
Locţiitorul Său pe pământ, de Sfântul 
Duh. De aceea acest timp de la prima 
zi de rusalii încoace este denumit: 
timpul Sfântului Duh sau timpul 
Bisericii sau timpul harului. 
 

Ce s-a întâmplat prin Sfântul Duh? 
 
  Citim în 1 Corinteni 12,13: "Noi toţi, 

în adevăr, am fost botezaţi de un 

singur Duh, ca să alcătuim un 

singur trup."  
 
   Apostolul Europei, Pavel, călăuzit de 
Sfäntul Duh, explică în epistolele sale 
(Romani până la Filemon) 
însemnătatea morţii ispăşitoare şi a 
învierii lui Isus Hristos.  
 
   În prima epistolă către Corinteni ne 
arată minunata roadă a morţii lui Isus 
pentru păcatele noastre: este un om 
nou, un organism, Biserica din iudei şi 
neamuri (Efeseni 2,14-18). Din rănile 
lui Isus omul îşi poate câştiga leacul şi 
poate pătrunde în eterna părtăşie cu 
Dumnezeu şi familia lui Dumnezeu.  
 
    Fiinţa Bisericii ne este reprezentată 
ca un trup. Ca şi trupul aşa este şi 
familia universală a lui Dumnezeu un 
organism.     
 
Cine aparţine de Biserica universală? 

 
   La această întrebare de importanţă 
vitală     Domnul     Isus     Hristos    ne  
răspunde în Ioan 3,3.5.7.  

 
   Singurul Sfântul Duh îl botezează pe 
cel ce crede în Isus, făcându-l parte 
din singurul trup, Biserica. A boteza 
înseamnă: a duce la viaţă nouă prin 
moarte.  
 
   Cu alte cuvinte: "Pocăiţi-vă dar, şi 

întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru 

ca să vi se şteargă păcatele ... 

Dumnezeu, după ce a ridicat pe 

Robul Său Isus, L-a trimis mai întâi 

vouă, ca să vă binecuvânteze, 

întorcând pe fiecare din voi de la 

fărădelegile sale" (Faptele 

Apostolilor 3,19.26).  
 
   Cine face această schimbare de 
ritm, această întoarcere cu 180°, 
această schimbare a privirii de la sine 
însuşi la Isus Hristos, acela primeşte 
     - eliberarea de 
          - vina păcatelor sale1 
          - puterea păcatelor sale2 
          - osânda veşnică3 
     - Duhul Sfânt4 
     - viaţa nouă5 
     - roada Duhului6 
     - darurile duhovniceşti7.  
――――――――――――――――― 
1 1 Ioan 1,9  
2 Romani 6,5-6; Galateni 6,14 
3 Ioan 3,36; 5,24  
4 Efeseni 1,13-14; 1 Corinteni 12,13 
5 1 Ioan 5,12-13  
6 Galateni 5,22  
7 1 Corinteni 12-14; Romani 12; Efeseni 4     

Cum se face omul plin cu Duh? 
 

    Se face creştin, cine Îl primeşte pe 
Hristos în inima sa ca Domnul şi 
Mântuitorul său personal. "Dar tuturor 

celor ce L-au primit, adică celor ce 

cred în Numele Lui, le-a dat dreptul 

să se facă copii ai lui Dumnezeu" 
(Ioan 1,12).  
 
    I-aţi mărturisit vina dumneavoastră 
şi L-aţi primit în inima dumneavoastră, 
atunci Hristos locuieşte de fapt încă la 
dreapta lui Dumnezeu. Dar datorită 
Duhului Sfânt locuieşte deasemenea 
în inima dumneavoastră pe pământ. 
Atunci nu mai trebuie să păcătuiţi. Prin 
Duhul Sfânt puteţi să trăiţi din plin 
viaţa lui Isus: blândeţea Lui, îndelunga 
răbdare şi smerenia, ascultarea, 
dragostea Lui faţă de vrăjmaşi ...!  
 
    Cum se întâmplă aceasta? Prin 
credinţă! Aşa cum prin credinţă L-aţi 
primit pe Domnul Isus în inima 
dumneavoastră, aşa puteţi acum să 
contaţi prin credinţă pe Sfântul Duh, 
care vă sprijină. Cu încredere în 
Domnul Isus prin Duhul Sfânt puteţi 
spune: "Eu vreau şi Tu poţi!" În 
strânsă colaborare cu El vă va reuşi!     
 

