Duhul Sfânt care locuie te în noi (A.v.d. Kammer)

DUHUL SFÂNT
care locuie te în noi
(2 Timotei 1.14)
INTRODUCERE
Ne bucur m de dragostea lui Dumnezeu care a trimis pe Fiul S u în lume (1 Ioan 4.9),
dar i de dragostea Fiului care S-a dat pe Sine Însu i pentru noi (Efeseni 5.25). Îns ne
gândim a a de pu in la dragostea Duhului (Romani 15.30), f r de care nu putem avea
bucuria cereasc i nici o adev rat cuno tiin de Dumnezeu (1 Corinteni 2.9-13). Când
Domnul era s plece de la ai S i, El a îndreptat privirile ucenicilor asupra Duhului Sfânt. În
aceasta noi vedem un îndemn minunat de a cerceta i a cunoa te ce spune Scriptura despre
Duhul Sfânt care locuie te în noi (2 Timotei 1.14).

PERSOANA DUHULUI SFÂNT
Duhul Sfânt este într-adev r O PERSOAN a a dup cum sunt Tat l i Fiul. i El este cu
adev rat Dumnezeu. Petru putea spune lui Anania: „...Pentru ce i-a umplut satan inima ca s
min i pe Duhul Sfânt?...N-ai min it pe oameni, ci pe Dumnezeu“ (Faptele Apostolilor 5.3-4).
i totu i Duhul Sfânt se deosebe te de Tat l i de Fiul.
De exemplu, la instituirea botezului spune: „... i botezându-i în Numele Tat lui, al Fiului
i al Duhului Sfânt“ (Matei 28.19). Când spun c Duhul Sfânt este o Persoan , exprim prin
aceasta, c El nu este numai o influen , sau numai o putere care vine de la Dumnezeu i prin
care noi într-o anumit m sur suntem influen a i i condu i, ci El, Duhul Sfânt este cu
adev rat o Persoan , care hot re te, conduce, vorbe te i se întristeaz (Ioan 16.13-14), ori o
influen nu vorbe te, nu ascult i nu se întristeaz .
În Faptele Apostolilor 13 g sim scris c pe când slujeau i posteau Duhul Sfânt le-a spus:
„Pune i-Mi deoparte pe Barnaba i pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat“. Desigur c la
rândul S u, Duhul Sfânt exercit o mare influen , îns El este mai mult decât o influen . El
este o Persoan adev rat care lucreaz i care împarte fiec ruia darurile Sale dup cum
voie te (1 Corinteni 12.11). Aceste lucr ri nu le poate face o influen , ci o fiin vie care are
voin
i putere. Când Scriptura vorbe te de Duhul Sfânt, întrebuin eaz i pronumele
personal „EL“, pronume care nu poate fi întrebuin at pentru o influen .
Despre venirea Fiului pe p mânt citim: „Cuvântul s-a f cut trup i a locuit printre noi“.
Îns nu este spus acelea i cuvinte despre Duhul Sfânt. El nu a venit în trup i în înf i area Sa
n-a fost g sit ca om, i totu i aici pe p mânt, El este o Persoan care lucreaz . Fiul, a doua
Persoan a Dumnezeirii a fost v zut ca Om. Despre Domnul Isus se putea spune: „ei l-au
v zut cu ochii i L-au pip it cu mâinile“.
Duhul Sfânt locuie te în oamenii care au fost cur i i de p catele lor prin sângele lui Isus
Hristos. În ei i prin ei, lucreaz Duhul Sfânt pe p mânt i lumea a priceput c în cei
credincio i era un alt Duh. i ca s înl ture pe Duhul Sfânt din lume, ei au început cu
omorârea lui tefan, c utând prin aceasta s nimiceasc locuin a Duhului. Ei îns n-au putut
omorî pe Duhul Sfânt i nici s -i smulg ceea ce El poseda (Faptele Apostolilor 7.51, 55, 59).
Domnul Isus a spus despre Duhul Sfânt: „El va r mânea cu voi pân în ve nicie“.
Mai departe vedem c Duhul Sfânt nu venise sub forma de azi pe p mânt, datorit c rui
fapt, Domnul Isus spunea ucenicilor S i: „...v este mai de folos s M duc Eu, Mângâietorul
nu va veni la voi; dar dac M duc, vi-L voi trimite. i când va veni El...“ (Ioan 16.7-8). S-ar
putea spune astfel de cuvinte pentru cineva care nu exist ? Dar, se pune i întrebarea: „Nu era
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Duhul Sfânt pe p mânt?“ Noi citim pe prima pagin a Bibliei c Duhul lui Dumnezeu plutea
pe deasupra apelor. Iar David se ruga: „Nu lua Duhul T u de la mine!“ etc...
În acel timp, înainte de Rusalii, Duhul Sfânt lucra par ial din cer pe p mânt. Domnul îns
avea în vedere ca Duhul Sfânt s se coboare din cer i s locuiasc în cei credincio i,
construind Adunarea Sa. Între lucrarea i LOCUIREA Duhului Sfânt este o mare deosebire.
Dumnezeu venea la om în Eden, îns nu locuia acolo. În toate timpurile Duhul Sfânt a lucrat
pe p mânt, îns numai de la Rusalii a locuit El aparte în cei credincio i. Vechiul Testament ne
arat c Duhul Sfânt cobora în diferite timpuri i peste unii oamnei, ca s -i fac destoinici
pentru anumite îns rcin ri i lucr ri. Citim c Duhul Sfânt a venit peste Otniel, peste
Ghedeon, peste Iefta (Judec tori 3.10; 11.29), peste David, peste Saul i al ii. În contrast cu
toate acestea, Domnul Isus spune: „El va r mânea i va fi cu voi“. Romanilor, apostolul le
spune c „Duhul Sfânt locuie te în ei“ (Romani 8.11). Ce mare deosebire este între aceste
mici cuvinte: peste i în. Aceste cuvinte arat deosebirea dintre credincio ii Vechiului i
Noului Testament. Lu m ca exemplu pentru aceasta o barc cu lope i i una cu motor. O barc
cu lope i, pentru ca s înainteze, are nevoie de o putere care nu este în ea îns i, ci vine de
afar . O barc cu motor, dimpotriv , nu are nevoie de o putere din afar , ci pe ea o poart
puterea care este în interiorul ei. Ea poate merge pe vânturi pentru c are o putere în interiorul
ei. A a venea Duhul Sfânt peste oameni din Vechiul Testament: „Oamenii au vorbit de la
Dumnezeu, mâna i de Duhul Sfânt“ (2 Petru 1.21), în timp ce credincio ii din timpul harului
au primit Duhul Sfânt pe care îl poart în inimile lor.
Înainte de s vâr irea lucr rii de mântuire era cu neputin ca Duhul Sfânt s Se coboare din
cer i s - i fac locuin în oameni. Mai întâi trebuia ca Hristos s fie prosl vit, a a cum citim
în Ioan 7.39: „C ci Duhul Sfânt nu fusese dat, fiindc Isus nu fusese înc prosl vit“, i mai
târziu Domnul a spus ucenicilor S i: „V este de folos s M duc...“ (Ioan 16.7).
Cineva poate spune îns c Duhul Sfânt S-a coborât din cer sub form de porumbel,
venind peste Domnul Isus. Da, Domnul Isus a fost singurul curat peste care a venit Duhul
Sfânt i peste care a putut r mânea. Acesta era un semn pentru Ioan Botez torul, prin care el a
putut cunoa te pe Domnul Isus. În Ioan 1.32-33 citim: „Am v zut Duhul pogorându-se din cer
ca un porumbel i oprindu-se peste El. Eu nu-l cuno team, dar Cel ce m-a trimis s botez cu
ap , mi-a zis: Acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se este Cel ce boteaz cu Duhul
Sfânt“. Porumbelul g sise în Domnul Isus un loc de odihn pentru piciorul s u. Acest fapt ne
aminte te de porumbelul lui Noe din zilele potopului (Geneza 8), care a venit de dou ori
înapoi în corabie. Scriptura ne spune: „N-a g sit nici un loc ca s - i pun piciorul“. Îns
corbul, pe care l-a trimis Noe nu s-a mai reîntors; el a g sit destule cadavre, care i-au fost o
hran pl cut . Corbul este chipul duhurilor necurate. Nu tot a a a fost cu porumbelul care este
chipul cur eniei i al blânde ei. El nu a g sit loc de odihn pe cadavrele celor uci i prin
potop, a a cum a g sit corbul. Când porumbelul s-a întors a doua oar , el avea o frunz de
m slin în cioc. Aceasta era m rturia unui nou început. A treia oar porumbelul nu s-a mai
întors. El a g sit un loc de odihn pe p mânt pe temeiul vie ii noi al învierii. Aceasta vrea s
ne spun c numai pe baza unei învieri din mor i la via este posibil ca Duhul Sfânt s - i
g seasc locul unde poate s locuiasc .
De i Duhul Sfânt se mi ca de patru mii de ani peste o lume de mor i duhovnice te în
p cate (Efeseni 2.1) totu i a putut s impresioneze i s înzestreze cu putere i pe cei drep i i
pe cei nedrep i. Cum avem pe David ca împ rat i prorocii tot a a avem pe Saul ca împ rat i
pe Balaam ca proroc care a dus poporul în r t cire, dar în nici unul Duhul Sfânt nu a putut s
locuiasc . Dup trecerea acelor patru mii de ani, s-a ar tat ceva nou pe p mânt. Al doilea Om
din cer, a venit pe p mânt. El este cel întâi n scut din toat zidirea (Coloseni 1.15) care nu a
cunoscut p cat. Peste El a putut s se coboare porumbelul i s r mân peste El. El este frunza
de m slin care însemneaz începutul unei crea iuni noi. El este primul Om într-o lume de
p cate i f r delegi în care a putut s locuiasc Duhul Sfânt.
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Dar este posibil s mai existe oameni în care s locuiasc Duhul Sfânt? Dezlegarea acestui
secret const în pre ul cel scump de r scump rare a sângelui Domnului Isus. Sângele Lui ne
cur e te de orice p cat (1 Ioan 1.7). Prin jertfa aceasta s vâr it o dat pentru totdeauna
suntem f cu i des vâr i i devenind în acest fel templul Duhului Sfânt. Ce mare este harul lui
Dumnezeu! Dac locuirea Duhului Sfânt ar depinde de credincio ia noastr , atunci de mult Lam fi dat afar , L-am fi înl turat. Locuirea Duhului Sfânt în noi NU este rezultatul lucr rii
noastre, ci este rezultatul lucr rii Domnului Isus. Prezen a Duhului Sfânt nu depinde de noi
fiindc suntem credincio i, ci fiindc Domnul Isus a s vâr it mântuirea noastr i El este
prosl vit la dreapta lui Dumnezeu. De aceea Domnul a putut spune c Duhul Sfânt va r mâne
LA noi i ÎN noi pân în ve nicie (Ioan 14.16-17). Sl vit s fie Numele S u!
Înainte ca Domnul s plece de la ai S i, a spus: „Nu v voi l sa orfani, M voi întoarce la
voi“ (Ioan 14.18). Domnul a venit la ucenicii în dimiea a învierii i chiar pân în ziua revenirii
Sale nu suntem orfani. Primul capitol din Faptele Apostolilor ne arat cum a p r sit Domnul
p mântul, plecând la cer i chiar în capitolul al doilea g sim coborârea din cer a celeilalte
Persoane din Dumnezeire, a Duhului Sfânt, ca s r mân i s locuiasc în noi. Nu trebuie
oare ca aceste adev ruri s umple inima noastr de mul umire i adorare?
Începând din ziua Rusalilor, cererile pentru a primi Duhul Sfânt nu- i mai au locul.
Asemenea cereri î i aveau rostul lor înainte de Rusalii, înainte de coborârea Duhului Sfânt,
dar dup aceea nu- i mai au sens. Credincio ii, care azi se mai roag pentru venirea sau
coborârea Duhului Sfânt trec peste adev r i Domnul trebuie s le spun : „V r t ci i pentru
c nu cunoa te i Scripturile i nici puterea lui Dumnezeu“. O asemenea cerere este ca i cum
un ucenic al Domnului ar fi rugat pe Dumnezeu Tat l s -L trimit pe Mesia. Ceilal i ucenici
ar fi r spuns aceluia: „Nu crezi tu c Domnul care este cu noi este Mesia?“ Când Dumnezeu
ne spune în Cuvântul S u c ne-a dat Duhul Sfânt, ne-a dat ungerea (1 Ioan 2), ne-a sigilat i
ne-a dat arvuna Duhului în inima noastr (1 Tesaloniceni 4.8; Efeseni 1.13-14), cum putem
noi oare s -I mai cerem Duhul, când ar trebui s -I mul umim pentru ceea ce ne-a dat? Noi nu
ne rug m pentru Duhul Sfânt, ci prin Duhul Sfânt. În loc de a ne ruga pentru coborârea
Duhului, noi mul umim pentru darul Duhului S u care ne c l uze te în tot adev rul (Ioan
16.13) i ne ajut în sl biciunile noastre (Romani 8.26).

Putem primi Duhul Sfânt f r s -L cerem?
S cercet m ce spune Scriptura în privin a aceasta. Apostolul Ioan scrie c nu cei ce se
roag pentru Duhul, ci cei ce cred în Domnul Isus, primesc Duhul. Apostolul Petru a predicat
în ziua Rusalilor poc in a i iertarea p catelor i a ad ugat: „ i ve i primi darul Duhului
Sfânt“. Poc in a i iertarea p catelor trebuie s aib loc înaintea primirii Duhului Sfânt.
Apostolul aminte te efesenilor (1.13-14) c dup ce au auzit Cuvântul adev rului
(Evanghelia) i dup ce au crezut au fost pecetlui i cu Duhul Sfânt promis. În acest loc
apostolul ne arat adev rata ordine a lucr rilor:
1) ei au auzit Evanghelia;
2) au crezut;
3) au primit Duhul Sfânt.
Aceste m rturii apostolice sunt în deplin armonie i cu rânduielile lui Dumnezeu din
Vechiul Testament. Leprosul trebuia s fie mai întâi adus la preot i dup aceea s fie stropit
cu sânge, i preotul numai dup aceea s pun untdelemnul pe cel ce se cur ise de lepr
(Levitic 14.1-18). Untdelemnul este simbolul Duhului Sfânt.
Cu toate aceste m rturii clare c Duhul Sfânt îl primim prin credin a în Domnul Isus, unii
ne prezint izolat textul din Luca 11.13: „...cu atât mai mult Tat l vostru cel din ceruri va da
Duhul Sfânt celor ce i-L cer!“ Suntem bine încredin a i c toat Scriptura este insuflat de
Dumnezeu (2 Timotei 3.16; 2 Petru 1.21), c ci nici o prorocie din ea nu se tâlcuie te singur
(2 Petru 1.20) i deci nu pot fi contraziceri între texte. Legând versetele din Faptele
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Apostolilor i cel din Luca 11.13 am putea spune c n-ar fi fost o gre eal ca ucenicii
Domnului i ceilal i împreun cu ei s fi pus în rug ciunile lor i ceva privitor la primirea
Duhului Sfânt deoarece El înc nu fusese dat.
Domnul Isus a spus îns ucenicilor c EL VA RUGA (nu ei) pe Tat l s le trimit un
Mângâietor. Ei trebuiau doar s a tepte acolo f g duin a Domnului (Faptele Apostolilor 1.4).
Consider m c rug ciunea pentru primirea Duhului Sfânt î i va avea rostul ei bine definit
dup r pirea Adun rii i împreun cu ea a Duhului Sfânt. Ast zi tr im în timpul harului i
mul umim Tat lui ceresc c în Fiul S u avem totul deplin (Coloseni 2.10) deci i Duhul Sfânt.

