plină de
bucurie şi laudă, progresând mereu.
Vineri a fost o zi de încercare. Adunarea părea a fi fost plină de dragostea lui Dumnezeu, dar puterea părea să
fie mai mică decât în ziua de dinainte. Domnul a trimis-o pe domnişoara G. şi pe mine pe un câmp în timpul
pauzei ca să aflăm care era problema. Ne-am smerit înaintea Domnului şi l-am rugat pe El să descopere cauza
eşecului. Eu am început să vorbesc într-o limbă, iar ea a început să tălmăcească, iar Domnul a spus: „Dacă aţi
avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: ‘Mută-te de aici acolo’, şi s-ar muta; O, puţin
credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?“ Şi apoi alte versete despre credinţă. O, mult binecuvântatul şi credinciosul
Dumnezeu! Nimeni să nu spună că limbile nu sunt de folos. Noi am acceptat mustrarea venită de la Marele
Stăpân şi am căutat credinţa. Credinţa ne-a fost dăruită, iar puterea a revenit.
Sâmbătă şi duminică, puternica lucrare a continuat. Domnul a botezat o soră şi i-a dăruit o limbă nouă. A uns-o
pe o altă soră, iar unora dintre noi ne-a dat o altă limbă nouă, iar domnişoarei G. i-a dat tălmăcirea pentru toate.
O, lăudaţi pe Dumnezeu împreună cu mine. Până la acest ceas, Dumnezeu a turnat Duhul Sfânt, precum
untdelemnul, peste tot grupul aflat în aşteptare şi toate gurile au fost umplute cu laudă şi rugăciune.
Luni a fost cea mai minunată şi cea mai slăvită zi din toată viaţa mea de până acum. La începutul adunării, Isus
a vorbit cu mine astfel: „Ce gândeşti că am să fac?“ „Nu ştiu, Doamne.“ „Ce crezi?“ „Cred că vei boteza pe
cineva.“ „Nu crezi că am să fac mai mult?“ „Aşa nădăjduiesc.“ „Crezi că voi face lucruri mai mari azi, decât cu o
zi înainte?“ „Da, Doamne, cred.“ De asemenea, Domnul i-a vorbit şi domnişoarei G. în acelaşi fel, spunându-i că
El va face lucruri măreţe înainte de miezul nopţii.
Am spus: „Doamne, lasă-mă să văd foc peste toate aceste capete, îngăduie-mi Doamne.“ Apoi, am început să
vorbesc într-o limbă. În curând am devenit conştient că mă rugam pentru un frate. După aceea am văzut o mare
ploaie a Sângelui căzând peste el. Apoi, rugăciunea s-a îndreptat spre un alt frate, iar un rezervor de ulei a fost
turnat peste el. Următoarea lucrare a fost pentru o soră, şi fiind ea pe podea, trupul ei a fost acoperit cu un foc
sclipitor. Altul a fost inundat într-un şuvoi de apă din înalt, altul a fost în mod vizibil ştampilat peste tot. În faţa
alteia a apărut o imensă inimă care se mărea continuu, iar după aceea era o uşă albă pe vârful inimii, iar inima
şi uşa s-au aşezat peste pieptul ei. O altă persoană părea îmbrăcată treptat într-un nor. Primul frate care şi-a
primit botezul a fost umbrit într-o glorioasă lumină albă. Domnişoara G., fiind în extaz, a fost acoperită cu un
material moale alb, ceva asemănător zăpezii sau pufului. Peste mine se revărsa ploaia. L-am întrebat pe Isus
ce era materialul alb. El a zis: „E rouă, numai că Eu am făcut-o să arate albă ca să fie vizibilă.“ Toate acestea
m-au impresionat pentru că Duhul Sfânt, în toate aceste privinţe, se odihnea peste noi şi avea să se manifeste
faţă de noi. O, slavă lui Isus!

Când domnişoara G. a ieşit din starea de extaz, ea a văzut o parte din vedenie ca şi mine în descoperire.
Un frate a spus imediat că Dumnezeu îi spusese de două zile să ne roage pe doi dintre noi să-şi pună mâinile
peste el pentru botez. Noi am făcut aşa, fiecare rugându-se în engleză, apoi în limbi. A fost dată şi tălmăcirea,
„Cât despre mine, eu vă botez cu apă, dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.“ „Dar voi, nu după multe
zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.“ „Şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la
marginile pământului.“ Apoi, s-a revărsat multă laudă în limbi. După aceea, Duhul a spus că mâinile trebuie
puse peste un alt frate. Noi ne-am supus şi am aşteptat manifestarea botezului peste aceştia doi.
Apoi puterea s-a pogorât. Au fost momente când cu toţii strigam, ţipam şi râdeam împreună sub puterea
Duhului. Duhul a dat cu claritate darul deosebirii duhurilor în timpul acestor zile, mustrând când pe unul când pe
altul dintre noi şi învăţându-ne multe lucruri. Suntem în căutarea unor lucruri încă şi mai măreţe. Gândiţi-vă ce
va fi pentru punctul acesta de misiune, pentru această şcoală biblică şi pentru acest orfelinat să aibă toţi
misionarii botezaţi în Duhul Sfânt.
O, iubiţilor, să le vorbească Duhul şi altor puncte de misiuni şi altor biserici din toată lumea cum a venit
Dumnezeu la noi ca să ne echipeze pe deplin pentru slujirea Lui. Fie ca cei care sunt în aşteptarea Duhului să
nu încerce să se roage pentru alţii, ci pentru ei înşişi. Fie ca grupurile celor botezaţi, care se roagă cu alţii în
aşteptarea lui Dumnezeu, să menţină o singură cauză în faţa celor din încăpere şi să nu pomenească alte
cauze de mijlocire. Toţi trebuie să fie una şi să aibă un singur scop pentru ca Duhul să poată să aibă un canal
liber. – În părtăşia lui Isus, sora Kate Knight, Bombay, India.

