”Să ştii dar că
Domnul, Dumnezeul tău,
este singurul Dumnezeu.
El este un
Dumnezeu credincios
şi Îşi ţine legământul şi
îndurarea până la al miilea
neam de oameni faţă de cei
ce-L iubesc şi păzesc
poruncile Lui.”
Deuteronom 7:9

Ascultă de șoapta Duhului Sfânt!
În seara zilei de 27.08.1963, pastorul Martin Luter
King Jr. a fost cazat într-un hotel din Washington.
În ziua următoare el avea să pășească pe treptele
memorialului lui Abraham Lincoln, pentru a se adresa unei mulțimi de aproape 250.000 de oameni,
vorbind despre egalitate și justiție. Marea întrebare care îl frământa pe King în acea
seară, era cu privire la ceea ce urma să spună în cele opt minute care i-au fost rezervate.
Pentru a pregăti acest mesaj a lucrat toată noaptea. A scris schiță după schiță și a cerut
tuturor celor ce l-au însoțit să rămână treji, pentru ca să poată comenta fiecare frază.
Prietenii săi au încercat să-l convingă să renunțe la manuscris și să vorbească liber,
permițând Duhului Sfânt să-i dea cuvintele potrivite. King n-a acceptat. Dimineața
schița era gata. A fost dactilografiată și distribuită chiar și presei. Când Martin Luter a
pășit pe platformă, întreaga audiență se aștepta să audă lucruri deosebite de la acest
mare orator. Spre surprinderea tuturor, King a început să citească cu mare atenție
fiecare cuvânt din textul pe care l-a pregătit. După câteva fraze, King însă și-a dat
seama că ceva nu merge și cuvintele pe care le rostește nu sunt cele potrivite. De aceea
a lăsat manuscrisul deoparte și-a început să vorbească liber, rostind cuvintele: „Am un
mare vis astăzi: dreptatea și egalitatea să învingă!”
Ceea ce a fost considerat mai târziu cea mai citată afirmație, n-a fost o notă de pe un
manuscris, ci exprimarea unui suflet atins de Duhul lui Dumnezeu. Și nouă Dumnezeu
ne trimite ajutorul Său, atunci când suntem în cea mai mare nevoie și când îl așteptăm
cel mai puțin.
Sursa: www.misiune.ro
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”Dumnezeul răbdării şi al mângâierii
să vă facă să aveţi aceleaşi simţăminte unii
faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus,
pentru ca toţi împreună, cu o inimă şi
cu o gură, să slăviţi pe Dumnezeu,
Tatăl Domnului nostru Isus Hristos.”

BULETIN DUMINICAL

LA MULȚI ANI BINECUVÂNTAȚI!
Le dorim celor născuți în luna IUNIE

Conduşi de Duhul vieţii noi
Păşim încrezători spre ţintă!
De vine groaznicul şuvoi
Să dea cu întristări în noi
El ne-ntăreşte şi ne-alină.
Conduşi de El pe-ngustul drum
Motive nu-s de-ngrijorare.
Nu peste tot găsim parfum,
Căci lumea tinde să dea scrum,
Dar mergem prin încredinţare.
Cu şoapta Lui liniştitoare
Ne-arată calea de urmat.
Când trebuie să dea mustrare
Simţim c-o face cu candoare,
Cu suflul Lui înmiresmat.
Un pas nu facem fără Ghidul
Ce umple fiinţele cu har!
Cu El nu ne izbim de zidul
Pe care îl înghite vidul.
(Ne e lumină, ne e far.)
Obstacolele din cărare,
Capcane-ntinse de vrăşmaşi
Să ne învingă nu-s în stare
Primim prin Duh orientare,
Suntem spre Paradis atraşi.
Nimic din lume nu ne poate
Împiedica s-ajungem Sus!
Conduşi de Duhul avem parte
De părtăşii-n eternitate
Cu heruvimi şi cu Isus!
AMIN!