DARUL DUHULUI SFÂNT I ÎNTEMEIEREA
ADUN RII LUI HRISTOS
Darul Duhului Sfânt este r spunsul lui Dumnezeu la credin
i nu la rug ciune. Atunci
nu mai trebuie s ne rug m? F r îndoial c ne rug m îns trebuie s ne rug m a a cum ne
înva Cuvântul lui Dumnezeu: clar i l murit. Vame ul, tâlharul de pe cruce, Pavel, Corneliu
i al ii s-au rugat. Ei c utau mântuirea lor în poc in i osândire de sine. Poc in a i credin a
sunt a ezate de Dumnezeu împreun i ele nu trebuie desp r ite. Când un om începe s cread
în Domnul Isus, atunci prima lucrare a credin ei nu este bucuria, ci poc in a – schimbarea
gândurilor – osândirea de sine. Acest adev r îl în elegem la oamenii din Ninive. Scriptura
spune: „...Ei au crezut în Dumnezeu“, i prima lucrare a credin ei lor a fost c s-au îmbr cat în
saci, au strigat c tre Dumnezeu i s-au întors de la c ile lor rele (Iona 3). Acest lucru pe care lau f cut oamenii din Ninive, Domnul îl nume te poc in (Matei 12.41). Din cele men ionate
observ m cât de legate sunt poc in a i credin a. Prima lucrare a credin ei este poc in a i ea
include în sine chemarea Numelui Domnului Isus pentru mântuire. Dac se ia u or aceast
prim lucrare a credin ei, atunci a doua st pe genunchi sl b nogi i. Aceste dou fe e ale
credin ei: osândirea de sine i primirea mântuirii arat credin a aceluia care prime te Duhul
Sfânt. În poc in , credin a îndreapt ochii spre sine însu i; în primirea mântuirii, credin a
îndep rteaz privirea de la oameni i o îndreapt spre Hristos. Sufletul care crede în Domnul
Isus pe temeiul acestor m rturii prime te iertarea p catelor i Duhul Sfânt. Prin gura tuturor
prorocilor, Duhul Sfânt d m rturie c oricine crede în Domnul Isus va primi iertarea
p catelor prin Numele S u. Când au fost vestite aceste cuvinte în casa lui Corneliu i au fost
primite de inimile credincioase, S-a coborât Duhul Sfânt peste to i cei ce ascultau Cuvântul
(Faptele Apostolilor 10.44). Oricine, pe baza acestor m rturii, dac crede în Domnul Isus
prime te iertarea p catelor.
Probabil cineva va contrazice acest fapt cu Faptele Apostolilor 8 unde g sim c samaritenii
au crezut dar n-au primit Duhul Sfânt pân ce Petru i Ioan au pus mâinile peste ei. În baza
acestui text, unii sus in c Duhul Sfânt se prime te numai prin punerea mâinilor. Ca s
în elegem de ce a fost nevoie ca Petru s - i pun mâinile peste ei, este necesar s cercet m în
am nun ime lucrurile. tim c planul lui Dumnezeu este ca în afara israeli ilor s includ în
Adunarea Sa i pe neamuri (na iuni). Acest plan nu a fost dest inuit înc în vremea aceea
oamenilor (Efeseni 3.3-6). În Faptele Apostolilor vedem cum Dumnezeu descoper treptat
planul S u. În elegem c Adunarea a luat fiin în ziua Cincizecimii, dar celor din acele zile
nu le-a fost cunoscut acest adev r. Pentru ei Adunarea era cum este o floare neînflorit .
Faptele Apostolilor începe cu vestea poc in ei pe teren israelitic. Înc o dat Dumnezeu a
lucrat cu poporul S u pe baza r spunderii i a f g duin elor Sale. Odinioar le-a vorbit
p rin ilor prin gura prorocilor S i (Evrei 1.1); ei îns nu au ascultat de glasul lor i i-au
omorât. Dumnezeu le-a trimis pe Fiul S u, dar ei au strigat: „Iat mo teitorul, veni i s -l
omorâm...“ (Matei 21.33-41). Smochinul care simboliza pe Israel era copt pentru t iat (Luca
13.6-9). Mijlocirea vierului de a-l l sa înc un an a fost s vâr it de Domnul Isus pe cruce
când S-a rugat: „Tat , iart -i c ci nu tiu ce fac“. Dumnezeu a rânduit în Vechiul Testament

4/34

Duhul Sfânt care locuie te în noi (A.v.d. Kammer)
ca pentru cei care s vâr esc un omor în ne tiin sau f r voie s fie cet i de sc pare. Pe baza
rug ciunii Domnului Isus, Dumnezeu a pus pe Israel în acest loc.
În vestea poc in ei prin apostolul Petru în ziua Cincizecimii a fost înc o dat deschis u a
harului pentru poporul Israel. Mânat de Duhul Sfânt, Petru s-a ata at rug ciunii Domnului
Isus i a propov duit fra ilor s i de sânge: „...Fra ilor tiu c din ne tiin a i f cut a a, ca i
mai marii vo tri...Poc i i-v dar i întoarce i-v la Dumnezeu...s v timit pe Cel ce a fost
rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos“ (Faptele Apostolilor 3.17, 19-20). Dar i
ultima încercare a st pânului pentru smochin a fost în zadar. Prin uciderea lui Stefan au
respins i ultima încercare care a fost f cut prin Duhul Sfânt. Pe bun dreptate tefan le
spune c ei au omorât pe prorocii prin care le-a vorbit Dumnezeu, la fel au f cut i cu Fiul iar
apoi s-au împotrivit Duhului Sfânt. Toate încerc rile de a salva smochinul au fost în zadar.
Acum a r mas ca smochinul s fie t iat (Luca 13.9). Dar f g duin ele fa de Israel ca popor
al lui Dumnezeu au r mas pentru o alt zi când urma ii lui Israel vor striga: „Binecuvântat
este Cel ce vine în Numele Domnului“ (Matei 23.39). Dup ce Israel a lep dat ultima chemare
la poc in , Dumnezeu a mers un pas înainte ca s - i duc la îndeplinire planul S u cel m re
i tainic. Nu numai din Israel, ci din orice na iune i limb Dumnezeu dorea s - i zideasc
Adunarea Sa. Dintre samariteni i dintre na iuni pân în acel moment nu a fost înc nimeni
chemat.
Adunarea din Ierusalim era format , la momentul despre care vorbim, numai din israeli i i
din prozeli i iudei. Acum îns sosise ceasul ca zidul care-i desp r ea s fie d râmat pentru ca
i samaritenii i cei de la marginile p mântului s fie boteza i într-un singur Trup de acela
Duh în oricât de mare num r îi va chema Domnul (Faptele Apostolilor 2.38; Efeseni 2.17).
Dup uciderea lui tefan a venit o mare prigonire peste adunarea din Ierusalim. Dumnezeu
a folosit aceast ocazie ca s trimit pe Filip cu vestea p cii în Samaria. A a cum a luat fiin
adunarea din Ierusalim dintre iudei credincio i, tot a a a luat fiin un cerc de credincio i în
Samaria. Cum se vor fi împ cat unii cu al ii dup ce sute de ani a fost vr jm ie între ei?
Scriptura ne informeaz c iudeii cu samaritenii nu aveau nici o leg tur unii cu al ii. i cu
privire la închinare aveau vederi deosebite (Ioan 4.20). Se va men ine oare aceast lips de
leg tur unii cu al ii în Adunare?

Prin ce mijloc putea s dispar aceast lips de leg tur ?
În elepciunea lui Dumnezeu a g sit o cale. Când a ajuns vestea c Samaria a primit
Cuvântul, adunarea din Ierusalim a trimis pe Petru i pe Ioan ca s vad ce a f cut Domnul în
mijlocul samaritenilor. Ei au constatat c ceea ce era principal lipsea, i anume Duhul Sfânt.
Când în Ierusalim s-a vestit: „Poc i i-v i fiecare din voi s fie botezat în Numele lui Isus
Hristos i apoi ve i primi darul Sfântului Duh“ lucrurile s-au petrecut întocmai. Credincio ii
au fost boteza i de un singur Duh ca s alc tuiasc un singur Trup (1 Corinteni 12.13).
Dar când a primit Samaria Cuvântul i credincio ii au fost boteza i, nu s-a coborât Duhul
Sfânt peste nici unul din ei i astfel nu erau inclu i în acela i Trup. Domnul a re inut darul
Duhului Sfânt la Samaria pân când au venit apostolii din Ierusalim ca astfel s se
restabileasc PACEA i UNITATEA dorit de Dumnezeu între aceste dou cercuri de
credincio i. Ambele p r i trebuiau s înve e c Ierusalimul cu templul i Samaria cu muntele
Gherazim au ajuns s - i piard valoarea (Ioan 4.21, 23).
Ceva nou a început din momentul când „închin torii adev ra i se vor închina Tat lui în
Duh i adev r, fiindc astfel de închin tori dore te i Tat l“. Ce au vorbit ace ti doi apostoli în
Samaria, ce lumin a dat Domnul prin vizita acestora, Biblia nu ne spune nimic. Se spune
doar c s-au rugat pentru ei i au pus mâinile peste ei i a a au primit Duhul Sfânt (Faptele
Apostolilor 8.15, 17). Din aceast relatare reiese c toat du m nia i neîn elegerea dintre ei a
fost înl turat i astfel s-a stabilit o unitate deplin între ei. În rug ciunea apostolilor nu a fost
altceva decât ca Domnul s -i boteze i pe samriteni cu acela i Duh i în acela i Trup (1
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Corinteni 12.13) i s se ata eze ca m dulare ale Adun rii Sale. UNITATEA dintre Ierusalim i
Samaria a fost ar tat prin punerea mâinilor. Prin punerea mâinilor Cuvântul arat unitatea i
p rt ia ( i nu o formalitate religioas ) cu acela peste care se pune mâinile. Aceasta o g sim
în Vechiul Testament (Levitic 16.21; Numeri 8.10). Numai dup ce a fost recunoscut
unitatea Leg mântului celui nou între credincio ii iudei i cei din Samaria, Dumnezeu a
r spuns cu darul Duhului Sfânt. Vedem cu claritate cum Domnul în în elpciunea Sa a re inut
darul Duhului Sfânt în Samaria atât timp pân când nu au fost înl turate vr jm iile dintre
cele dou cercuri de oameni.
Din cele ar tate rezult cu claritate c aici era vorba de un caz deosebit în care Duhul Sfânt
a fost primit prin punerea mâinilor. Numai într-un singur loc mai g sim scris în Scriptur c
Duhul Sfânt a fost primit prin punerea mâinilor. Dac vrem s facem din Faptele Apostolilor
8 rânduiala sau procedura primirii Duhului Sfânt, atunci am fi în contrazicere cu modul cum
au primit Duhul Sfânt cei din casa lui Corneliu. Acolo citim: „Pe când rostea Petru cuvintele
acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste to i cei ce ascultau Cuvântul“ (Faptele Apostolilor
10.44). În Faptele Apostolilor 8 vedem cum Dumnezeu a d râmat zidurile de desp r ire i
îngr dirile lor întrupând pe samariteni în Adunarea Lui. În Faptele Apostolilor 10 g sim
ultima d râmare a zidului de desp r ire i acolo Dumnezeu a întrupat pe p gâni în acela i
Trup. În toate aceste lucr ri întâlnim pe Petru ca o unealt întrebuin at de Domnul. Cât de
pu in a în eles Petru c a sosit ceasul când zidul de desp r ire dintre iudei i neamuri s fie
d râmat i cât de greu era pentru el s se acomodeze noului plan al lui Dumnezeu o g sim
scris în Faptele Apostolilor 10.9-16 când de trei ori a trebuit s se repete aela i adev r: „Ceea
ce a cur it Dumnezeu, s nu nume ti spurcat“. Ceea ce a unit Dumnezeu în acea fa de
mas , Petru nu ar fi putut niciodat s uneasc .
Planul lui Dumnezeu a fost ca dintre iudei i neamuri s fie alc tuit Adunarea Lui, fapt ce
a fost cu totul împotriva gândurilor lui Petru ca iudeu. Dar s ne transpunem în sentimentul lui
Petru când a primit lumin i a strigat plin de uimire: „În adev r, v d c Dumnezeu nu este
p rtinitor, ci c în orice neam, cine se teme de El i tr ie te în neprih nire este primit de El...
Atunci Petru a zis: Se poate opri apa ca s nu fie boteza i ace tia care au primit Duhul Sfânt ca
i noi?“ (versetele 34-35 i 44-47). Când au auzit credincio ii din Ierusalim c Petru a intrat la
neamuri, a fost mustrat. Dar când Petru le-a istorisit cele petrecute s-au lini tit i au
recunoscut c Dumnezeu a dat i neamurilor poc in a pentru via a ve nic (Faptele
Apostolilor 11.1-18).
Dumnezeu Însu i a d râmat ultimul zid care era între Israel i na iuni ajungându-se la
ultima treapt ca Adunarea s se poat dezvolta. i cei dintre neamuri erau de acum înainte
împreun mo tenitori ca s alc tuiasc un singur Trup (Efeseni 3.6). Adunarea astfel format
din israeli i, samariteni i neamuri a purtat un singur caracter pe care avea s -l men in de
acum înainte. i acest caracter a fost i-l vedem în continuare ca o temelie în epistolele lui
Pavel, mai ales cei dintre neamuri au primit Duhul Sfânt pe baza credin ei f r s mai fie
nevoie de punerea mâinilor. Prin credin a în jertfa Domnului Isus, credincio ii sunt pecetlui i
cu Duhul Sfânt pentru ziua r scump r rii (Efeseni 1.13). Galatenilor, apostolul Pavel le aduce
aminte i îi întreab : „Cel ce v d Duhul i face minuni printre voi, le face oare prin faptele
Legii sau prin ASCULTAREA CREDIN EI?“ (Galateni 3.5).
Mai avem un caz în Scriptur unde apostolul Pavel a pus mâinile peste unii credincio i ca
s primeasc Duhul Sfânt, i anume Faptele Apostolilor 19. Pe baza acestui caz, unii sus in c
pentru a primi Duhul Sfânt este nevoie de punerea mâinilor. Dar dac cercet m acest caz în
lumina d ruit de Duhul Sfânt vom afla secretul i vom vedea c lucruile erau asem n toare
cu cele din Samaria. Am urm rit pân acum cum Petru a fost o unealt deosebit la unirea
celor din Samaria i a p gânilor din casa lui Corneliu cu credincio ii din Ierusalim ca s
alc tuiasc împreun un singur Trup care este Adunarea. Acum afl m c Dumnezeu a ales pe
Pavel ca s fac lucrarea mai departe între neamuri (Faptele Apostolilor 9.15). Cine cunoa te
inima tie cât de u or infiltreaz du manul invidia atunci când Dumnezeu înzestreaz pe un
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credincios cu daruri deosebite. Observ m cum cei din Israel nu au vrut s recunoasc slujba
apostolic a lui Pavel (2 Corinteni 11.5; 12.11-12). Vr jma ul a stat la pând ca s ia puterea
la tot ce s vâr ise Dumnezeu prin Pavel. Pentru ca vr jma ul s fie împiedicat, Dumnezeu l-a
împuternicit pe Pavel ca i pe Petru.
Venind la Efes, Pavel a g sit 12 ucenici care au fost boteza i cu botezul lui Ioan. Dar Pavel
a observat c le lipsea ce era principal: Duhul Sfânt. Dup întrebarea pe care a pus-o Pavel
reiese rânduiala dup care se prime te Duhul Sfânt. „A i primit voi Duhul Sfânt când a i
crezut?“ (Faptele Apostolilor 19.2). Sinceri, ei au recunoscut c nu au auzit c a fost dat
Duhul Sfânt. Atunci Pavel le-a vestit pe Acela despre care a m rturisit Ioan când spunea
poporului s cread în Cel ce vine dup el, adic Domnul Isus (vers.4). „Când au auzit ei
aceste vorbe, au fost boteza i în Numele Domnului Isus. Când i-a pus Pavel mâinile peste ei,
Duhul Sfânt S-a coborât peste ei i vorbeau în limbi i proroceau“ (vers.5-6).
Dumnezeu nu ne spune de ce a c l uzit pe apostolul Pavel în felul acesta i de ce a re inut
Duhul Sfânt atât timp la ace ti ucenici. Dar avem voie s ne gândim asupra acestui fapt i s
cercet m Scriptura. Ceea ce a f cut Pavel în cazul acesta se aseam n cu ceea ce a f cut Petru
în Samaria. Se vede c scopul lui Dumnezeu a fost acela i ca în Samaria. În Efes, Dumnezeu
a avut în planul S u o lucrare mare. Acolo avea s lucreze Pavel timp de trei ani. Acolo avea
Pavel s descopere planul lui Dumnezeu. Acolo a purtat de grij Dumnezeu ca robul S u s
fie împuternicit în slujba Sa i s fie dovedit ca apostol al na iunilor cum a dovedit pe Petru
apostol al Israelului.
Petru i Ioan au pus mâinile peste samariteni cu rug ciune, i Dumnezeu a r spuns cu darul
Duhului Sfânt. Pavel nu a pus mâinile peste samariteni, ci peste cei peste prozeli i iudei i
Duhul Sfânt a venit peste ei. Dumnezeu a vindecat bolnavi când umbra lui Petru c dea peste
ei (Faptele Apostolilor 5.15). i la Efes, Dumnezeu vindeca bolnavi când se puneau basmalele
i or urile care au fost atinse de trupul lui Pavel (vers.12). Chiar i duhurile necurate au
trebuit s -l recunoasc pe Pavel (vers.15). Toate acestea s-au petrecut în Efes. De ce?
Dumnezeu a tiut c iudeii nu vor primi m rturia lui Pavel (Faptele Apostolilor 22.18). Dac
ar fi reu it s fie t g duit chemarea apostolic a lui Pavel atunci toate acele minuni nu ar fi
avut valabilitate. Putem vedea i în acest caz în elepciunea lui Dumnezeu care poart de grij
ca cel r u s nu poat înjosi autoritatea robului S u.
O mic recapitulare a cazurilor deosebite arat astfel:
I)
credincio ii din Israel;
II)
samaritenii credincio i;
III)
credincio ii dintre na iuni;
IV)
cei 12 ucenici în Efes.
Modul primirii Duhului Sfânt la ISRAEL a fost:
1. Poc in a
2. Botezul
3. Primirea Duhului Sfânt.
P catul în Israel s-a ridicat la culme atunci când au alungat pe Mesia i au cerut ca sângele
Lui s cad asupra lor. Sinceritatea poc in ei s-a dovedit atunci când s-au l sat boteza i în
Numele Aceluia despre care au strigat cu pu in vreme mai înainte: „R stigne te-L, nu vrem
ca Omul acesta s st pâneasc peste noi...“
Modul primirii Duhului Sfânt la SAMARITENI a fost:
1. Credin a
2. Botezul
3. Rug ciunea apostolic
4. Punerea mâinilor
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5. Primirea Duhului Sfânt.
Prin aceasta vr jm ia dintre israeli i i samriteni a fost înl turat
au fost întrupa i în Adunarea lui Dumnezeu.

i credincio ii samariteni

Modul primirii Duhului Sfânt de c tre P GÂNII din Cezareea:
1. Credin
2. Duhul Sfânt
3. Botezul.
Dumnezeu a d râmat zidul de desp r ire dintre na iuni i Israel prin faptul c a r spuns cu
Duhul Sfânt pe baza credin ei înaintea botezului. Aceast rânduial a r mas valabil fiind
men ionat în epistole.
Modul de primire a Duhului Sfânt de c tre cei 12 UCENICI la EFES a fost:
1. Credin a
2. Botezul lui Ioan
3. Botezul în Numele Domnului Isus
4. Punerea mâinilor
5. Duhul Sfânt.
Domnul a adeverit m rturia apostolic a lui Pavel în ace ti 12 ucenici fa de cei care nu au
vrut s -l recunoasc ca apostol (Faptele Apostolilor 22.18).
Un alt punct foarte important de care ne face aten i Scriptura este c Duhul Sfânt locuie te
în trupul nostru, nu în con tin a noastr , nici în sufletul nostru. „Nu ti i c trupul vostru este
Templul Duhului Sfânt care locuie te în voi...?“ (1 Corinteni 6.19). Când Domnul Isus umbla
pe p mânt, trupul Lui era templul Duhului Sfânt. „Strica i Templul acesta i în trei zile Îl voi
ridica“ (Ioan 2.19). Acum trupul nostru este învrednicit s fie templul Duhului Sfânt. Trupul
nostru este salvat i pentru el s-a f cut isp irea. El apar ine Domnului i este aici pe p mânt
pentru El i nu pentru a împlini voia noastr .

