Caleidoscop
Întrebare personalã:
Întrebare
personalã:
Când ai simþit
ultima datã cã eºti
plin de puterea Duhului Sfânt?

Fãrã
cuvinte

Cugetãri despre DUHUL SFÂNT
 „ Isus i-a rãspuns: «Adevãrat, adevãrat
îþi spun, cã, dacã nu se naºte cineva din apã ºi din
Duh, nu poate sã intre în Împãrãþia lui
Dumnezeu.»”
Ioan 3.5
 „Dar Mângâietorul, adicã Duhul Sfânt,
pe care-L va trimite Tatãl, în Numele Meu, vã
va învãþa toate lucrurile, ºi vã va aduce aminte
de tot ce v-am spus Eu.”
Ioan 14.28
 „Ci voi veþi primi o putere, când Se va pogorî
Duhul Sfânt peste voi, ºi-Mi veþi fi martori în Ierusalim, în toatã Iudea, în Samaria, ºi pânã la
marginile pãmântului.”
Fapte 1.8
 Duhul Sfânt cãlãuzeºte paºii celor slabi,
îi face mai buni pe cei ce se strãduiesc ºi îi lumineazã pe cei care se purificã.
VASILE CEL MARE
 Eu caut voia Duhului lui Dumnezeu prin
sau în legãturã cu Sfânta Scripturã, Cuvântul lui
Dumnezeu. Duhul ºi Cuvântul trebuie sã lucreze
împreunã. Dacã privesc numai la Duhul, mã pun
singur în pericolul de a fi deziluzionat.
GEORGE MUELLER

Completaþi versetul
Când vã vor ........ ............ sinagogilor,
înaintea ............., ºi înaintea .............,
sã nu vã ..............., cum veþi ................
pentru ............. voastrã, ...... ce .......
vorbi; cãci ........ ........ vã va .......... chiar
în ......... acela ce va ............ sã .......... .”

Test din Faptele Apostolilor
1. La patruzeci de zile dupã învierea Sa, Domnul Isus
S-a înãlþat la Cer. Cu acest prilej, El a fãcut o promisiune
legatã de coborârea Duhului Sfânt. Puterea Duhului Sfânt
s-a dat ucenicilor: A. ca ei sã poatã înfãptui minuni de
dragul minunilor; B. ca sã iasã victorioºi în certurile
de cuvinte; C. ca sã mãrturiseascã pânã la marginile
Pãmâtului despre învierea Domnului Isus. (1:8)
2. Când Duhul S-a coborât asupra ucenicilor: A. ei n-au
avut nicio manifestare specificã; B. ei au vorbit în limbi
diferite; C. ei au vorbit o singurã limbã. (2:4)
3. Fãgãduinþa Duhului Sfânt: A. a fost valabilã numai
pentru ucenicii din primul secol dupã Hristos; B. este
valabilã ºi astãzi; C. a þinut trei secole. (2:39)
4. Ologul din naºtere a cãpãtat tãmãduire: A. prin
credinþa în Numele lui Isus; B. prin puterea apostolilor
Ioan ºi Petru; C. prin cucernicia acestora. (3:16; 4:10)
5. Dumnezeu dã Duhul Sfânt: A. celor ce ignorã
darul Duhului; B. celor ce ascultã de El; C. pruncilor
ce nu pot încã vorbi. (5:32)

Î

n 7 decembrie
1970, cancelarul vest-german Willy
Brandt a uimit lumea
întreagã printr-un gest
fãrã precedent. Aflat
în vizitã la Varºovia,
în încercarea de a
îmbunãtãþi relaþiile cu
Willy Brandt (1913-1992)
Polonia ºi cu URSS, cu
ocazia comemorãrii victimelor revoltei din 1943 a evreilor
închiºi în ghetoul din capitala polonezã, omul de stat a îngenuncheat spontan în faþa monumentului comemorativ. Deºi nu a
rostit nici un cuvânt, aceastã imagine tãcutã – de recunoaºtere a
vinovãþiei, cãinþã ºi pãrere de rãu, parcã implorând iertare de la
victime –, a avut un impact puternic ºi de duratã atât asupra
poporului german, cât ºi asupra poporului polonez, ºi nu numai.
În memoriile sale, Brandt mãrturisea cã gestul nu fusese premeditat, ci, în acel moment, acþionase sub povara moralã a vinei
uciderii a milioane de oameni: „am fãcut ceea ce fac oamenii
când cuvintele nu sunt de ajuns”.
30 de ani mai târziu, în 6 decembrie 2000, la dedicarea Pieþei
Willy Brandt din Varºovia, cancelarul german Gerhard Schröder
amintea de gestul eroic al lui Brandt: „Aici, un lider politic
german, conducãtorul guvernului care îi reprezenta pe germanii
din Germania de vest, a avut curajul sã exprime ceva pe care
cuvintele, oricât de atent exprimate, nu au fost în stare sã o facã:
am comis crime ºi le mãrturisim”.
Imaginea cu Brandt îngenuncheat a devenit simbolul acceptãrii trecutului ºi a înþelegerii acestuia ca obligatorie pentru
reconciliere. Ca o obligaþie pentru existenþa unui viitor comun.
Când ajungi sã-þi recunoºti trecutul pãcãtos nu existã decât
o singurã scãpare - îngenuncherea înaintea crucii lui Hristos
ºi acceptarea iertãrii pe care El o oferã în dar. ªi odatã cu iertarea
vine ºi mântuirea ºi promisiunea vieþii veºnice împreunã cu El.
6. Mântuirea sufletului se
dã: A. în Numele Domnului
Isus; B. în numele sfinþilor
martiri; C. în numele mai
multor dumnezei ce se cheamã
sub cer. (4:12)
7. Când diaconul ªtefan a fost
omorât cu pietre, el a vãzut Cerul
deschis ºi, la dreapta Tatãlui, pe:
A. Moise; B. Ilie, profetul; C.
Isus Hristos. (7:56)
8. Paul din Tars s-a pocãit în momentul când L-a întâlnit pe
Hristos în apropierea oraºului Damasc. Dupã ce ne dãm seama de convertirea lui? A. El a renunþat la propria voie ca sã poatã înfãptui voia
lui Hristos; B. El a cãzut la pãmânt; C. El ºi-a pierdut vederea. (9:1-6)
9. La sinodul bãtrânilor din Ierusalim, s-a hotãrât ca neamurile
ce se întorc la Dumnezeu prin jertfa Domnului Isus: A. sã se taie
împrejur; B. sã þinã sâmbãta ºi sã respecte restricþiile
alimentare; C. sã se fereascã numai de jerfele idoleºti, de
dobitoacele sugrumate, de sânge ºi de curvie. (15:29)
Cuvântul Adevãrului
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