DUHUL SFÂNT ŞI MIREASA
În Apocalipsa 22:17, citim: „Şi Duhul şi Mireasa zic: ‘Vino!’“ O, cât de dulce este pentru noi să avem acest
binecuvântat privilegiu de a fi lucrători împreună cu Duhul Sfânt. El ne inspiră cu credinţă în Cuvântul lui
Dumnezeu şi ne îmbracă cu putere pentru slujirea Stăpânului. Binecuvântat să fie Numele Lui scump!
Fiecare bărbat şi fiecare femeie care primeşte botezul Duhului Sfânt este Mireasa lui Cristos. Toţi aceştia au un
duh misionar pentru mântuirea sufletelor. Ei au Duhul Cincizecimii. Slavă lui Dumnezeu!
„Şi cine aude să zică: ‘Vino!’, şi celui ce îi este sete să vină; cine vrea să ia apa vieţii fără plată!“ O, ce text
binecuvântat. Mireasa lui Cristos îi cheamă pe cei însetaţi să vină la Isus, pentru că aceasta este lucrarea
Duhului Sfânt în credincios. El mijloceşte pentru cei pierduţi; El suspină pentru ei.
Duhul, de asemenea, îl cheamă pe credincios să vină la Isus şi să fie sfinţit. El îl îndreaptă pe cel sfinţit la Isus
pentru botezul lui în Duhul Sfânt. Când eşti botezat în Duhul Sfânt, vei avea puterea de a-i chema pe păcătoşi
la Isus, iar ei vor fi mântuiţi, sfinţiţi şi botezaţi în Duhul Sfânt şi cu foc. Amin!
Mireasa lui Cristos este pură şi fără nici o pată. „Eşti frumoasă de tot, iubito, şi n-ai nici un cusur.“ (Cântarea
Cântărilor 4:7) Mireasa lui Cristos este curată, fără de păcat şi fără nici o murdărie. El însuşi s-a dat pentru ea,
pentru ca să poată să sfinţească şi să cureţe biserica spălând-o cu apă prin Cuvânt. Ca să poată să o înfăţişeze
înaintea Lui însuşi ca biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără
prihană. (Efeseni 5:25-27).
Mireasa lui Cristos are doar un singur bărbat. (2 Corinteni 11:2). Ea îi este supusă. (Efeseni 5:22). Mirele este
Fiul lui Dumnezeu (2 Corinteni 11:2).
Acum, noi suntem căsătoriţi cu Cristos în Duhul. (Romani 7:2,4). Nu doar atunci când El va veni vom fi noi
căsăoriţi cu Cristos, ci chiar acum, dacă eşti sfinţit şi botezat în Duhul Sfânt şi cu foc, tu deja eşti căsătorit cu El.
Dumnezeu are un popor care este la înălţimea standardului Bibliei în aceasta măreaţă mântuire. Binecuvântat
să fie Numele Lui Sfânt. Amin! W.J.S.

VORBIREA ÎN LIMBI
Dacă veţi cerceta Scripturile cu atenţie, veţi afla că atunci când oamenii primesc botezul în Duhul Sfânt şi cu
foc, ei vorbesc în limbi şi îl preamăresc pe Dumnezeu (Fapte 10:46). Noi citim în Fapte 2:32,33 următoarele:
„Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martori ai Lui. Şi acum, odată ce S-a înălţat prin dreapta lui
Dumnezeu şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi.“
Astfel, când primeşti botezul Duhului Sfânt şi cu foc, puterea Lui se va auzi şi va fi văzută peste tine. Oamenii
vor auzi cântări noi şi vorbire în limbi. (Fapte 2:16,17). De asemenea, în Fapte 2:11-13, citim: „Cretani şi arabi, îi

auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu! Toţi erau uimiţi, nu ştiau ce să creadă şi
ziceau unii către alţii: ‘Ce vrea să zică aceasta?’ Dar alţii îşi băteau joc şi ziceau: ’Sunt plini de must!’“ Ce a fost
ceea ce oamenii au văzut şi auzit? Era Duhul Sfânt peste ucenici şi vorbirea în limbi.