Ce însemn tate prime te prin aceasta trupul nostru?
Dac am reflecta asupra acestui fapt am fi re inu i de la poftele c rnii: înc p ânare,
egoism, mândrie etc (Galateni 5.19-21). Cu totul altfel am proceda cu trupul nostru în privin a
mânc rii i b uturii, muncii i odihnei, ce veghetori am fi asupra a ceea ce v d ochii no tri, ce
aud urechile noastre, unde merg picioarele noastre, ce lucr m cu mâinile, ce vorbe te limba.
Am fi mult mai aten i ca totul s fie spre slava lui Dumnezeu, i duhul, sufletul i trupul
nostru s fie p strate irepro abile pân la venirea Domnului (1 Tesaloniceni 5.23). Cu puterea
noastr nu ne putem p zi, dar dac ne refugiem la tronul harului vom primi ajutor în vreme de
nevoie (Evrei 4.14-16). Deci, a a dup cum fiecare credincios în parte este templul Duhului
Sfânt, to i credincio ii, care formeaz împreun Trupul lui Hristos, sunt în acela i timp
templul Duhului Sfânt (1 Corinteni 3.16 i 2 Corinteni 6.16).

BINECUVÂNTARE DIN BEL UG
Dup cum am v zut nu to i oamenii primesc Duhul Sfânt, ci numai aceia care au crezut în
Domnul Isus i care au fost astfel r scump ra i prin sângele Lui pentru Dumnezeu
(Apocalipsa 5.9). Numai într-o astfel de persoan Duhul Sfânt vine i devine Proprietar. În
momentul când ne-am predat în bra ele Mântuitorului am primit Duhul Sfânt, dar noi nu am
b nuit nimic din m re ia acestui har. Ca un copil de împ rat nou n scut care nu tie nimic de
starea i averea lui, tot a a nu cuno team nici noi m rea a bog ie care ni s-a dat în dar. Noi
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am tiut numai c suntem salva i i am devenit ferici i când pentru prima dat Duhul Sfânt a
dat m rturie împreun cu duhul nostru c suntem copii ai lui Dumnezeu (Romani 8.16).
Binecuvântarea din bel ug care am primit-o o dat cu darul Duhului Sfânt care locuie te
acum în noi, am înv at s o cunoa tem abea mai târziu, bucat cu bucat în m sura cre terii
noastre. Ferice de credinciosul care cre te c ci aceasta este dorin a lui Dumnezeu. Coritenii au
fost înv a i de Pavel c Dumnezeu i-a uns, pecetluit i le-a dat arvuna Duhului.
S ne oprim pu in asupra acestui fapt. Primul care a fost uns cu Duhul Sfânt a fost Domnul
Isus (Faptele Apostolilor; Ioan 6.27; Luca 4.18; Faptele Apostolior 4.27). Ungerea i
pecetluirea Domnului Isus s-a petrecut într-un fel deosebit. Când venise în lume i umbla în
ascultare pe calea Lui, în persoana Sa se afla un Om absolut des vâr it pe p mânt, un Om
peste care privirea lui Dumnezeu putea s Se odihneasc cu pl cere. Peste Domnul Isus s-au
deschis cerurile i Duhul Sfânt a venit în chip de porumbel. Este clar c Dumnezeu putea s
pecetluiasc pe acest Om cu Duhul Sfânt pe baza des vâr irii Sale.

Cum s-ar putea întâmpla aceasta cu noi?
Pe baza sfin irii i des vâr irii proprii nu putem fi pecetlui i. Poate oare Dumnezeu s ung
pe omul c zut, pe omul în carne? Imposibil! Dar El, Cel curat a murit pentru cei necura i i a
s vâr it o lucrare pe baza c reia Dumnezeu poate unge cu Duhul Lui pe to i aceia care sunt
cur i i prin sângele scump al Domnului Isus. Acest fapt este ar tat în imaginile Vechiului
Testament. Aaron ca mare preot este o imagine a Domnului Isus iar fiii lui sunt imaginea
noastr . Numai Domnul Isus singur a fost uns cu mult timp înaintea lucr rii de pe Golgota.
Aaron a fost ales i uns singur înainte de a curge sângele jertfei. Fii lui Aaron dimpotriv au
putut primi ungerea numai dup stropirea cu sânge (Exod 29.7).
Dup moartea, învierea i plecarea la cer, Domnul Isus primise de la Tat l promisiunea
Duhului Sfânt pe care l-a turnat peste cei care prin credin s-au f cut una cu El. A a vestise
Petru iudeilor: „ i acum, odat ce S-a în l at prin dreapta lui Dumnezeu, i a primit de la
Tat l f g duin a Duhului Sfânt, a turnat ce vede i i auzi i“ (Faptele Apostolilor 2.33).
Copila ilor în Hristos, Ioan le-a scris c ei au primit ungerea de la Cel Sfânt i ne red
înv turi adânci cu privire la:

BINECUVÂNT RILE CELUI UNS CU DUHUL SFÂNT
„Dar voi a i primit ungerea din partea Celui Sfânt, i ti i orice lucru... i n-ave i trebuin
s v înve e cineva, ci dup cum ungerea Lui v înva despre toate lucrurile i este adev rat
i nu este o minciun , r mâne i în El dup cum v-a înv at ea“ (1 Ioan 2.20, 27). Din cuvintele
acestea vedem c ungerea (Duhului Sfânt) este singurul nostru înv tor. Nu avem nevoie de
altul, fiindc „nimeni nu cunoa te lucrurile lui Dumnezeu afar de Duhul lui Dumnezeu“ (1
Corinteni 2.11-16).
Poate cineva va spune c Dumnezeu a dat Bisericii Sale înv tori i noi avem nevoie de
ei. Desigur! El a dat evangheli ti, p stori i înv tori (Efeseni 4.11). În aceasta nu este nici o
contradic ie. Înv torii da i de Domnul sunt instrumente ale singurului Înv tor, ale Duhului
Sfânt. Ei sunt înv a i de El pentru a explica în elepciunea lui Dumnezeu în Hristos, care este
redat prin Duhul Sfânt în Scriptur . Ace ti înv tori da i de Domnul nu sunt oameni care sau numit singuri înv tori sau care i-a ales adunarea, ci ei sunt daruri pe care le-a dat Domnul
adun rilor pentru zidirea Trupului lui Hristos (Efeseni 4.12). Fiecare m dular are un dar
pentru zidire; de aceea nimeni s nu spun c nu are nevoie de slujba înv torului sau
p storului, c ci ar putea fi înv at direct numai de Duhul Sfânt sau numai de Biblie. Acei ce
spun aceasta ne arat nu numai nesocotin a lor, ci ei lucreaz contrar rânduielii lui Dumnezeu
în adun ri.
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Dac înv torii ne înva lucruri care nu sunt în Sfânta Scriptur , atunci ungerea ne înva
s ne ferim de astfel de oameni care o iau înainte i nu r mân în înv tura lui Hristos (2 Ioan
9). Prin ungere suntem capabili s distingem adev rul i minciuna, s deosebim vocea
p storului de a str inului. Domnul nu a pus niciodat necredincio i ca înv tori în Adunarea
Lui, pentru c lucrurile duhovnice ti trebuie judecate duhovnice te.

VOI AVE I UNGEREA I TI I TOTUL
Nu putem spune c suntem des vâr i i în cuno tin , „c ci cunoa tem în parte“ (1
Corinteni 13.9). Prin ungere noi tim c avem totul „din El, prin El i pentru El“ (Romani
11.36). tim c nimic gre it, nici o minciun nu vine din adev r (1 Ioan 2.21). Minciuna i
adev rul nu pot proveni din acela i izvor. Duhul Sfânt nu poate avea tangen cu amândou .
Prin ungere suntem feri i de r t cire, care poate fi un amestec de minciun i adev r. Ungerea
ne p ze te i ne aten ioneaz .

CEA MAI PERICULOAS MINCIUN ESTE CEA MAI APROPIAT
DE ADEV R
S ne ferim de astfel de în el ciuni! Un copil al lui Dumnezeu s-ar putea s nu în eleag ,
s nu- i poat explica unele adev ruri, dar prin ungere tie s deosebeasc binele de r u,
cunoa te ce vine de la Hristos i ce corespunde Celui Sfânt, de la care are ungerea. Ce ad post
minunat ne-a dat Dumnezeu prin ungerea aceasta! Noi putem deosebi duhurile în el toare.
Pot fi multe în el ciuni, unele mai primejdioase decât altele. S ne gândim la înv turile a a
zi ilor „martori ai lui Iehova“, i alte înv turi în el toare care atrag pe unii i pe al ii
ducându-i la pierzare, pentru c nu sunt din adev r (Ioan 18.37). Adeseori atât este de ascuns
minciuna, încât unii copii ai lui Dumnezeu s-au l sat prin i în cursa celui r u. Dar oricât s-ar
acoperi minciuna cu adev rul, totu i va fi dat pe fa . „Dup roadele lor îi ve i cunoa te“
(Matei 7.20).
Când apostolii înv au despre ungere au spus-o deschis: „V-am scris aceste lucruri în
vederea celor ce caut s v r t ceasc “ (1 Ioan 2.26). Este scris c i satan se preface în înger
de lumin i deci i slujitorii lui fac la fel (2 Corinteni 11.14-15). Deci s în elegem i s
mul umim tot mai mult lui Dumnezeu pentru harul minunat al ungerii. Frumosul nume de
„cre tin“ (1 Petru 4.16), pe care au dreptul s -l poarte numai cei credincio i, înseamn „uns“.
Suntem noi duhovnice ti? (1 Corinteni 2.15; 3.1).
Numai atunci posed m aceast lumin duhovniceasc , aceast cuno tin l untric , când
„Duhul lui Dumnezeu“ locuie te în adev r „în noi“ (Romani 8.9) i dac ne l s m cârmui i de
Duhul (Galateni 5.16). Aceast cuno tin l untric nu are nimic comun cu vorbirea unora
care pretind a ti totul. O astfel de vorbire nu este a Duhului, ci a iubirii de sine. „Dac crede
cineva c tie ceva, înc n-a cunoscut ce trebuie s cunoasc “ (1 Corinteni 8.2).
Trecând acum la pecetluirea cu Duhul Sfânt, nu trebuie s credem c ungerea, pecetluirea
i „arvuna Duhului Sfânt“ sunt lucr ri diferite pe care Dumnezeu le-ar s vâr i în noi, la
diferite timpuri i dup starea credin ei noastre. Nu este a a. Acestea nu sunt lucr ri diferite, ci
doar binecuvânt ri deosebite. Noi nu suntem în stare s cuprindem dintr-o singur privire,
multele fe e ale binecuvânt rii darului Duhului Sfânt, dup cum nu putem s îmbr i m
dintr-o singur privire cele patru laturi ale unei case. Totu i casa aceea este una i r mâne una
i aceea i cas chiar având patru fe e cu totul deosebite între ele.
Tot a a ne arat Dumnezeu, diferitele fe e ale binecuvânt rii care ne-a fost dat prin Duhul
Sfânt. Duhul, care atunci când am crezut în Domnul Isus, ne-a dat m rturia c suntem copii ai
lui Dumnezeu, este acela i Duh care ne „unge“ i ne pecetluie te i care este „arvuna“
mo tenirii noastre. Cât timp suntem îmbr ca i în trupul acesta, Dumnezeu trebuie s ne
înf i eze „bucat cu bucat “ m re ia i bog iile cuprinse în darul Duhului Sfânt.
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Scriind efesenilor, Pavel le spune de dou ori (1.13; 4.30) c ei au fost pecetlui i cu Duhul
Sfânt. În Efeseni 1.13 apostolul arat c lucrul acesta s-a petrecut atunci când au crezut, nu
dup un timp oarecare. Scriptura nu arat nici un interval de timp între „a crede“ i „a fi
pecetlui i“. Ea spune: „Dup ce a i auzit... a i crezut în El i a i fost pecetlui i cu Duhul
Sfânt, care fusese f g duit“. În clipa când am crezut în Domnul Isus noi am primit iertarea
p catelor i tot în aceea i clip Dumnezeu ne-a însemnat cu pecetea Lui, prin care El ne-a luat
în st pânire ca proprietate a Sa, i am devenit locuin a Sa. Pecetea ne m rturise te c suntem
ai S i: „Dac n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui“ (Romani 8.9).
Am v zut câteodat în mijlocul unor turme de oi, pe unele care aveau o însemnare f cut
cu fierul ro u sau cu vopsea. Aceste oi fuseser cump rate de un alt st pân. Noul proprietar
nu- i luase înc oile, dar când pl tise pre ul pentru ele, pusese pe ele pecetea (semnul) lui;
literele numelui s u, ca semn c oile acelea erau de acum în chip net g duit proprietatea Lui.
Nu prin pecetea aceea oile deveniser proprietatea lui, ci prin pre ul de cump rare pl tit de el.
Dar pecetea pus , deosebea pe fiecare oaie în parte. Chiar dac o oaie ie ea la câmp cu alte
mii de oi, nu se putea face nici o încurc tur , fiindc oaia avea pecetea care ar ta a cui este.
Tot a a este i credinciosul r scump rat cu sângele scump al Domnului Isus; el este de acum
proprietatea lui Dumnezeu, pe care i-a însemnat-o cu pecetea Sa. De i ne afl m i ne mi c m
în lume, totu i noi nu mai suntem ai no tri (1 Corinteni 6.19), ci am devenit proprietatea
Aceluia care a înviat din mor i i a c rui pecete o purt m. Noi nu tim cât vom mai fi l sa i
aici, dar tim c suntem proprietatea Lui de neatins (întreag ). De îndat ce un alt func ionar
judec toresc a pus pe un lucru oarecare sigiliul statului sau al tribunalului, lucrul acela a
devenit pentru oricine ceva ce nu poate s i se produc pagube. Tot a a i noi suntem
proprietatea de neatins a lui Dumnezeu. Se poate întâmpla ca un stat s nu fie în stare s
garanteze cu puterea lui neatingerea sigiliului s u; îns puterea Aceluia care ne-a sigilat
pentru ziua r scump r rii este a a de mare încât poate s p zeasc pe orice credincios pân în
ziua r scump r rii.
R scump rarea sufletelor noastre o avem deja (Coloseni 1.14), dar Scriptura vorbe te de o
alt r scump rare i pe aceea o a tept m. „A teptând înfierea, adic r scump rarea trupului
nostru“ (Romani 8.23) El, C petenia mântuirii noastre, duce pe mul i fii la slav (Evrei 2.10).
În vederea acelei zile a r scump r rii, Dumnezeu ne-a pecetluit cu sigiliul propriet ii Sale. i
unde este mâna care ar putea oare s înl ture acest sigiliu? Exist oare mâini mai puternice ca
ale Sale, ca s poat face a a ceva? Sau poate oaia s înl ture ea îns i pecetea pus de
st pânul ei? Domnul Isus spune c „nimeni nu le va smulge din mâna Tat lui Meu“ (Ioan
10.28-29). Aceste mâini sunt neasemuit de puternice, sunt atotputernice ca s poarte oaia lui
Hristos pe care El a pecetluit-o în vederea zilei r scump r rii.
Dup cum Duhul Sfânt este „ungerea i pecetea“, tot a a El este i

ARVUNA MO TENIRII NOASTRE,
adic garan ia c toate câte ne-a dat i ne-a promis Dumnezeu, vor fi partea noastr ve nic .
Prin pecetluirea cu Duhul Sfânt, Dumnezeu î i arat dreptul de st pânire: „Tu e ti al meu“.
Prin arvuna Duhului Sfânt, noi putem spune: „Mo tenirea este a noastr “.
Prin faptul c Dumnezeu ne-a d ruit Duhul Sfânt i ca o „arvun “ (gaj), El s-a angajat
totodat ca s ne duc în st pânirea mo tenirii. A a scrie apostolul Petru: „c tre ale ii care
tr iesc ca str ini...“ (adic c tre noi, care nu avem aici o cetate st t toare) spunându-le c
„Dumnezeu ne-a n scut din nou, la o n dejde vie i la o n dejde nestric cioas , neîntinat i
nevestejit p strat în ceruri pentru voi care sunte i p zi i de puterea lui Dumnezeu prin
credin pentru mântuirea gata s fie descoperit în vremurile de apoi“ (1 Petru 1.3-5).
A a cum ne afl m în aceast lume, sim ind adânc sl biciunea noastr care se arat atât de
des, Dumnezeu vine i ia pricina noastr în puternica Sa mân ca s ne duc la intrarea în
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st pânire a minunatei noastre mo teniri. Nu avem înc r scump rarea trupului nostru, dar
avem arvuna acestei r scump r ri (2 Corinteni 5.1-5). Nu avem înc minunata noastr
mo tenire, îns avem arvuna acestei mo teniri (Efeseni 1.14). Pân la intrarea în st pânire a
mo tenirii, credincio ia Lui ne poart de grij , ca s nu obosim sau s lâncezim, iar puterea
Lui ne ine i ne fere te de vicleniile i asalturile puterii întunericului.
S ne deschidem acum urechea la ultimile convorbiri ale Domnului Isus cu ucenicii S i. În
fa a sufletului S u st tea moartea i plecarea Sa la Tat l. El tia toate câte aveau s vin
asupra Lui încât S-a tulburat în Duhul S u (Ioan 13.21). Dar El nu le-a vorbit ucenicilor
despre aceast tulburare. El le-a vorbit de binecuvânt rile pe care aveau s le primeasc ,
precum i de casa Tat lui i de iubirea Tat lui. El i-a mângâiat: „S nu vi se tulbure inima...
Eu voi ruga pe Tat l i El v va da,

UN ALT MÂNGÂIETOR,
care s r mân cu voi în veac“ (Ioan 14). Pân atunci, Domnul Isus fusese Mângâietorul lor,
Acela care îi condusese i-i ap rase. Aceast slujb Domnul a împlinit-o pân în ultima clip
a ederii sale cu ei. Cât grij avea pentru ei i cum îi preg tea pentru plecarea Sa!
Domnul îi mângâia în întristarea lor, pentru ca s nu se simt singuri i p r si i. Ei aveau
s aib parte de lucruri mai mari. Un alt mângâietor trebuia s vin la ei. Iar El avea s fie ca
Mare Preot în cer i s fac mai departe, lâng Tat l, slujba de Mijlocitor (1 Ioan 2.1); a a c
ei vor avea de acum înainte un Mângâietor cu ei pe p mânt i un Mijlocitor în cer la Tat l.