Calea de sus în jos 
 
     Sfântul Duh călăuzeşte prin 
Crucea. Aceasta este calea lui 
Dumnezeu de sus în jos. Prin Crucea 
orice cale de jos în sus este interzisă o 
dată pentru totdeauna. Pentru că din 
noi vine fireşte, începând cu păcatul 



strămoşesc, numai păcat. De aceea 
orice formă de autorăscumpărare este 
o înşelăciune a satanei.  
 
    Şi ceea ce pare a fi bun în 
bunătate, îndelunga răbdare şi 
dragoste, dacă este făcut fără Domnul 
Isus şi ca atare fără Duhul Sfânt, fără 
sau împotriva Cuvântului lui 
Dumnezeu, are întotdeauna mirosul 
de mucegai a păcatului.  
 
     Aşa zisele bunele însuşiri ale 
omului natural cu fire pământească 
(Romani 8,5-8) sau ale creştinului 
sufletesc (Evrei 4,12) sânt inutilizabile 
înaintea lui Dumnezeu. Compară Cain 
în Geneza 4, care a adus o jertfă lui 
Dumnezeu din câştigul eforturilor 
proprii!  
 
    Aceasta este calea de jos în sus. 
Aici lipseşte mireasma Sfântului Duh; 
deoarece aici lipseşte Crucea, Mielul 
lui Dumnezeu, singurul prin al cărui 
sânge ne putem apropia de Sfântul 
Dumnezeu.  
 
    Aici acţionează duhul din jos, un alt 
duh (2 Corinteni 11,4), care îl glorifică 
pe om sau pe altceva decât Isus 
Hristos. Pentru că "Duhul adevărului, 

are să vă călăuzească în tot 

adevărul; căci El nu va vorbi de la 

El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă 

va descoperi lucrurile viitoare. El 

Mă va proslăvi" -  pe mine, ISUS - 

"pentru că va lua din ce este al Meu, 

şi vă va descoperi" (Ioan 16,13-14).  
 
    Pentru a recunoaşte profund acest 
adevăr, Dumnezeu, Duhul Sfânt îi 
duce pe copiii lui Dumnezeu mereu pe 
calea peste Golgota. Acestea sânt 
probele focului ale Sfântului Duh. 
Pentru că autenticitatea trebuie 
încercată!     
 

Roada Duhului 
 
   Roada autentică creşte numai prin 
moartea seminţei în pământ. Roada 
duhovnicească, care singură contează 
până în veşnicie, creşte numai prin 
moartea propriei noastre fiinţe 
păcătoase.  
 
    De-alungul acestui proces Sfântul 
Duh nu calcă niciodată voinţa noastră. 
Aşteaptă întotdeauna, dacă şi până 
când vrem calea lui Dumnezeu de sus 
în jos: aceasta este Golgota, Mielul lui 
Dumnezeu:       
          ● fiinţa Lui,  
          ● calea Lui şi astfel şi  
          ● biruinţa Lui!  
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R U S A L I I 

 
Ce sânt rusaliile? 

 
  Serbarea de rusalii are aceeaşi 
vechime ca Biserica lui Dumnezeu pe 
pământ. Pentru că este ziua de 
naştere a Bisericii universale a lui Isus 
Hristos, "pe care a câştigat-o cu 

însuşi sângele Său" (Faptele 

Apostolilor 20,28).  
 
   De aceea Fiul lui Dumnezeu a primit 
un trup din carne şi sânge, ca copil s-a 
născut în iesle la Betleem, pentru ca 
pe crucea de la Golgota în faţa porţii 
Ierusalimului să-Şi dea viaţa în 
sângele Său pentru păcatele noastre. 
Aşa cum Dumnezeu a creat-o pe Eva 
din Adam în a şasea zi de facere 
(Geneza 2,21), aşa a creat şi Biserica 
din Hristos (Ioan 19,34-35) în prima zi 
de rusalii (Faptele Apostolilor 2; 8; 10).  
 

Prin ce s-au făcut rusaliile? 
 
    În timp ce Dumnezeul trinitar în 
istoria Sa de mântuire cu Israel în 
Vechiul Testament/Legământ (Geneza 
până la Maleahi) ni-L descoperă 
îndeosebi pe Tatăl, în Noul 
Testament/Legământ (Matei până la 
Ioan) îndeosebi pe Fiul, El se 
foloseşte în istoria Sa de mântuire cu 
Biserica Sa (Faptele Apostolilor până 
la  Apocalipsa)   în  mod   deosebit  de 