GEORGE CORNICI

Lucrarea Duhului Sfânt în viața credincioșilor
Cu ocazia sărbătorii pogorârii Duhului Sfânt vă propun să privim împreună
la lucrarea Duhului Sfânt în viețile credincioșilor. Potrivit învățăturii Domnului
Isus, activitatea Duhului este esențială în viața fiecărui credincios.
Iată câteva lucrări pe care Duhul Sfânt le face în viețile noastre:
1. Convertirea - întoarcerea omului la Dumnezeu, care constă în pocăință si
credință. Pocăința, care înseamnă admiterea și abandonarea păcatului și
credința, care înseamnă acceptarea promisiunilor și a lucrării lui Hristos.
Ioan 16:8-11
2. Regenerarea ( nașterea din nou), care este transformarea miraculoasă a
individului. În discuția pe care Domnul o are cu Nicodim îi spune foarte clar
că fără nașterea din nou nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu.(Ioan 3:3)
Domnul explică în Ioan 3 că nașterea din nou este un eveniment
supranatural, iar Duhul Sfânt este agentul care îl produce.
3. Împuternicirea - Cheia succesului ucenicilor nu a
constat în capacitățile și puterile lor, ci în prezența
Duhului în viețile lor. ”Ci voi veți primi o putere,
când Se va cobori Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi
martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și
pânăla marginile pământului. ( F.A.1:8). Această
împuternicire de către Duhul Sfânt i-a făcut atunci
să aibă putere și continuă să fie o resursă disponibilă și în zilele noastre pentru toți credincioșii care
doresc să-L slujească pe Domnul Hristos.
4. Prezența continuă a Duhului Sfânt în viața credincioșilor –”Și Eu voi ruga
pe Tatăl, și El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; și
anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L
vede și nu-L cunoaște; dar voi Îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în
voi.” (Ioan 14:16 ,17). Locuind în viața credincioșilor Duhul îi poate conduce
în tot adevărul, afectând atât capacitățile emoționale, cât și cele mintale.
5. Are rol de Învățător – ”Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va
trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce
aminte de tot ce v-am spus Eu.” (Ioan 14:26). Aici avem ideea de iluminare,
Duhul este cel care ne ajută să înțelegem Scriptura.
6. Lucrează sfințire în viața credincioșilor - Prin sfințire se înțelege
transformarea continuă a caracterului moral și spiritual al credinciosului,
astfel ca viața credinciosului să ajungă să oglindească poziția pe care el o
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are în Dumnezeu. În timp ce justificarea este un act instantaneu care îi
dă credinciosului o poziție îndreptățită înaintea lui Dumnezeu,
sfințirea este un proces prin care zilnic învățăm cum să trăim potrivit
cu noul nostru statut de copiii ai lui Dumnezeu.
7. Dă daruri specifice credincioșilor - Nu avem cum să epuizăm
subiectul acesta în acest articol, dar doresc să fac câteva precizări.
Când vorbim la general toate sunt darurile Duhului, dar orientarea lor
fundamentală diferă. Vorbim de daruri ale Duhului și atunci când sunt
diferite oficii din cadrul Bisericii sau de persoane care sunt darul lui
Dumnezeu pentru Biserica. Efeseni 4:11, vorbește de apostoli, profeți,
evangheliști, păstori și învățători! Alte daruri ale Duhului sunt
înzestrări din naștere sau o împuternicire specială primită într-un
moment ulterior sau o combinație a celor două. Iar când vorbim de
darurile Duhului cum sunt credința și slujirea, sunt calitați sau
activități care trebuie să caracterizeze pe fiecare credincios.
Darurile sunt date trupului (Bisericii), nici o persoană nu are toate darurile
și nici unul dintre daruri nu este dat tuturor persoanelor. Duhul Sfânt
atribuie diverse daruri cui vrea El și cum vrea El.
Cu ocazia acestei sărbatori, mă rog să ne lăsăm în totalitate
călăuziți de Duhul Sfânt!
Pastor Daniel Țuț
( Text preluat și prelucrat din Telogie Creștină 3, Erickson)