DOI MÂNGÂIETORI
Într-adev r, noi avem mai mult decât aveau ucenicii în acele zile. Noi avem acum i pe
p mânt i în cer câte un Mângâietor. Avem nevoie de Amândoi, pentru c ne mi c m în
ambele locuri. Nu avem de a face numai cu acest p mânt, ci umblarea noastr este i în ceruri.
Pentru acest p mânt, avem nevoie de un Mijlocitor, de Duhul Sfânt, Conduc tor i Înv tor
care s ne c l uzeasc în tot adev rul.
El este Acela care ne d fericita încredin are a dragostei lui Dumnezeu care a fost turnat
în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Drumul nostru duce prin locuri cu greut i i încerc ri;
avem îns prin El o putere în noi în ine, puterea dragostei lui Dumnezeu care ne permite s
umbl m într-o via nou . El ne înt re te în omul dinl untru ca firea p mânteasc s r mân
r stignit (Galateni 5.24) iar Hristos s poat locui i st pâni în inimile noastre.
Duhul Sfânt este i Acela care produce darurile ce ne sunt necesare pentru zidirea i
cre terea noastr , ca s nu mai fim copii, purta i încolo i încoace de orice vânt de înv tur .
Toate darurile felurite pentru zidirea noastr le d unul i acela i Duh (1 Corinteni 12.11). El
se aseam n cu robul lui Avraam, care a condus pe logodnica lui Isaac, prin pustie, pân la
fericita întâlnire cu logodnicul ei.
Acestea i multe altele sunt lucrarea, Mângâietorului în noi, cu noi i pentru noi, aici pe
p mânt. Dar i în cer avem nevoie de un Mijlocitor (avocat) de Domnul Isus. Prin El putem s
tr im chiar acum, sus în cer, via a noastr de p rt ie cu Tat l, în timp ce picioarele nostre
umbl înc aici pe p mânt. El se roag pentru noi i ca Mare Preot ne pune la îndemân mila,
harul i ajutorul ca s fim înving tori în lupta cu p catul. El nu se mul ume te numai s ne
p zeasc i s ne poarte prin greut ile pustiei, dar ne i conduce în Locul Preasfânt din cer ca
s vedem acolo slava Sa i s ne închin m Tat lui (Evrei 4.15-16; 10.19-22). Dar El face i
mai mult! Când din neveghere p catul întunec p rt ia noastr cu Tat l, El nu- i retrage
mâna de la noi, ci mijloce te pentru noi la Tat l. Nu trebuie s mai p c tuim fiindc nu mai
suntem sub puterea p catului, ci sub c l uzirea Duhului Sfânt; dar dac am p c tuit, El, Cel
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Drept, mijloce te pentru noi, i prin recunoa terea p catului, prin c in
i m rturisire, El
reface iar i p rt ia noastr cu Tat l.
A adar avem un Mângâietor pentru toate câte privesc mersul nostru prin aceast lume, i
avem un Mângâietor pentru tot ceea ce prive te rela iile noastre în ceruri, adic fericita
noastr p rt ie cu Tat l. Cu cât dragoste i purtare de grij ne înconjoar Dumnezeu! N-ar
trebui oare s t cem i s cuget m în lini te la tot ceea ce Dumnezeu face pentru noi? El a dat
pe Fiul S u ca s moar pentru p catele noastre. El a trimis Duhul Sfânt ca Mângâietor, iar
Domnul Isus ade sus pentru noi ca Mare Preot i Ap r tor. Cât de pu in ne d m seama de
m rimea dragostei lui Dumnezeu care ne înconjoar cu atâta plin tate în toate lucrurile!Întradev r „credincios este Dumnezeu, prin care am fost chema i la p rt ia cu Fiul S u, Isus
Hristos, Domnul nostru“ (1 Corinteni 1.9).
Privirea Domnului vedea mai dinainte aceast plin tate de binecuvânt ri când spunea
ucenicilor întrista i: „V este de folos s m duc“. Ei nu puteau s în eleag atunci acest
cuvânt, c ci Mângâietorul înc nu venise. Ei erau înv lui i în negura ceasului acela i cople i i
de groz via întâmpl rilor prin care aveau s treac . Greu am putea în elege starea lor, ce a
însemnat pentru ei, când Acel pe care se rezema n dejdea lor (Luca 24.21), a fost intuit pe
lemnul crucii, suferind moartea cea mai ru inoas . Dup aceasta a urmat minunata
preschimbare din diminea a învierii, când Dumnezeu aduse înapoi pe Marele P stor al oilor i
oile cele risipite se adunar iar i în jurul Celui Înviat.
Iar acele 40 de zile în care Domnul a fost v zut de ucenici, cât de minunate au trebuit s
fie! i totu i nu a fost mai minunat ca ast zi, când i noi Îl avem pe Domnul în mijlocul
nostru. El era cu ei ca Cel înviat, cu noi este ca Cel sl vit i care „ca Întâiul n scut între mul i
fra i, conduce în mijlocul Adun rii, cântarea de laud c tre Tat l ceresc“ (Evrei 2.12). Apoi
L-au v zut plecând la cer, urm rindu-L cu privirea. Pe cine altul aveau ei în cer mai scump
(Psalm 73.25) i pe p mânt în ce i-ar mai fi g sit pl cerea? Ei s-au întors la Ierusalim i în
odaia de sus ca ni te desp r i i de lume st ruiau în rug ciune i a teptau împlinirea
promisiunii Domnului Isus.

EVENIMENTUL RUSALILOR
Numele de „Rusalii“ vine de la grecescul „pentecoste“ care înseamn „a cincizecea zi“.
S rb toarea Rusalilor la iudei avea loc dup apte s pt mâni de la leg narea snopului (Levitic
23.15-16). S lu m Scriptura în mân i s mergem mai aproape la primele dou versete din
capitolul al doilea din Faptele Apostolilor. Con inutul principal al primelor dou capitole este:
Domnul Isus p r se te p mântul i merge în cer, iar Duhul Sfânt p r se te cerul i vine jos
pe p mânt.
Observ m apoi c acei credincio i în ziua Rusalilor au fost strân i la un loc (vers.1).
Versetul 2 ne spune c s-a auzit un vâjiit din cer i toat casa unde st teau a fost cuprins de
el. To i din cas au fost boteza i cu Duhul care era în cas a a cum ar intra ap într-o nav i
to i din vapor ar fi fost îngropa i în ap . Cred c a fost un moment minunat pentru ucenici
când dup Cuvânt ei s-au v zut introdu i în Duhul Sfânt. A a cum la botezul în ap cel ce se
boteaz este introdus în ap , a a a avut loc aici botezul cu Duhul Sfânt pentru ca ei s formeze
un Trup a a cum scrie apostolul: „Noi to i în adev r, am fost boteza i de un singur Duh ca s
alc tuim un singur Trup...“
În versetul 3 întâlnim un nou eveniment: „Ni te limbi ca de foc au fost v zute împ r indu-se
printre ei i s-au a ezat câte una pe fiecare din ei“. Fiecare din ei au primit personal Duhul
Sfânt în chip de limbi împ r ite, Duhul a ezându-Se pe fiecare din ei ca s locuiasc i s
r mân pentru totdeauna în ei (Ioan 14.16). S repet m înc o dat :
În versetul 1 i 2 pe primul plan apare totalitatea credincio ilor („to i laolat “). Nu este
amintit aici un singur credincios. În versetul 3 în prim plan apar persoanele singure („pe
fiecare în parte“). Primul eveniment, botezul (vers.1 i 2) a fost pentru TOTALITATEA
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credincio ilor ca s formeze singurul Trup. Al doilea eveniment, darul Duhului Sfânt (vers.3)
a fost dat tuturor credincio ilor, dar fiec ruia PERSONAL.
Versetul 4 ne arat umplerea cu Duhul Sfânt care este în leg tur cu al doilea eveniment
(darul Duhului Sfânt). Aceast umplere s-a realizat i mai târziu în repetate rânduri la fiecare
în parte (Efeseni 5.18). Nu g sim nic ieri o repetare a botezului cu Duhul Sfânt i nici a
darului Duhului. O SINGUR DAT A AVUT LOC BOTEZUL CU DUHUL SFÂNT LA TOTALITATEA
CREDINCIO ILOR PENTRU AI UNI ÎNTR-UN SINGUR TRUP care cre te pân la venirea Domnului. O
singur dat prime te fiecare credincios personal Duhul Sfânt ca pecetea i arvuna pentru ziua
r scump r rii. Umplerea cu Duhul Sfânt a avut loc la acelea i persoane.
Deci, cele trei versete din Faptele Apostolilor 2 con in dou evenimente deosebite care au
avut loc la aceea i or . Unul se refer la totalitatea credincio ilor, iar celal lat la fiecare în
parte. Acestea au fost împlinirea a dou promisiuni:
a) c ei vor fi boteza i cu Duhul Sfânt, i
b) c trebuia s primeasc darul Duhului Sfânt care s r mân ÎN ei i CU ei.
Amândou promisiunile s-au împlinit în diminea a aceleia i zile de Rusalii. Botezul i
darul Duhului Sfânt nu sunt una i aceea i lucrare. De i au avut loc în aceea i zi i în acela i
timp nu trebuie amestecate. Noi trebuie s le deosebim a a cum deosebim „ungerea,
pecetluirea i arvuna Duhului“, cu toate c ne-au fost d ruite în acela i timp cu darul Duhului
Sfânt. Neobservarea acestei deosebiri a dus la mari derut ri i la p reri care sunt împotriva
Scripturii. Nimeni nu poate folosi pentru „a trimite“, „a da“ i „a primi“ cuvântul „botez“.
Scriptura este dumnezeie te exact i noi s ne ferim de a da unor cuvinte alt în eles. Aceasta
ne-ar duce numai la r t cire.

BOTEZUL CU DUHUL SFÂNT
Scriptura spune pu in despre botez. În afar de textul analizat înainte mai este amintit de
apte ori în Biblie. În trei texte (Matei 3.11; Marcu 1.8 i Luca 3.16), Ioan Botez torul a
m rturisit profetic c Cel ce vine dup el, Domnul Isus, va boteza cu Duhul Sfânt i cu foc. În
al patrulea text (Ioan 1.33) se vorbe te despre descoperirea care a fost f cut lui Ioan în
leg tur cu Domnul Isus: „Acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se, este Cel ce
boteaz cu Duhul Sfânt“. În al cincelea text (Faptele Apostolilor 1.5) Însu i Domnul Isus
îndreapt pe ucenici spre botezul cu Duhul Sfânt, care a avut loc dup mai multe zile. În al
aselea text (Faptele Apostolilor 11.16), Petru prive te înapoi la botezul cu Duhul Sfânt care a
avut loc în ziua Rusalilor. El a spus: „ i mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis:
Ioan (Botez torul) a botezat cu ap , dar voi ve i fi boteza i cu Duhul Sfânt“. În al aptelea text
(1 Corinteni 12.13) suntem înv a i ce a avut loc în botezul cu Duhul Sfânt, adic formarea
singurului Trup a lui Hristos pe p mânt: „Noi to i am fost boteza i de un singur Duh ca s
alc tuim un singur Trup...“ (1 Corinteni 12.13).
Deci ase texte ne îndrum spre evenimentul Rusalilor i un text ne arat partea l untric .
Ziua Rusalilor a fost vestit de Ioan Botez torul, Domnul Isus, iar mai târziu apostolul Petru
se refer la ea. Apostolul Pavel ne înva c TO I credincio ii au fost boteza i în botezul acesta
pentru formarea Trupului lui Hristos. Mai mult nu ne este spus în Scriptur cu privirela
botezul cu Duhul Sfânt. Cu acest botez a început pe p mânt ceva cu totul nou:

FORMAREA SINGURULUI TRUP
Din clipa aceea, în Ierusalim, mica turm de credincio i a încetat s mai fie o turm
alc tuit din mai mul i credincio i aparte. Ei au devenit acum „un singur Trup“ care nu poate
fi desf cut i care este legat în chip nedesp r it cu Capul care este în cer. Lucrul acesta este cu
totul altceva decât ederea laolat a unui num r de credincio i. Acum ei alc tuiau un Trup. În
clipa în care minunatul sunet, ca un vâjiit din cer a umplut casa, ei au fost boteza i spre
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alc tuirea acestei unit i cu totul necunoscut pân atunci pe care nici o putere nu o poate
desface i despre care Domnul spune: „Por ile locuin ei mor ilor nu o vor birui“ (Matei
16.18). Vr jma ul poate c uta i chiar poate reu i, ca prin p cat, dezbinare etc. (Faptele
Apostolilor 5; 1 Corinteni 3) s strice înf i area din afar (v zut ) a acestei unit i, dar
unitatea îns i, care a g sit fiin în botezul cu Duhul Sfânt, nu o poate distruge. Ea este o
realitate care nu poate niciodat s fie înl turat – ea „este un singur Trup“ (Efeseni 4.4).
Niciodat nu se v zuse înainte a a ceva în lume. Enoh, Noe, Avraam, Moise, David au fost
to i ni te credincio i care au umblat cu Dumnezeu, dar ei n-au alc tuit laolalt ceva care s fie
legat de Capul ceresc ca fiind Trupul lui Hristos. Un asemenea gând era cu totul departe de
mintea lor i nici nu putea s apar în vreo inim omeneasc , îns gândul acesta era în inima
lui Dumnezeu înc înainte de întemeierea lumii. În Adam i Eva, Dumnezeu ar ta în tain
acest plan ascuns al inimii Sale. Despre adev rul acesta a vorbit Pavel când a scris efesenilor:
„Taina aceasta este mare, dar eu vorbesc cu privire la Hristos i cu privire la Adunare“
Efeseni 5.32; vezi i Geneza 2.24). Independen a Evei a fost contopit în unirea cu b rbatul
ei: „Dumnezeu a pus numele lor (la plural): Adam (om)“ (Geneza 1.27).
În înv turile ce ni le d cu privire la Adunarea Domnului, apostolul ne îndreapt privirile
asupra trupului omenesc i spune: „C ci, dup cum trupul este unul i are multe m dulare, i
dup cum toate m dularele trupului, m car c sunt multe, sunt un singur trup, tot a a este i
Hristos“. Noi am fi spus: „tot a a este i Adunarea“, dar Dumnezeu spune vorbind despre
Adunare: „tot a a este i Hristos“. Ar putea oare unirea copiilor lui Dumnezeu între ei i to i
laolat cu Hristos s fie ar tat într-un fel mai strâns i mai de nezdruncinat decât în aceste
cuvinte? Adunarea este numit dup Numele Aceluia din care face parte integrnat , tot a a
dup cum numele so iei se contope te în numele so ului ei. A a dup cum Dumnezeu le-a dat
numele de Adam, tot astfel Scriptura leag Adunarea cu Hristos, în acest singur Nume. Apoi
în versetul urm tor, apostolul ne l mure te motivul acestui adev r: „Noi to i în adev r, am
fost boteza i de un singur Duh ca s alc tuim un singur Trup...“ (1 Corinteni 12.13).

MULTE ADUN RI DIFERITE
Dac Scriptura, vorbindu-ne despre botezul Duhului Sfânt ne pune înaintea ochilor „un
singur Trup“, o singur Adunare – Adunarea lui Dumnezeu care a g sit fiin atunci, de ce
vedem ast zi multe adun ri diferite i de unde vin ele? De ce apar ine ast zi un m dular al
„Trupului lui Hristos“ unei biserici iar alt m dular unei alte biserici? Nu am fost oare boteza i
într-un singur Duh ca s alc tuim un singur Trup? De ce ar tam oare a a de pu in acest adev r
în practic ? Oare faptul de a face parte dintr-o grupare (fie chiar purtând numele cel mai
evanghelic) sau dintr-o biseric na ional nu este o t g duire a singurul Trup? Dac suntem
m dulare ale singurului Trup al lui Hristos mai putem oare s fim în acela i timp i m dulare
ale altui trup? Sau poate m dularul s fie legat de altceva cu care Capul nu este legat?
Scriptura nu recunoa te practica ca un credincios s fie m dular al altcuiva decât al „Trupului
lui Hristos“ (1 Corinteni 12.18). Atunci de ce s recunoa tem noi un astfel de comportament?
Poate s -i fie pl cut Domnului ca cineva s fie m dular al unei grup ri pe care Scriptura nu
o recunoa te? Dac prin harul lui Dumnezeu sunt m dular al Trupului lui Hristos, atunci sunt
legat de toate m dularele Trupului S u, atât din ora ul meu, din ara mea cât i cu cei din toat
lumea. Orice alt leg tur în afar de aceasta este o t g duire a unit ii Adun rii lui
Dumnezeu, a Trupului lui Hristos.
Înf i ându-ne Adunarea ca singurul Trup, Scriptura ne arat , între altele, UNITATEA celor
ce-l alc tuiesc, ei fiind cu to ii m dulare ale aceluia i Trup. Dar Scriptura ne vorbe te de
Adunare i în calitatea ei de „Casa lui Dumnezeu“, de Casa lui Dumnezeu în care trebuie s
domneasc rânduiala Sa (1 Corinteni 14.33). În Casa lui Dumnezeu domne te,disciplina i
buna rânduial i nu ni te rânduieli care s fie dup statute i aranjamente omene ti, ci
rânduieli pe care nu le-a dat ni te oameni, ci le-a dat chiar EL. Astfel noi suntem r spunz tori:
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1) s men inem ne tirbit adev rul UNIT II Trupului lui Hristos.
2) s nu ne UNIM i nici s nu recunoa tem alte rânduieli sau alte lucruri decât acelea
pe care El le-a dat.
Nu tim dac ( i pân unde) credincio ii din ziua Rusalilor au în eles c Domnul prin
botezul cu Duhul Sfânt alc tuise singurul Trup, Adunarea Sa. Dar caracterul acestui singur
Trup: o inim i un suflet a fost înf ptuit i ar tat în mijlocul lor prin Duhul care locuia în ei.
Îns l rgimea botezului cu Duh Sfânt i anume faptul c acest botez avea s se întind
cuprinzând pe credincio ii dintre na iuni nu puteau s -l în eleag , nici m car s -l b nuiasc .
S rb toarea evreiasc a Rusalilor cuprindea în sine o indica ie în aceast privin . În zilele
Cincizecimii trebuiau aduse înaintea Domnului „dou “ pâini ca dar leg nat (Levitic 23.17).
Aceste dou pâini pot fi privite ca preînchipuind pe iudei i p gâni despre care Pavel scrie:
„El a f cut din cei doi unul i a surpat zidul de la mijloc care-i desp r ea“ (Efeseni 2.14).
Aceast prefacere în „una singur “ a celor dou pâini din ziua Cincizecimii a avut loc în
aceea i zi a Rusalilor, Noului Testament, dup cum citim: „To i am fost boteza i într-un
singur Duh, ca s alc tuim un singur Trup fie iudei, fie greci“.
Am spus c , credincio ii evrei nu puteau s în eleag , nici nu puteau m car s le vin în
minte a a ceva. Aceast neîn elegere se poate vedea din surprinderea i mirarea adânc care îi
cuprinse când darul Duhului Sfânt s-a revarsat i asupra na iunilor i când Duhul Sfânt a c zut
asupra acestora din urm ca i la început asupra lor (Faptele Apostolilor 10.45).
Nu c cele întâmplate la Rusalii s-ar fi repetat i în casa lui Corneliu, dar auzind deodat pe
cei din casa lui vorbind în limbi i m rind pe Dumnezeu, ei recunoscuser c darul Duhului
Sfânt s-a v rsat i peste na iuni, dup cum spune Scriptura: „îi auzeau vorbind în limbi i
m rind pe Dumnezeu“ (Faptele Apostolilor 10.44-46). Aceste ar t ri în cei dintâi credincio i
dintre na iuni au trebuit totu i s semene atât cu cele din ziua Rusalilor încât Petru, v zând în
ele o leg tur f cut cu botezul Duhului Sfânt din ziua Rusalilor a trebuit s se gândeasc la
Cuvântul Domnului (pe care El îl rostise având în vedere ziua Rusalilor): „C ci Ioan a botezat
cu ap , dar voi, nu dup multe zile ve i fi boteza i cu Duhul Sfânt“.
„ i mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis:.....“ (Faptele Apostolilor 1.5; 11.6).
Prin aceast ciudat asem nare în felul de a lucra al Duhului Sfânt, Domnul a adus pe Petru i
pe credincio ii iudei ca treptat, treptat s în eleag c i neamurile erau cuprinse în acel Trup
alc tuit în ziua Rusalilor prin botezul Duhului Sfânt.

COBORÂREA I V RSAREA
Din faptul c versetele din Faptele Apostolilor 10.44-46 ne spun c Duhul Sfânt S-a
coborât (c zut) i a fost v rsat (turnat) peste Corneliu i cei ce erau cu el, unii au tras
concluzia c ace tia ar fi primit un nou botez al Duhului Sfânt, i c ceea ce s-a întâmplat la
Rusalii s-ar fi repetat aici. Scriptura îns nu ne spune a a ceva. Cei drept, vedem c
Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit fa de aceste prime roade dintre na iuni ca s fac
astfel leg tura cu botezul Duhului Sfânt ce avuse loc în ziua Rusalilor, dar Scriptura nu mai
vorbe te NICIODAT despre un botez cu Duhul Sfânt, ci tot mereu despre „darul“ Duhului
Sfânt prin care to i credincio ii erau ad uga i la familia lui Dumnezeu, familie alc tuit în
ziua Rusalilor i care cre tea mereu.
S cercet m mai am nun it cuvintele coborât (sau: c zut) i v rsat (sau: turnat). Mai întâi,
s lu m aminte c aceste cuvinte nu sunt întrebuin ate decât cu privire la cele dintâi roade
dintre iudei (Faptele Apostolilor 11.15), dintre samariteni i na iuni. Observ m c Dumnezeu
a întrebuin at ni te c i cu totul extraordinare ca s introduc pe ucenici în planul Adun rii
Sale.
În ziua Rusalilor, Dumnezeu f cuse cunoscut vestea c f g duin a Sfântului Duh nu era
numai pentru copii lui Israel, ci i pentru cei ce erau înc departe în oricât de mare num r avea
s -i cheme Domnul Dumnezeul nostru. Când Dumnezeu a chemat într-un mod cu totul
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neobi nuit pe primii credincio i dintre cei departe, El a înso it chemarea aceasta de ni te
semne întocmai ca i semnele care fuseser v zute „la început“ (adic în ziua Rusalilor).
Acest adev r îl observ m din cuvintele: „Ace tia care au primit Duhul Sfânt ca i noi“
(Faptele Apostolilor 10.47). Mai departe citim: „Duhul Sfânt a c zut peste ei ca i peste noi la
început“ (Faptele Apostolilor 11.15). Prin cuvântul „la început“ privirile ne sunt îndreptate
asupra versetelor 3 i 4 din Faptele Apostolior 2 când Duhul Sfânt s-a a ezat peste fiecare în
parte i ei au început s vorbeasc în limbi.
Prin aceste întâmpl ri extraordinare pe care nu le g sim decât în cazul de fa , Petru a
trebuit s fie adus s în eleag c i neamurile erau cuprinse în Trupul alc tuit în ziua
Rusalilor, prin botezul cu Duhul Sfânt; sau cum spune Pavel mai târziu „c TO I fie iudei, fie
greci am fost boteza i ca s alc tuim un Trup“. Iat acum versetele în care se g se te cuvântul
„a c zut“ Duhul Sfânt: Faptele Apostolilor 8.16; 10.44; 11.15. Iar despre „turnarea“
Sfântului Duh ne vorbesc urm toarele texte: Faptele Apostolilor 2.17, 33; 10.45.
Apostolul Pavel întrebuin eaz
i el o dat acest cuvânt ca privind întregimea
credincio ilor în Tit 3.6. Îns aceste versete nu ne spun nicidecum c aceast „c dere“ a
Duhului i aceast „turnare“ a Duhului ar fi fost ceva care s se fi v zut i într-un chip
exterior a a cum este cazul în ziua Rusalilor. Citim de pild c „a c zut frica peste to i“
(Faptele Apostolilor 19.17 comparat cu Romani 15.3 i Faptele 13.11). Aceasta nu înseamn
c „c derea fricei“ s-a putut vedea i într-un chip exterior.
Acela i cuvânt întrebuin at în cartea lui Ioel 2.28 i în Faptele Apostolilor 2.17, 33 pentru
„turnarea“ sau „v rsarea“ Duhului Sfânt îl g sim întrebuin at i în Psalm 42.4; 62.8; 69.24 etc.
De asemenea „a- i v rsa sufletul“ sau turnarea sau v rsarea mâniei nu sunt legate de ceva care
se z re te în afar .
A adar cuvintele acestea apas mai degrab asupra faptului c lucrul s-a f cut DEODAT i
pe NEA TEPTATE decât c ar fi fost v zut i în afar . Aceste versete (Faptele Apostolilor
10.44-46) ne dovedesc de altfel acest lucru. Petru nu vorbise decât pu in i iat c el este
întrerupt brusc i cei de fa î i dau seama cu uimire c na iunile primiser Duhul Sfânt „c ci
îi auzea vorbind în limbi i m rind pe Dumnezeu“.
Aceast lucrare a Duhului ( i nu un semn v zut sau sim it) convinse pe credincio ii evrei
c aceste suflete dintre neamuri primiser Duhul Sfânt. Ei v zur în cele întâmplate aici o
oarecare urmare a ceea ce avusese loc în ziua Rusalilor i a c rei prim parte o tr iser ei
în i i. Prin ad ogirea acestor prime roade (pârga) dintre neamuri, Adunarea î i luase acum
înf i area definitiv ca fiind o „împreun alc tuire“ a credincio ilor dintre iudei i neamuri.
Cei drept Scriptura ne mai vorbe te i despre „vorbirea în limbi“ precum i despre „a m ri
pe Dumnezeu“ ca pe ni te lucr ri ale Duhului Sfânt dar de atunci nu le mai pune niciodat în
leg tur cu „c derea“ sau „turnarea“ Duhului Sfânt.
Pentru cine este str in deosebirea între „botez i dar“ al Duhului Sfânt în evenimentul de
la Rusalii, acela nu va face nici deosebirea dintre „darea, venirea i primirea Duhului Sfânt“.
Dar credinciosul poate fi sigur c Domnul spune ce crede i crede ce spune. Promisiunea
Tat lui care cuprinde darea, venirea i primirea Duhului Sfânt i botezul cu Duhul Sfânt nu
sunt nicicând una i aceea i. La un dar este nevoie de un d ruitor, la venire o persoan , la
primire un primitor, la botez un botez tor.
Scriptura deosebe te toate acestea foarte exact. Când vorbe te de darul Duhului Sfânt,
atunci ne spune c D ruitorul este atât Tat l cât i Fiul (Ioan 14.16; 15.26; Faptele Apostolilor
11.17). Iar dac ne vorbe te despre botezul cu Duhul Sfânt, atunci nume te numai pe Domnul
Isus (Matei 3.11; Marcu 1.8; Luca 3.16; Ioan 1.33).
Unii, din cauza necunoa terii Scripturii, cer a fi boteza i de Duhul Sfânt ca i cum Duhul
Sfânt ar boteza cu Duhul Sfânt. Ast zi sunt multe p reri cu privire la botezul cu Duhul Sfânt
i avem nevoie de har ca s nu trecem peste ce este scris. S-a spus, de pild , în reptate rânduri,
c :
- prin botezul cu Duhul Sfânt se s vâr e te o lucrare în cei credincio i.
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prin urmare, fiecare trebuie s umble dup botezul cu Duhul Sfânt.
prin botezul acesta fiecare prime te o anumit parte din Duhul în care a fost
botezat.
Dac cercet m Scriptura nu g sim de loc c prin botezul cu Duhul Sfânt se s vâr e te o
lucrare în noi. Nu este vorba în ce prive te acest botez de o lucrare în noi, ci de o lucrare cu
noi. Prin botezul cu Duhul Sfânt, o lucrare s-a înf ptuit cu credincio ii, i anume aceea c ei
au fost uni i cu to ii într-un singur Trup.

UMBLAREA DUP BOTEZUL CU DUHUL SFÂNT
Cât prive te aceast umblare, ea se întemeiaz pe p rerea c acest botez are loc i ast zi i
c el este pentru fiecare credincios în parte. Scriptura îns – lucru foarte vrednic de luat în
seam – nu cunoa te nici un botez al Duhului de care s se fi bucurat individual un singur
credincios. Botezul cu Duhul Sfânt a avut loc, conform cuvintelor Domnului, în ziua Rusalilor
la Ierusalim i el a fost (spre deosebirea botezului în ap ) partea nu a unei singure persoane, ci
a întregimii credincio ilor. În lumina acestui adev r trebuie s judec m ve tile care spun:
„fratele sau sora cutare a fost botezat cu Duhul Sfânt“.
Botezul cu Duhul Sfânt nu a fost pentru fiecare om în parte – când aici, când acolo – ci a
fost o lucrare a Domnului s vâr it o singur dat cu to i credincio ii laolt ca alc tuind un
întreg; era lucrarea Domnului prin care El înfiin a Adunarea Sa, în care sunt cuprin i to i cei
ce primesc Duhul Sfânt, a a cum spune Scriptura: „Noi to i am fost boteza i de un singur Duh
ca s alc tuim un singur Trup“. Scriptura nu mai vorbe te apoi niciodat de alte botezuri cu
Duhul Sfânt care ar fi trebuit s mai aib loc. Mai putem oare s fim boteza i înc o dat ca s
alc tuim un singur Trup? Poate oare Adunarea s ia fiin de mai multe ori decât o singur
dat ? Cel care începe o cl dire de mai multe ori nu este un me ter bun. Dac Adunarea a fost
alc tuit în ziua Rusalilor, se mai poate alc tui din nou? Poate oare Trupul lui Hristos s mai
ia fiin înc o dat ? Niciodat !
Unirea m dularelor într-un singur Trup – Trupul lui Hristos – a vut loc prin botezul cu
Duhul Sfânt în ziua Rusalilor i Scriptura nu ne vorbe te niciodat despre o repetare a acestui
botez. Este adev rat c în perioada de la început, în timpul a ez rii Adun rii, Dumnezeu a
descoperit prin ni te întâmpl ri deosebite (cum am v zut la Corneliu) l rgimea i rostul
acestui botez, dar nu este vorba niciodat de o repetare a botezului cu Duhul Sfânt.
Fiecare credincios care prime te pecetea Sfântului Duh este ad ugat la Trupul care i-a
g sit începutul în ziua Rusalilor. Copilul care se na te, intr în familia care a fost alc tuit mai
înainte, dar nu are loc o nou întemeiere a familiei ori de câte ori se na te un copil. To i sunt
cuprin i în actul de întemeiere al familiei care s-a f cut o singur dat . Tot astfel nu are loc un
nou botez pentru fiecare credincios în parte, ci prin darul (primirea) Duhului Sfânt (na terea
spiritual ) fiecare este f cut p rta al botezului, care a avut loc o singur dat i prin care
familia cereasc a fost întemeiat a a încât apostolul putea s scrie corintenilor c ei au fost
boteza i într-un Duh ca s alc tuiasc un Trup.
Înc un cuvânt cu privire la gândul c prin botez s-ar primi ceva. Oriunde g sim în Biblie
cuvântul „botez“ nu g sim niciodat în leg tur cu el gândul c cel care este botezat ar primi
prin aceasta o parte din ELEMENTUL BOTEZULUI (duhul, apa etc.) în care el este botezat. Adic ,
c ar primi o parte din Duhul Sfânt pentru c el este botezat în Duhul Sfânt, sau o parte din
ap pentru c este botezat în ap , sau din nor i din mare în care a fost botezat Israel. Gândul
pe care ni-l arat Scriptura în leg tur cu botezul nu este cel al primirii, ci al unirii cu ceva i
al ie irii de pe un t râm i al intr rii pe alt t râm.
De pild , Israel a fost botezat în nor i mare. Ei n-au primit nimic din mare, ci este vorba la
acel botez de ie irea din leg tura cea veche i intrarea într-o leg tur nou . Prin botezul în nor
i mare, ei au fost uni i astfel: în nor cu m rirea i prezen a lui Dumnezeu, iar în mare era
desp r irea de Egipt i intrarea lor în pustie.
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În botezul cu ap nu primim nimic din ap , dar pentru c „suntem f cu i una împreun cu
El“ (Romani 6.4-5), botezul înseamn pentru noi p r sirea întregului t râm al primului om
(Adam) i intrarea în sfera de via a Omului al doilea (Hristos); el este totodat punctul de
desp r ire între cei doi oameni (cel vechi i cel nou) i între t râmurile lor (cel p mântesc i
cel ceresc).
Tot astfel este i cu botezul în Duhul Sfânt. El înseamn ie irea din ceea ce eram mai
înainte: iudei, greci, robi, oameni liberi i încorporarea noastr laolat în singurul Trup, care
este Adunarea lui Hristos.

VORBIREA ÎN LIMBI
Al ii, legând de botezul cu Duhul Sfânt „vorbirea în limbi“, au stabilit c ar fi semnul
dup care se cunoa te c cineva a fost botezat cu Duhul Sfânt. Acest mod de gândire se
sprijin pe o concluzie gre it . Corintenii, c rora apostolul le scria c to i au fost boteza i în
Duhul Sfânt, erau departe de a vorbi to i în limbi (1 Corinteni 12.29-30). Prin urmare, nu
suntem înv a i c o singur persoan poate s fie botezat cu Duhul Sfânt i nici c acest botez
trebuie s fie urmat de vorbirea în limbi.
Chiar în ziua Rusalilor nu g sim vorbirea în limbi în leg tur cu botezul Duhului, ci doar
cu „umplerea cu Duhul Sfânt“, vorbirea în limbi nefiind semnul deosebitor. Când mai târziu
mul i au devenit credincio i i s-au umplut de Duhul Sfânt (Faptele Apostolilor 4.31), nu
g sim scris c ei ar fi vorbit în limbi. De asemenea când Pavel s-a umplut de Duhul Sfânt
(Fapte 9.17) se istorise te despre SINCERITATEA m rturisirii sale, dar nicidecum c el vorbea
în limbi.
În tot timpul – probabil zece ani – cuprins între Rusalii i întoarcerea la Dumnezeu a lui
Corneliu g sim mai multe istorisiri despre semne i minuni, dar nici o ar tare i nici o aluzie
la vorbirea în limbi. Mai departe, în perioada urm toare de vreo paisprezece ani, cuprins
între poc in a lui Corneliu i ucenicii din Efes nu g sim deloc amintit vorbirea în limbi. De
notat c pe ace ti ucenici apostolul nu i-a întrebat dac vorbesc în limbi i nici dac au fost
boteza i cu Duhul Sfânt, ci doar le-a zis: „A i primit voi Duhul Sfânt când a i crezut?“ S
observ m: „când a i crezut“ i nu când a i fost boteza i. i a doua întrebare: „Dar cu ce botez
a i fost boteza i?“ însemna „care este temelia credin ei voastre?; în cine a i crezut?; cu cine va i unit?; pe cine m rturisi i?“ Auzindu-i c ei n-au cunoscut decât pe Ioan Botez torul,
apostolul le-a vorbit despre Domnul Isus i nu despre Duhul Sfânt. i când au auzit aceste
vorbe au fost boteza i în Numele Domnului Isus. Apoi Duhul Sfânt a m rturisit, a adeverit c
m rturisirea credin ei lor a fost adev rat prin faptul c au fost ad uga i Adun rii lui Hristos.
Apoi iar i, de la capitolul 19 pân la sfâr itul c r ii Faptele Apostolilor (o perioad de
vreo apte ani) nu ni se istorise te nimic despre vorbirea în limbi.
Cele trei cazuri pe care le-am g sit în Faptele Apostolilor au fost într-o strâns leg tur cu
unele înv minte deosebite pe care Domnul le-a dat alor S i în acele zile. Apoi nu mai g sim
în nici o carte din Biblie, afar de 1 Corinteni, ceva despre vorbirea în limbi. i ce loc dau unii
ast zi vorbirii în limbi despre care Scriptura ne spune c va înceta!?
Se spune câte o dat c limbile vor înceta numai „când va fi venit cea ce este des vâr it“.
Afirma ia aceasta nu se potrive te îns cu Scriptura. S ne uit m mai de aproape la aceste
versete din 1 Corinteni 13.8-10. Pavel vorbe te despre durata ve nic a dragostei. Apoi el
revine înc o dat asupra a trei lucruri despre care vorbise mai înainte în versetele 1 i 2:
- Prorociile;
- Limbile;
- Cuno tiin a.
Despre prorocii, apostolul spune c vor fi desfin ate; tot a a se spune despre cuno tiin .
Despre limbi îns se spune c ele vor înceta. În versetul 9 apostolul revine înc o dat asupra
cuno tin ei i asupra prociilor i ne spune c amândou le avem în parte. În versetul 10,
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apostolul ne spune: când se va sfâr i acest „în parte“ (cuno tiin a i prorociile): „când va veni
ce este des vâr it“. A adar vedem l murit din aceste cuvinte c ÎNCETAREA vorbirii în limbi
nu este cuprins în lucrurile care vor fi desfin ate atunci când „va veni ce este des vâr it“, ci
apostolul f r a l muri în care împrejur ri, ne spune pur i simplu c limbile vor înceta. În
acele zile în care „vorbirea în limbi“ înc mai avea loc în adun ri, darul acesta purta într-un
chip a a de v dit pecetea Duhului Sfânt încât NU putea s existe nici o îndoial în
privin a cur iei lui. Ceea ce se nume te ast zi „vorbire în limbi“ nu arat a a ceva. Chiar i
cei ce sus in vorbirea în limbi sunt nevoi i în multe cazuri s recunoasc neautenticitatea
acestei vorbiri în limbi.
Pentru cel care a în eles din Scriptur c Domnul prin botezul cu Duhul Sfânt a des vâr it
unitatea r scump ra ilor S i într-un singur Trup, aceste lucruri despre Rusalii nu mai sunt o
greutate. tim c f g duin ele pe care Dumnezeu le-a f cut lui Israel prin gura lui Ioel î i vor
avea în zilele viitoare deplina lor împlinire. Dar în timpul harului noi nu avem de a teptat nici
o repetare a celor întâmplate în ziua Rusalilor.
S vorbim acum ceva despre „limbile ca de foc“ împ r ite printre ei (Faptele Apostolilor
2.3) în care unii v d

BOTEZUL CU FOC
pe care-l vestise Ioan Botez torul. Ei zic c credinciosul prime te în chip tainic, prin botezul
cu foc, o deosebit preg tire i înzestrare pentru slujb i c prin lucrarea aceasta firea veche
i p catele care locuiesc în noi sunt mistuite.
Cercetând îns asemenea p reri în lumina Scripturii, trebuie s constat m nu numai c
Scriptura NU ne înva a a ceva, dar i c o astfel de înv tur nu are nici cel mai mic reazim
pentru p rerea c cele întâmplate în ziua Rusalilor ar fi un botez cu foc. Este foarte dureros s
vezi cum deseori, numai prin faptul c dou cuvinte biblice sun pu in la fel, uni fac s ias
ni te înv turi i vederi nechibzuite pe care Scriptura nu le recunoa te. Faptul c Domnul
Isus i apostolii nu au vorbit niciodat un singur cuvânt despre „botezul cu foc“ ar trebui s le
dea de gândit celor care împ rt esc astfel de idei.
Ioan Botez torul este singurul care, rostind vestea ce i se încredin ase pentru Israel, a
vorbit despre botezul cu foc zicând: „El v va boteza cu Duhul Sfânt i cu foc“ (Matei 3.11;
Luca 3.16). Când Domnul, dup învierea Sa, vorbea cu ucenicii S i despre botezul lui Ioan,
cât de bine ar fi putut s le spun : „Voi ve i fi boteza i cu Duhul Sfânt i cu foc!“, îns El le
spune doar: „Ve i fi boteza i cu Duhul Sfânt“ i nu adaug „ i cu foc“. Tot a a i Petru când a
vorbit în Faptele Apostolilor 11.16 despre aceste cuvinte, las la o parte expresia „ i cu foc“.
Dac ucenicii ar fi fost boteza i „cu foc“ în ziua Rusalilor, crede i c nu ar fi amintit ceva
despre un adev r atât de important? Dac nici Domnul, nici apostolii nu leag unul de cel lalt
botezul cu „Duhul Sfânt i botezul cu foc“ nu avem drept s facem noi acest lucru. Numai
faptul acesta ar trebui s fie de ajuns pentru ca s nu privim botezul „cu Duhul Sfânt“ i
botezul „cu foc“ ca însemnând acela i lucru. Dimpotriv , este vorba de

DOU EVENIMENTE DEOSEBITE
unul de cel lalt i nicidecum dou cuvinte care ar ar ta un singur lucru. Botezul cu Duhul
Sfânt i-a g sit împlinirea în ziua Rusalilor, iar botezul „cu foc“ este înc în viitor i el
însemneaz „focul judec ii“ care are s vin peste cei ce resping harul.
S cercet m acum spusele lui Ioan Botez torul împreun cu contextul (cuvintele care le
înso esc). Dar mai înainte, s d m voie Scripturii s ne reaminteasc scopul pentru care Ioan a
predicat i a botezat „cu botezul poc in ei“: el era pentru ca Israel s recunoasc i s
primeasc pe Mesia al S u (Ioan 1.31). În Matei 3.11 observ m cum Ioan, pornind de la
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botezul s u îndreapt privirile ascult torilor asupra botezurilor cu care avea s -i boteze Acela
care venea dup el. Din primirea sau respingerea botezului s u (al lui Ioan) urma cu ce fel de
botez aveau s fie boteza i ei de Domnul i anume cu Duhul Sfânt spre binecuvântarea lor sau
cu foc spre judecata lor.
Cei care au primit botezul lui Ioan „au dat dreptate lui Dumnezeu“ când cerea ca ei s se
poc iasc . Îns cei care nu s-au botezat, au f cut zadarnic pentru ei planul de har al lui
Dumnezeu i i-au atras asupra lor judecata (Luca 7.29-30). În adev r, din primirea sau
respingerea botezului s u, atârna, ca o urmare fireasc , primirea sau respingerea lui Hristos.
Unii erau grâul, ceilal i pleava. Apoi, ceea ce Ioan în elegea prin „botezul cu foc“ aceasta ne-o
l mure te el însu i în context: „Pleava, o va arde într-un foc care nu se va stinge“ (Matei
3.12).
Cum am mai spus, unii gândesc c botezul cu „foc“ este în leg tur cu unele binecuvânt ri
i ar t ri de putere. Dar nu este oare nechibzuit s la i contextul la o parte i s prezin i focul
din versetul 11 ca „binecuvântare“ i focul din versetul 12 ca judecat ? Focul nu are alt
putere decât s mistuie. În toat Scriptura g sim focul ca un simbol al judec ii i al mistuirii.
S ne gândim numai la cuvintele Domnului din Marcu 9.43-48. Apostolul Pavel spune c
Domnul Isus va veni din cer „cu îngerii puterii Sale într-o v paie de foc, dând r zbunare celor
ce nu cunosc pe Dumnezeu i celor ce nu ascult de Evanghelia Domnului nostru Isus care
vor suferi pedeaps ve nic ...“ (2 Tesaloniceni 1.7-9).
Tot a a este i ast zi: to i care au primit pe Domnul prin poc in i credin sunt p rta i ai
botezului cu Duhul Sfânt care a avut loc în ziua Rusalilor. Îns pentru cei ce resping m rturia
lui Dumnezeu, nu r mâne decât botezul cu foc. Ioan vedea în chip profetic aceste dou
botezuri în viitor, i el a m rturisit cu putere c Cel ce avea s le îndeplineasc era chiar în
mijlocul lor.

LUNGA PERIOAD
care desp r ea aceste dou botezuri, era – foarte de crezut – ceva ascuns lui Ioan, tot a a dup
cum prorocilor Vechiului A ez mânt, le era ascuns c „anul mântuirii“ i „ziua r zbun rii“
aveau s fie desp r ite una de cealalt printr-o lung perioad de timp i c aceste dou
expresii cuprindeau în ele întâia i a doua venire a lui Hristos. Ei nici nu b nuiau aceast
perioad de timp dintre „anul mântuirii“ i „ziua r zbun rii“ i cu atât mai pu in c în acel
timp minunatul plan al lui Dumnezeu – strângerea Adun rii Sale – avea s se înf ptuiasc .
Când Isaia scria: „Duhul Domnului este peste mine... M-a trimis s vestesc anul îndur rii
Domnului i ziua r zbun rii Dumnezeului nostru“, ce tia el oare despre faptul c între aceste
dou lucr ri legate cu un „ i“ aveau s treac o perioad de timp de dou mii de ani? La
Nazaret, Domnul a c utat special aceste versete. El a f cut o desp r ire între aceste dou
lucr ri legate prin cuvântul „ i“ cu toate c se afl strâns legate în aceea i fraz . Domnul a
citit textul pân la anul de îndurare, apoi a închis cartea i a declarat c aceste cuvinte, adic
numai ceea ce citise El erau împlinite (Luca 4.21). Dup cum pl nuise mai dinainte, Domnul
a închis cartea tocmai înainte de restul cuvintelor: „ i ziua r zbun rii Dumnezeului nostru“.
Aceast zi este ca i botezul cu foc vestit de Ioan Botez torul înc în viitor. Când Domnul
Isus va lua în mân cartea pecetluit cu apte pece i, atunci aceast zi a mâniei î i va avea
începutul (Apocalipsa 5.1-7).
Textul din Luca 4.16-21 este foarte vrednic de luat în seam . Domnul a luat cartea închis
(înf urat ), apoi a deschis-o i a vorbit despre începutul „anului de îndurare“. Apoi, a închis
cartea (care cuprindea cuvintele „ziua r zbun rii“) i a dat-o slujitorului. În urm „S-a a ezat
jos“ i ochii tuturor au fost a inti i la El. Acest text cuprinde un în eles adânc, foarte adânc.
Hristos este Cel care deschide Scripturile. El este Cel care anun ziua harului începând
cuvinte de har astfel încât omul se mir (versetul 22). Cartea care cuprindea aceast zi de har,
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care de atunci era deschis , Hristos o pune în mâna slujitorului. Apoi se a az la dreapta
m ririi, în locurile cere ti i ochii tuturor se îndreapt spre El.
Am în eles oare c în Persoana Domnului avem cheia cu ajutorul c reia putem în elege
Scriptura? S-a întip rit în mintea noastr c suntem în ziua harului? Ne socotim pe noi în ine
ca ni te slujitori în mâna c rora Domnul a încredin at Cartea deschis cu ziua harului? Ce
înseamn pentru noi faptul c Hristos ade la dreapta m ririi? Sunt ochii no tri îndrepta i
asupra Lui? Lumea prive te la oameni i întâmpl ri care izbesc ochii, îns noi privim la
Domnul Isus.
Primul eveniment mare pe care îl a tept m este venirea Domnului din cer. În Apocalipsa 5
Îl g sim pe Hristos luând din nou cartea în mân . Dar de data aceasta nu din mâna slujitorului,
ci din mâna Aceluia care ade pe tron, i anume nu din tronul din care iese harul, ci din tronul
din care ies fulgere, glasuri i tunete. Atunci se vor desf ura urmarea cuvintelor scrise de
Isaia: „ i ziua r zbun rii Dumnezeului nostru“ etc. Oh, ce preschimb ri vor avea loc pe
p mânt când Dumnezeu va cur i p mântul S u prin judecat i îl va preg ti pentru ziua
domniei Sale!
A adar, g sim deseori în Scriptur lucruri i întâmpl ri strâns legate în aceea i fraz , dar
între care î i g sesc loc perioade lungi de timp, f r ca lucrul acesta s fie ar tat. A a este în
ceea ce prive te botezul „cu Duhul Sfânt“ i botezul „cu foc“ (vezi i Ioan 5.29; 2 Timotei
4.1).
S-au scurs dou mii de ani de când a avut loc botezul „cu Duhul Sfânt“, îns botezul „cu
foc“ n-a avut înc loc. Când el va avea loc, timpul de fa în care Adunarea lui Dumnezeu se
alc tuie te, î i va avea sfâr itul i va începe ziua mâniei. Unii copii ai lui Dumnezeu cer, în
mod nechibzuit ca Domnul s le fac parte de „botezul cu foc“, ne tiind c prin aceasta ei cer
asupra lor judecata i focul mistuitor al lui Dumnezeu.
S comapar m înc o dat pe scurt textele din Matei 3.11 cu Faptele Apostolilor 2.3. În
Faptele Apostolilor versetul ne vorbe te mai întâi c , au fost v zute „ni te limbi CA de foc“.
Deci nu ni te „limbi DE foc“, ci limbi care puteau fi comparate, care se asem nau cu ni te
limbi de foc. Nu exist oare o mare deosebire între „a fi botezat cu foc“ i vederea unor „limbi
ca de foc“? Cine cite te cu luare aminte textul din Faptele Apostolilor 2.3 observ c ceea ce
vrea Duhul Sfânt s ne pun înaintea ochilor sunt limbile, iar mai departe c aceste limbi s-au
a ezat f r deosebire peste fiecare din ei. Dar când este vorba despre cum ar tau aceste limbi,
ne spune c ele erau „CA de foc“. Într-adev r, ce leg tur poate fi între aceste cuvinte „ca de
foc“ i „botezul cu foc“, despre care a vorbit Ioan Botez torul? Nu ne vorbesc oare limbile,
mai degrab , despre m rturia pe care trebuia s o duc mai departe ucenicii, decât despre
botezul cu foc?
Faptul c aceste limbi „s-au împ r it“, poate fi indica ia c m rturia harului nu mai avea
s fie acum limitat numai în cadrul lui Israel, ci trebuia s fie dus peste tot în toate limbile i
graiurile. Iar faptul c erau „ca de foc“ ne poate ar ta c , lucrarea m rturiei lui Dumnezeu, ca
i focul, descoper i judec ceea ce este potrivnic sfin eniei lui Dumnezeu. Cât de simpl este
istorisirea din Faptele Apostolilor 2. Pe de o parte „toat casa a fost umplut cu Duhul Sfânt“
i prin aceasta to i cei ce erau în cas au fost „boteza i“ (cufunda i) în acela i Duh pentru a
alc tui „un singur Trup“ iar pe de alt parte, când Duhul Sfânt s-a l sat asupra fiec ruia în
parte, to i au primit darul Duhului Sfânt, prin care au fost f cu i în stare s fie m rturiile Sale
în lume. Dup aceea este men ionat c : „To i s-au umplut cu Duhul Sfânt i au început“ s
vesteasc m rturia harului lui Dumnezeu „dup cum le da Duhul s vorbeasc “ (Fapte 2.4).

UMPLEREA CU DUHUL SFÂNT
Nu este o lucrare care se înf ptuie te odat pentru totdeauna, ci este ceva care se repet în
cursul vie ii cu Domnul. Nu trebuie s confund m aceast lucrare cu botezul Duhului Sfânt
sau cu darul Duhului Sfânt.
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Putem fi îndemna i: „Fi i plini de Duhul Sfânt“ (Efeseni 5.18), dar nu putem s fim
îndemna i: „Fi i boteza i cu Duhul Sfânt“ sau „Fi i înzestra i sau pecetlui i cu Duh Sfânt“. Dar
starea de plin tate a Duhului (umplerea) este în strâns leg tur cu predarea noastr
Domnului i cu o via de credin
i de ascultare. A fi cineva plin de Duhul Sfânt este o
lucrare pe care o g sim în Scriptur nu numai cu începere de la Rusalii când Duhul Sfânt i-a
ales domiciliul în credincio i, ci aceast lucrare a fost întâlnit în toate timpurile de mai
înainte. Prin urmare, umplerea nu este o lucrare care face parte din botezul sau din darul
Duhului Sfânt i nu este aceea i cu locuirea Duhului Sfânt în noi. Nu putem spune c atunci
când Duhul Sfânt î i face locuin a într-un om înseamn în acela i timp i c acel om este plin
de Duhul Sfânt.
Locuirea în noi a Duhului Sfânt este ceea ce deosebe te pe credincio ii din timpul harului
de cei din vremea Vechiului A ez mânt. Dar observ m, pe de o parte c dup Rusalii, de i
Duhul Sfânt locuia în credincio i, ei au fost totu i din nou umplu i cu Duhul Sfânt, iar pe alt
parte cu toate c Duhul Sfânt nu locuia în credincio ii Vechiului Leg mânt, totu i unii din ei
au fost umplu i cu Duhul Sfânt. De pild g sim c înainte de Rusalii, Be aleel a fost umplut
cu Duhul Sfânt pentru ca în puterea Lui s duc la bun sfâr it lucr rile care i-au fost
încredin ate pentru cortul din pustie (Exod 31.2-3). Elisabeta a fost umplut cu Duh Sfânt ca,
în bucuria ei, s laude pe Dumnezeu, iar Zaharia s proroceasc (Luca 1.41, 67).
Tot astfel, dup Rusalii, ucenicii în care Duhul Sfânt venise s locuiasc au fost umplu i cu
Duhul Sfânt ca s propov duiasc m re ia harului lui Dumnezeu. Pu in mai târziu, Petru a fost
din nou umplu pentru ca s m reasc Numele Domnului în ceasul prigonirii. Dup aceea mica
ceat a fost în întregime umplut din nou cu Duhul Sfânt ca în puterea Sa s vesteasc f r
fric i cu îndr uneal Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi citim cum Saul i ucenicii s-au umplut
de Duhul Sfânt (Faptele Apostolilor 4.31; 9.17; 13.9, 52). Tot astfel, Scriptura men ioneaz
ni te b rba i ca tefan i Barnaba care erau plini de Duhul Sfânt (Faptele Apostolilor 6.3, 5;
7.55; 11.24) Apoi noi suntem îndemna i s fim plini de Duhul Sfânt (Efeseni 5.18).
Când credincio ii Vechiului Testament au fost umplu i cu Duhul Sfânt era de la sine
în eles c aceast lucrare nu cuprindea i unirea cu Hristos în calitatea Sa de Cap al Trupului.
Aceast unire este legat de darul i locuirea în noi a Duhului Sfânt. De ea au parte numai
credincio ii timpului de har care alc tuiesc Trupul lui Hristos.
A adar, pe o parte vedem c un credincios al Vechiului Testament care nu avea Duhul
Sfânt locuind în el, putea s fie umplut cu Duhul Sfânt, iar pe alt parte un credincios al
timpului harului care avea Duhul Sfânt locuind în el, putea s nu fie plin de Duh. Din acest
motiv, efesenii, c rora apostolul le scria c erau pecetlui i cu Duhul Sfânt, erau îndemna i s
fie plin de Duhul. La credincio ii Vechiului Leg mânt, umplerea cu Duhul Sfânt era în func ie
de venirea peste ei a Duhului, pe când la credincio ii din Adunarea lui Dumnezeu, umplerea
cu Duhul Sfânt este desf urarea în afar a puterii Duhului Sfânt care locuie te în ei.
Venim acum la o întrebare însemnat , care fr mânt multe inimi:

CUM POT FI UMPLUT DE DUHUL SFÂNT?
Scriptura nu ne r spunde cu un verset la aceast întrebare, dar ne arat persoanele care au
fost pline cu Duhul Sfânt, ne spune cum a fost inima i via a lor fa de Domnul i prin
aceasta primim r spunsul la întrebarea noastr . Dumnezeu pune înaintea ochilor no tri astfel
de suflete care prin ascultarea credin ei sau predat Domnului i s-au supus de bun voie
conducerii Lui i lep dându-se de sine. Privirile lor erau îndreptate numai asupra Domnului
(Evrei 3.1; 12.2). Hristos locuia în inimile lor (Efeseni 3.17) i de pe buzele lor â nea lauda
Sa. Ce oameni ferici i! Erau dispre ui i de lume, necunoscu i i alunga i, dar recunoscu i de
Domnul a c rui dragoste o gustau. Acestea au fost persoanele pline de Duhul Sfânt spre a
împlini, în puterea Sa, anumite îns rcin ri încât Dumnezeu Î i putea ar ta prin ei slava Sa.
23/34

Duhul Sfânt care locuie te în noi (A.v.d. Kammer)
În vreo inim se poate na te dorin a de a fi i el a a. Cum po i ajunge la aceast umplere?
Te ti mântuit, pecetluit cu Duhul Sfânt i sim i în inim c lipse te ceva i poate te rogi s
prime ti mai mult din Duhul Sfânt. Aici îns nu este vorba de a avea mai mult din Duhul
Sfânt ci mai degrab ca El s aib mai mult loc în noi.
Fiecare credincios prime te darul Duhului Sfânt, îns nu fiecare credincios îi d Duhului
via a i inima sa. S ne folosim de un exemplu: Eu plec de acas i te rog s locuie ti în
locuin a mea; î i dau cheile de la buc t rie i de la sufragerie. Celelalte camere îns le in
închise. A a facem i noi cu Duhul Sfânt. Purtarea noastr poate s fie destul de îndatoritoare
fa de Oaspetele divin, dar când vine la noi El nu vrea s fie numai Oaspete, ci Proprietarul i
St pânul care domne te asupra întregii noastre vie i ca apar inându-I totul spre a o modela
pentru Hristos.
Fiecare înc pere a inimii noastre trebuie s -I fie deschis Duhului Sfânt. Adeseori vrem s L m rginim la locurile unde noi am vrea s -L avem. Ne mul umim s ne dea m rturie despre
dragostea lui Dumnezeu, chiar s ne întrebuin eze pân la un anumit punct în lucrarea Sa, dar
pentru casa, familia, afacerile, via a l untric i din afar inem noi cheile. Pe scurt spus: ca
Duhul Sfânt s st pâneasc în întregime inima noastr i s preschimbe totul pentru Hristos la
o a a lucrare nu ne învoim. Plin tatea Duhului NU ne este dat ca un simplu r spuns la
rug ciunea noastr , ci numai mergând pe drumul ce duce pe urmele Mântuitorului. Cererea în
rug ciune a plin t ii Duhului Sfânt poate s vin i dintr-o inim în care sunt inute ascunse
tot felul de r d cini rele ca l comia, egoismul etc. Inima omului este înclinat totdeauna s se
a eze în fa a altora i î i g se te pl cerea s fie privit i admirat ca fiind „plin de Duh“.
Este foarte serios i însemnat lucru de a cerceta ce fel de motive stau la baza unei
asemenea rug ciuni. Nu am v zut noi oare cum cei care st teau mereu cu rug ciunea
„umplerii cu Duhul Sfânt“ pe buze erau oameni care înc nu se desp r iser de lume? În
purtarea lor se vedea c î i iubeau „eul“ lor i c nu puteau s sufere ca al ii s -i aten ioneze.
Dac cru m micile r d cini de mândrie, de voin proprie, de l comie ( i multe altele)
ascunse în inimile noastre i nu-i d m cu toat hot rârea inima noastr Duhului Sfânt nu vom
fi niciodat (rugându-ne numai) plini cu Duh. Scriptura nu spune c trebuie în primul rând S
NE RUG M pentru a fi umplu i de Duhul Sfânt.
Scriptura ne spune: „Fi i plini cu Duh Sfânt“ (Efeseni 5.18). Purtarea noastr , starea
noastr duhovniceasc ar trebui s fie de a a fel încât s fim plini de Duhul Sfânt. Niciodat
nu citim c ucenicii s se fi rugat ca s fie umplu i i nici ca cineva s fi fost umplut cu Duhul
Sfânt ca r spuns la o astfel de cerere în rug ciune. Prin aceasta nu vrem s spunem c cei ce
au fost umplu i cu Duhul Sfânt nu erau ni te oameni ai rug ciunii. Ei au fost f r îndoial
b rba i ai credin ei i ai luptei în rug ciune.
În Faptele Apostolilor 4.23-31, g sim o astfel de ceat despre care citim c „to i s-au
umplut de Duh Sfânt“. Dar oare pentru a fi umplu i de Duh se rugau ei? Dumnezeu a vrut ca
rug ciunea lor s r mân scris pentru noi, dar nu g sim în ea c ei cereau „s fie umplu i“.
Tema rug ciunilor lor era slava Numelui Domnului i singura cerere pe care o fac este
aceasta: „D robilor T i s vesteasc Cuvântul T u cu toat îndr zneala...“ Con tien i de
neputin a lor, ei cereau s poat vesti Cuvântul S u cu toat îndr zneala în ziua strâmtor rii ca
i în ziua libert ii.
Ce dragoste, ce predare, ce t rie de credin i totodat ce atârnare de Domnul întâlnim în
aceast rug ciune! Ea ne face s ne amintim de Daniel care, având înaintea lui groapa cu lei,
se ruga i l uda pe Dumnezeu cum f cuse mai înainte. A a de mult s-au itat pe ei în i i încât
nici nu au amintit înaintea Domnului situa ia grea i prigonirea. Goli i de orice voin proprie,
dar bine hot râ i în inim pentru a r mânea strân i alipi i de Domnul, ei î i ridicar într-un
gând glasul ( i nicidecum strigând cu to ii laolalt ) c tre Atotst pânitorul. Cererea le-a fost
ascultat prin faptul c s-au umplut de Duhul Sfânt: „To i s-au umplut de Duhul Sfânt i
vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndr zneal “. Scriptura ne d aici un exemplu care ne
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l mure te îndemnul apostolului: „Fi i plini de Duh Sfânt“. Putem observa starea inimii celor
pe care Duhul Sfânt i-a umplut întrebuin ându-i pentru slava Numelui Domnului.
Când un vas trebuie s fie umplut cu ceva, prima condi ie este s fie golit de ceea ce îl
umplea mai înainte. Dac o sticl este plin cu acid nu pot pune în ea untdelemn. Trebuie s
golesc acidul, s cur sticla i apoi s pun untdelemnul. Tot astfel este i cu credincio ii.
Dac doresc s fie umplu i de Duhul Sfânt trebuie s fie goli i i cur i i de lucrurile care nu
se împac cu comuniunea Fiului lui Dumnezeu. Atâta vreme cât mai g zduim în inimile
noastre „pofta c rnii, pofta ochilor i mândria vie ii“ (1 Ioan 2.16) nu putem fi umplu i cu
Duhul Sfânt. Dac îns i-am dat voie harului Domnului s ne cur easc de aceste lucruri,
atunci El vrea s ne umple inima ce a fost golit de „vinul“ cel str in. Despre acest lucru
îndemna apostolul pe efeseni: „Nu v îmb ta i de vin...dimpotriv fi i plini de Duh“.
Inima noastr niciodat nu este goal : ori este plin cu „vinul“ voin ei propri i a lucrurilor
lume ti, ori este plin cu Duhul Sfânt. Întrebarea nu este dac noi st pânim Duhul, ci dac El
ne st pâne te pe noi. Adeseori ne lupt m pentru lucrul acesta ca i Iacov despre care citim c
Dumnezeu se lupta cu el i c el se lupta cu Dumnezeu (Geneza 32.24-28). Iacov se lupta s
capete ceva de la Dumnezeu, dar Dumnezeu trebuia s se lupte cu Iacov s -l biruiasc i s -i
poat da binecuvântarea pe care o cerea. Unii se lupt s fie „umplu i“, dar Duhul Sfânt se
lupt cu ei s -i poat umplea. Dumnezeu a trebuit mai întâi s -i loveasc încheietura puterii
lui Iacov ca s -l poat binecuvânta. Tot astfel, Dumnezeu trebuie adeseori pe ni te c i foarte
dureroase s zdrobeasc încheitura voin ei noastre propri, a mândriei noastre, a l comiei
noastre etc. pân când îi vom preda Lui lucrurile noastre ascunse în cele mai tainice unghere
ale inimi.
Când cercet m în Scriptur via a credincio ilor care au fost plini de Duhul Sfânt, atunci:

URM RILE PLIN T

II DUHULUI

ni se înf i az într-un mod deosebit de frumos. Cât de schimbat îl g sim pe Petru dup ce a
fost umplut cu Duhul Sfânt, el care alt dat era plin de sine însu i, de iubirea sa i de
predarea sa! Acum nu mai vorbe te despre sine: „Eu vreau... eu... eu voi fi...“ A a vorbise mai
înainte; acum nu-i mai vine pe buze nici un „eu“. Numele ce revine pe buzele sale este ISUS
r stignit, înviat, Domn i Hristos (Faptele Apostolilor 2.22-36).
Lui tefan i lui Pavel li s-a permis s se apere, dar ei au vorbit despre Hristos. Tot a a este
i ast zi. Omul plin de sine însu i vorbe te despre el, despre experien ele sale minunate,
despre ce a f cut i despre ce a vorbit el. Dar când Duhul Sfânt îi umple inima, atunci nu mai
g se te nici o bucurie s vorbeasc despre sine. Buzele sale vorbesc despre Domnul Isus i
despre lucrurile descoperite de Dumnezeu. Dar nu numai atât, ci i umblarea lor i

PURTAREA LOR ÎN CASA LUI DUMNEZEU
poart pecetea lucr rii Duhului Sfânt. Când apostolul le scria corintenilor despre ar t rile
Duhului Sfânt în Adunare i-a început vorbirea ar tându-le starea lor de mai înainte când
st teau sub o alt putere spiritual . Atunci ei erau „du i“ i „c l uzi i“. Fiecare om st sub
c l uzirea unei puteri duhovnice ti. Spiritele demonice c l uzesc pe oameni dup placul lor
la idoli (1 Corinteni 12.2; matei 17.15; Marcu 5.1-20). Dar Duhul lui Dumnezeu ne c l uze te
potrivit gândurilor lui Dumnezeu i în armonie cu Scriptura.
Cuvântul lui Dumnezeu î i g se te în cel ce este plin i c l uzit de Duhul Sfânt o
reprezentare vie (Filipeni 2.16). Un asemenea om tr ie te într-o stare necontenit de veghere
asupra lui însu i (1 Corinteni 9.26-27). El las s p trund asupra sa lumina Cuvântului în
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via a sa l untric i de afar , dar i asupra colabor rii în lucrarea Domnului i a slujbei sale
când vorbe te în public. Dorim s amintim în leg tur cu aceste

TREI PUNCTE
câteva din lucrurile care deosebesc pe un credincios c l uzit de Duhul Sfânt:
1. Via a l untric i din afar .
El însu i, casa sa, afacerile sale etc., toate vor fi vor fi a eazate sub privirea Domnului
lucrând „cinstit nu numai înaintea Domnului, ci i înaintea oamenilor“ (2 Corinteni 8.21), c ci
„a face dreptate i judecat este mai pl cut decât jertfele“ (Proverbe 21.3). Un astfel de om î i
p ze te „inima mai mult decât orice“ (Proverbe 4.23), el nu are o inim îngâmfat , nici priviri
trufa e i nu se îndeletnice te cu lucruri prea înalte pentru el (Psalm 131.1; Ieremia 45.5).
2. Colaborarea în lucrul Domnului.
Dac Domnul binecuvinteaz slujba sa, el nu este plin de aceast slujb , nu face caz de
sine însu i i nu se socote te ca fiind cineva important. Este pentru un astfel de om o durere
când privirile se îndreapt asupra sa. Este gata sa spun : „De ce v uita i cu ochii int la noi,
ca i cum prin puterea sau prin cucernicia noastr am fi f cut pe omul acesta s umble?“;
„Doar i noi suntem oameni cu acelea i sl biciuni ca voi“ (Faptele Apostolilor 3.12; 14.15).
Iar dac , în loc de admira ie, el este necunoscut, i se face nedreptate sau se r spunde cu lips
de iubire, el nu ascunde aceste lucruri în inima sa ca poi într-o zi s le scoat la iveal . El nu
mai are în inim loc pentru asemenea sentimente.
În colaborarea sa în lucrarea Domnului, el nu- i va urma în mod personal drumul s u
înainte, ci va socoti i se va purta ca un împreun -lucr tor. Oriunde l-ar a eza Domnul în
harul S u, niciodat nu va privi ca slujba fiind a sa, ca adunarea fiind a sa, sau câmpul de
misiune ca fiind al s u. În smerenie el este p truns de faptul c lucrarea este a Domnului,
câmpul de lucru al S u i c el nu este a ezat acolo decât ca un „împreun -lucr tor“ (1
Corinteni 3.9; 1 Tesaloniceni 3.2; Filimon 24). În felul acesta, el va fi ferit de a- i vedea de
drumul s u în lucrarea Domnului i de a lucra f r a colabora cu fra ii împreun -lucr tori cu
el (Faptele Apostolior 14.26; 15.4; 3 Ioan 8; Galateni 2). De asemenea el nu va da la o parte
sfatul unor fra i care au primit de la Domnul judecat duhovniceasc (Galateni 2.9-10; 1
Corinteni 14.32-33; Efeseni 5.21; 1 Corinteni 16.16; Filipeni 2.3; Faptele Apostolilor 18.2627; Galateni 2.14; Psalm 141.5; Proverbe 9.8; 25.12; 27.6). El nu se va pre ui pe sine, nici
p rerea sa ca fiind mai presus de aceea a fra ilor s i. Un copil al lui Dumnezeu care s-a l sat
umplut de Duhul Sfânt va cre te tot mai mult în smerenie. Când apostolul Pavel i-a scris
prima epistol c tre corinteni, s-a numit cel mai mic dintre apostoli. Apoi cu câ iva ani mai
târziu s-a numit cel mai neînsemnat (Efeseni 3.8). Ceva mai târziu s-a numit cel dintâi dintre
p c to i (1 Timotei 1.15). Tot a a ar trebui s se petreac lucrurile cu noi: cu cât vom umbla
mai mult în lumin cu atât s devenim mai mici în ochii no tri i s cre tem în smerenie.
3. Slujba vorbirii în public.
Un slujitor al Cuvântului plin de Duhul Sfânt va vorbi într-un mod u or de în eles (1
Corinteni 14.6, 9, 19); va vorbi lucruri care slujesc la zidirea duhovniceasc a adun rii (1
Corinteni 14.5) i aceasta se va face nu dup voin a proprie, ci a a cum este c l uzit de Duhul
Sfânt. El va l sa ca în toate s vorbeasc Scriptura (Romani 4.3; 9.17; 10.11; Marcu 12.10;
Isaia 8.20), se va adânci în Scriptur , va veghea cu grij pentru a împ r i drept Cuvântul (2
Timotei 2.15) i nu va vorbi lucruri care nu se potrivesc cu Biblia (1 Corinteni 14.36-38). El
va fi dispus ca al ii s judece cuvintele lui (1 Corinteni 10.15; 14.29) i nu va trece peste
dispozi iile pe care le-a dat Dumnezeu pentru bunul mers al Adun rii Sale (1 Corinteni 11.16; 14.34; Faptele Apostolilor 10.47-48 etc).
Dac ne-ar sta mai mult pe inim îndemnul „Fi i plini de Duh“ cu mult mai mult s-ar vedea
în noi i în Adunare chipul Domnului i lucrarea Duhului S u.
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Cineva poate va întreba: cum se face c apostolii, care cu pu ine zile mai înainte fuseser
umplu i de Duhul Sfânt au putut

S MAI FIE UMPLU I DIN NOU?
Nu ne vom încumeta s tragem concluzia c apostolii au fost neascult tori a a încât Duhul
Sfânt s nemaiputând s -i umple mai departe, ei ar fi avut nevoie s fie umplu i din nou. Când
un vas este plin mai poate oare s fie mai plin? Copii lui Dumnezeu nu sunt ni te vase moarte,
ci vase vii ale Duhului Sfânt, vase care cresc. Dac vasul cre te, poate s fie umplut din nou.
Scriptura vorbe te despre cre terea credin ei. Credin a cre te numai pe calea credincio iei fa
de Domnul. Cu cât cre te credin a, cu atât se l rge te inima i vasul cre te în a a fel încât
poate s fie umplut din nou cu Duhul puterii, al iubirii i al unei min i s n toase (2 Timotei
1.7). Nu putem cre te decât pe drumurile credin ei – i acesta a fost motivul pentru care
Dumnezeu l-a pus pe Avraam mereu în fa a unor noi încerc ri ale credin ei.
De ce lucreaz Dumnezeu în acest mod? Suntem în coala lui Dumnezeu i în calitatea
noastr de colari suntem mereu pu i în fa a unor încerc ri pentru cre terea i înt rirea
noastr . Elevul nu în elege de ce profesorul îi pune mereu înainte recapitul ri i examin ri.
Dar profesorul are un scop bine definit lucrând în acest fel.
Scopul lui Dumnezeu a fost ca s -l binecuvinteze pe Avraam. Spre a-l face destoinic
pentru primirea binecuvânt rilor, Dumnezeu trebuia s -l pun la noi probe. Omului firesc nu-i
place lucrul acesta, dar este lucrul cel mai bun pe care poate s -l fac Dumnezeu pentru
cre terea omului nostru l untric. Când trecem cu succes examenul vom putea merge înainte
înt ri i i destoinici pentru îndeplinirea unor noi îndatoriri. Dac pierdem examenul, motivele
nereu itei sunt date la iveal . Îns prin c in i m rturisire vom fi adu i din nou într-o stare
bun . Oriunde citim în Biblie despre o nou „umplere“ putem fi siguri c ea este în leg tur
cu ni te hot râri ale credin ei de a lupta împotriva puterilor întunericului. Când tesalonicenii
au r mas statornici în credin în mijlocul unor „prigoniri i strâmtor ri“ cumplite, citim
despre cre terea credin ei lor. i dac credin a cre te, va cre te i omul cel nou. În modul
acesta se va face un loc nou pentru Izvorul care locuie te în noi – Duhul Sfânt – dându-i
posibilitatea s se reverse i s ne umple din nou.
Când cercet m minunatul dar al Duhului Sfânt i privim plin tatea de binecuvânt ri ce nea fost împ rt it în El, cât de mi cat este inima noastr la gândul c Dumnezeu trebuie s ne
îndemne s nu-L întrist m. Da, trebuie s ne umple de ru ine faptul c Dumnezeu trebuie s
mai vorbeasc celor pe care i-a pecetluit cu Duhul Sfânt despre minciun , furt, mânie, cuvinte
stricate, vorbire de r u etc. (Efeseni 1.13; 4.25-32). Numai cel ce nu cunoa te înc pe satan i
nu- i cunoa te înc propria lui inim fireasc poate s întrebe dac astfel de lucruri se mai pot
întâmpla printre copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu îns ne arat de ce fel de lucruri suntem
capabili când întrist m pe Duhul Sfânt. Dar ce har! – dac ne vorbe te despre aceste lucruri,
Dumnezeu nu ne amenin s retrag de la noi Duhul Sfânt, ci vrea s ne fac mai con tien i
c suntem pecetlui i cu Duhul Sfânt în vederea zilei r scump r rii. Harul acesta al pecetluirii
trebuie s ne p zeasc i s ne determine s tr im dup Duh i nu dup fire.
Dac ,

UMBL M ÎN DUHUL,
nu vom împlini pofta c rnii (a firi vechi). Umblarea în Duhul nu este o umblare sub lege de
forma: „trebuie...nu lua...nu gusta...!“ (Coloseni 2,21). Dimpotriv , este o umblare în puterea
Duhului Sfânt dup pilda Domnului Isus.
Unii copii ai lui Dumnezeu se mul umesc cu o umblare cumsecade. Le este de ajuns s nu
treac anumite limite i s nu treac anumite margini i s se poarte ca ni te b rba i i femei
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cinstite. Dar umblarea în Duhul este cu totul altceva: înseamn a umbla ca unii care au Duhul
Sfânt i cunosc pe Dumnezeu. Cunoa terea lui Dumnezeu le este dreptar în toate lucrurile.
Toate lucrurile le judec a a cum se înf i eaz când sunt puse în leg tur cu Dumnezeu.
Purtarea lui, felul de a trata lucrurile i mersul lui sunt potrivite cu cuno tin a care o are
despre Dumnezeu.
Am întrebat cândva pe slujitorul unui fost rege german dac regele î i exprima zilnic
dorin ele c tre servitori. El mi-a r spuns: „Aproape c nu ne spunea nici un cuvânt“ - „Cum
putea i s ti i ce vrea el?“ - „Îl cuno team a a de bine încât tiam ce vrea i ce avem de f cut
pentru el“.
Tot a a este i cu noi dac cunoa tem pe Dumnezeu: umblarea noastr va fi în
conformitate cu aceast cuno tiin prin Duhul S u. Noi nu putem s producem aceast
umblare prin sfor rile firii vechi. Umblarea în Duhul este un produs automat al lucr rii
Duhului Sfânt în noi, atunci când El are st pânire asupra noastr .
Dar dac întrist m pe Duhul Sfânt nu putem umbla în Duhul. Adeseori nu observ m c Lam întristat i ne str duim în zadar s avem un mers dup Duh. Cât de serios este din acest
motiv, îndemnul:

NU ÎNTRISTA I PE DUHUL SFÂNT (Efeseni 4)
Unii au crezut c Duhul Sfânt este întristat atunci când min im, când fur m, sau facem
vreun lucru asem n tor. Fire te c Duhul este întristat când c dem în astfel de p cate. Dar nu
este El oare întristat i când nu lu m seama la lumina Cuvântului lui Dumnezeu, când nu
ascult m glasul Lui i ne îndeletnicim cu lucruri de arte ale lumii? Imagineaz - i c prime ti
o scrisoare de la ai t i. Plin de bucurie îmi cite ti din ea i îmi poveste ti despre cei ce î i sunt
a a de scumpi inimi. Pe când mai cite ti i poveste ti, arunci o privire spre mine i vezi c eu
citesc ziarul i nu mai sunt atent la cele ce-mi cite ti, i-mi spui: „Nu te doare pe tine c ar i
a a de pu in interes pentru ceea ce mie îmi este atât de scump?“ Întristat, încetezi s mai
cite ti despre ai t i i în t cere pui scrisoarea la o parte.
Tot a a este i cu Duhul Sfânt! El ne vorbe te despre iubirea Tat lui, despre slava Fiului i
ne împ rt e ete cere tile binecuvânt ri pe care ni le-a preg tit Dumnezeu. Dar în loc s lu m
aminte la glasul S u, inima noastr este ocupat cu glasurile oamenilor i cu lucrurile acestei
lumi. Oare nu-L întrist m? Oare nu este obligat Duhul s ne vorbeasc despre Hristos, s ne
certe pentru lipsa noastr de aten ie? În cartea Apocalipsa, Domnul aten ioneaz înc o dat :
„Cine are urechi, s asculte ce zice Adun rilor Duhul“. Cuvântul acesta ne arat c nu to i
aveau urechi ca s aud glasul Duhului Sfânt. Dar oare noi avem urechi? Nu vrem s ne
cercet m? Dac tu nu ai urechi pentru vocea Duhului, oare te mai miri c nu gu ti nimic din
bucuria cereasc care odat te f cea a a de fericit? Ce bucurie ai g sit atunci în leg tura cu
Domnul prin rug ciune i cercetarea Cuvântului S u! Cât de fericit te sim eai când în timp ce
te adânceai în Cuvântul S u, o nou raz a m ririi sale î i p trundea în inim ! Au r mas poate
acele zile doar o amintire a cea ce ai avut o dat , dar acum ai pierdut-o! Ce fel de lucruri î i
umplu acum inima? Grijurile sau bog iile vie ii, familia, afacerile, lumea? Sau poate ni te
persoane c rora El a trebuit s le cedeze locul? Dac a a stau lucrurile po i, cei drept, s te
mai rogi, dar umblarea ta cu Domnul este f r inim , citirea Cuvântului S u f r pl cere. De
unde a venit aceast schimbare? Din pricin c Duhul Sfânt a fost întristat. El nu- i mai poate
vorbi despre dragostea Domnului i despre lucrurile cere ti îns vrea s te trezeasc din somn
ca s -i auzi din nou glasul.
Este posibil ca Domnul s foloseasc chiar aceste cuvinte pentru a trezi o inim adormit .
De aceea ascult numaidecât glasul Domnului! Smere te-te, c ie te-te i m rturise te-i Lui
p catul t u i unde este nevoie i oamenilor! Drege ceea ce-L întristeaz ! Alung lucrurile
care te leag de ce este r u! D -i din nou st pânire asupra ta i asupra vie ii tale i dragostea
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lui Dumnezeu va fi raza de soare a sufletului t u! Vei bea din nou din izvorul apelor vii, iar
inima i gura ta vor fi pline de laud în m rturisirea Numelui S u.
Cât de negr it de mare este pierderea pe care o sufer un copil al lui Dumnezeu care
întristeaz pe Duhul Sfânt! S veghem cu mai mult aten ie ca s nu-L întrist m, astfel ca prin
El, chipul i fiin a lui Hristos s se vad în noi!
Un alt îndemn îl g sim în 1 Tesaloniceni 5.19-20:

NU STINGE I DUHUL!
Am v zut cum putem întrista pe Duhul Sfânt când facem sau permitem lucruri care Îi sunt
potrivnice i când nu lu m seama la glsul S u. În citatul de mai sus este vorba de altceva, i
anume de stingerea Duhului în lucrarea Sa, fie în noi, fie în al ii.
Când în ziua Rusalilor, Duhul Sfânt i-a g sit locuin a în fiecare ucenic în parte, acest
lucru s-a v zut prin ivirea limbilor ca de foc, iar curând dup aceea g sim pe ucenici vestind
în puterea Duhului, lucr rile minunate ale lui Dumnezeu, în toate limbile oamenilor (Faptele
Apostolilor 2.3-11). Dup cum a lucrat atunci, tot a a lucreaz Duhul Sfânt i ast zi în inimile
celor în care i-a g sit locuin a. Nu este aici nici un singur m dular al Trupului pe care El nu
vrea s -L întrebuin eze spre folosul altora. O, i cât de multe i de felurite sunt darurile i
slujbele pe care El, în puterea Sa, vrea s le întrebuin eze pentru glorificarea lui Dumnezeu.
Este întocmai cum scrie Petru: „Ca ni te buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu,
fiecare din voi s slujeasc altora dup darul pe care l-a primit“ (1 Petru 4.10). Unde Duhul
lui Dumnezeu Se arat i aprinde un foc, s ne ferim s -l stingem sau s -l acoperim!
Pe Duhul Sfânt Îl g sim într-un mod deosebit la lucru în Adunarea lui Dumnezeu. Oh, cât
de mult ar trebui s veghem s nu-L stingem! Tot ce se face în Adunare trebuie s slujeasc la
zidirea duhovniceasc i s fie lucrat de Duhul Sfânt. Este cu neputin citind 1 Corinteni 12
i 14 i s nu sim i greutatea pe care o pune apstolul asupra faptului c Duhul Sfânt î i alege
vasele i instrumentele a a cum vrea El (1 Corinteni 11.18).
S ne întreb m: „Mai face El oare acela i lucru i ast zi?“ Desigur Îl face, dar noi suntem
îndemna i s nu-I st m în cale, împiedicându-L! Duhul Sfânt î i alege instrumentele Sale dup
alte puncte de vedere decât ale omului. El prive te în inim i nu la ceea ce st în fa a ochilor!
Deja în timpul apostolului Pavel î i f cuse printre credincio i o dorin dup în elepciunea
omeneasc i dup vorbiri str lucitoare astfel încât el a trebuit s -i îndemne: „Nu stinge i
Duhul, nu dispre ui i prorociile“. Se cereau cuvânt ri alc tuite cu me te ug i rostite cu
m iestrie, se umbla dup daruri care s fie împodobite cu titluri, cu ar t ri din afar .
Ceea ce era în acele zile o tendin , a devenit ast zi o practic general . Nu se mai
pre uiesc darurile duhovnice ti care nu se arat într-un mod care îi palce firii p mânte ti, ci li
s-a dat slujbelor o înf i are care place firii p mânte ti. Ceea ce Duhul Sfânt vrea s fac , i
anume s - i aleag vasele i s mi te buzele cum vrea El, lucrul acesta omul l-a luat în
mâinile sale. Omul împarte diferitele daruri i slujbe numai anumitor peroane, iar pe cei al
c ror cuvânt este simplu le respinge slujba lor. Asemenea aranjamente dau cu totul la o parte
rânduiala dumnezeiasc i constitue o adev rat stingere a lucr rii Duhului Sfânt. Cu toate c
asemenea înc lc ri asupra drepturilor Duhului Sfânt au devenit ast zi un obicei, chiar o regul
general , ele n-au încetat s fie prin aceasta un lucru r u.
În Casa lui Dumnezeu, Adunarea Sa, Duhul Sfânt vrea s aib toat libertatea s
întrebuin eze pe oricine vrea El. Din acest motiv, apostolul adaug la îndemul lui aceste
cuvinte: „Nu dispre ui i prorociile“. Dac Duhul Sfânt vrea s întrebuin eze pe fratele cel mai
simplu pentru a vorbi un cuvânt de zidire, de mângâiere sau de mustrare, noi nu avem voie s
dispre uim acest cuvânt, criticându-l.
Cuvântul „prorocie“ nu înseamn aici vestirea lucrurilor viitoare, ci înseamn ca cel ce
vorbe te s vorbeasc cuvinte ca ale lui Dumnezeu, pe care Însu i Dumnezeu i le împarte prin
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Duhul S u. „Dac vorbe te cineva, s vorbeasc cuvintele lui Dumnezeu. dac sluje te
cineva, s slujeasc dup puterea, pe care i-o d Dumnezeu pentru ca în toate lucrurile s fie
sl vit Dumnezeu prin Isus Hristos, a c ruia este slava i puterea în vecii vecilor!“ (1 Petru
4.11). O astfel de vorbire nu este ceea ce noi numim dup Scriptur un „dar“, ci o comunicare
a unor adev ruri pe care le primim de la El în locul tainic al sufletului nostru aflat în p rt ie
cu El. Se poate ca fratele în situa ie s citeasc , prin Duhul Sfânt, numai un singur verset, sau
s vorbeasc „cinci cuvinte“ care s mi te inimile i cugetele, iar fiecare în adunare s simt
c a fost un cuvânt lucrat de Duhul Sfânt. Un astfel de cuvânt dat de Dumnezeu poate s aib
chiar asupra unui necredincios o asemenea înrâurire încât el s cad pe fa a lui i s fie silit s
dea m rturie c Dumnezeu este în mijlocul Adun rii Sale (1 Corinteni 14.24-25). Din motivul
acesta, apostolul a dorit ca to i s proroceasc i s râvneasc dup acest lucru (1 Corinteni
14.5, 31, 39).
Observ m aici, din aceste cuvinte, deosebirea între un „dar“ i cea ce apostolul nume te „a
prorocii“. Dac to i pot proroci i trebuie s râvneasc dup prorocie, atunci aceast prorocie
nu poate s fie una cu un „dar“, c ci în cazul acesta felurita împ r ire a darurilor nu ar mai fi.
tim c tocmai felurita împ r ire a darurilor f cea ca slujba tuturor acestor daruri s fie de
trebuin . Un dar este tocmai un dar, adic un lucru pe care noi nu putem s -l producem prin
râvna noastr . De exemplu, faptul c cineva i-a însu it cuno tiin ele prin studii nu va face
niciodat din el un „evanghelist, p stor sau înv tor“ în sensul biblic din Efeseni 4.11. Dac
cineva a primit un asemenea „dar“, el poate, cei drept, s -l neglijeze (1 Timotei 4.14), dup
cum poate prin întrebuin are, prin râvn i cuno tiin s -l aprind i mai tare, îmbog indu-l.
Apostolul mai adaug la îndemnul „Nu stinge i Duhul“ i „Cerceta i toate lucrurile i
p stra i ce este bun“ (1 Tesaloniceni 5.21). El vrea s ne spun prin aceasta s avem totdeauna
în vedere c suntem înconjura i de un du man iret, care caut s întortocheze c ile drepte ale
lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 13.10), c utând s ne înf i eze lucrurile fire ti ca fiind
ar t ri ale Duhului. Cu lucrurile bune, pe care le d Dumnezeu, putem prin neglijen s
amestec m i lucruri rele. Lep dând ce este r u nu trebuie s lep d m în acela i timp i binele
care vine de la Dumnezeu, ci s d m la o parte ce este r u i s p stram ce este bun.
Cât de u or se pot g si, prin în el ciunea lui satan, oameni fire ti, care se socotesc pe ei
în i i duhovnice ti. Ei vor s - i foloseasc talentele fire ti pentru în l area eului lor.
Asemenea oameni ar vrea s fac din Biserica lui Dumnezeu o cet uie a libert ii de vorbire
pentru fiecare. Adunarea lui Dumnezeu îns nu este locul unde fiecare are voie s
vorbeasc când vrea, ci este locul unde Duhul Sfânt are voie s întrebuin eze pe cine vrea
El. Dar tocmai pentru c este Duhul Sfânt, nu poate s întrebuin eze decât oameni
„duhovnice ti“ i nu oameni „fire ti“ pentru slujba Sa. Oricare ar fi persoanele pe care Duhul
Sfânt le-ar alege ca s Se serveasc de ele, aceste persoane vor fi întotdeauna ni te vase
potrivit fiin ei Lui, a c ror via corespunde cu Cuvântul i a c ror purtare i vorbire va purta
semnele deosebitoare a unei lucr ri duhovnice ti în ei.
Cei care vorbesc tare mult de libertatea de vorbire arat chiar prin faptul acesta c nu sunt
cei de care Duhul Sfânt ar putea s Se foloseasc . Prezen a lui Hristos ca i a Duhului Sfânt
în adunare, îi pune fiec rui m dular un frâu i a az pe fiecare sub controlul Lor. Cuvântul lui
Dumnezeu i Duhul Sfânt sunt piatra de încercare a fiec rei vorbiri sau a fiec rei slujbe. Dar
Adunarea Domnului nu este niciodat un loc de zbenguire a fiec rui duh i a palavragiilor.
Citim despre Domnul c a închis gura saducheilor, iar Tit era îndemnat s fac acela i lucru
cu palavragii (Tit 1.11). Este trist când se vorbesc cuvinte goale, care nu mi c inimile i nici
cugetele.
„Toate s fie spre zidire“ – acesta este con inutul de baza al capitolului 14 din 1 Corinteni.
Orice vorbire trebuie s stea sub lumina c l uzitoare a acestui îndemn. Dac ceea ce vorbe te
un frate nu sluje te spre zidire, este mai bine s tac .
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O alt latura i o alt primejdie este aceasta: în dorin a de a auzi numai cuvânt ri rostite cu
dib cie s ne facem vinova i de o CRITIC LIPSIT DE IUBIRE fa de unii fra i care, cu o iubire
adev rat i cu lep dare de sine, v zând c lipsesc „daruri“ caut cu toat smerenia i în
sl biciunea lor s se lase folosi i de Duhul Sfânt. O asemenea critic aspr i lipsit de
dragoste este un lucru serios i trist în acela i timp. Nu numai c critica pune în lumin starea
rea a celui care o practic , dar este i o s mân rea din care cre te nemul umirea i prin care
buna stare i înaintarea unei adun ri pot fi deranjate i chiar subminate. Cât de însemnat este
i în aceast privin îndemnul: „Nu stinge i Duhul i nu dispre ui i prorociile“!
O necontenit veghere asupra lui însu i trebuie s aib cel ce îndepline te o slujb în
Adunarea lui Dumnezeu. Înainte de a-i spune lui Timotei s ia seama la înv tura pe care o
d altora, apostolul îi spune: „Ia seama la tine însu i“. Fra ii care au primit de la Domnul o
mic m sur de dar sunt ispiti i cu u urin de vr jma s imiteze pe cei ce au primit o m sura
mai mare. Aici se cere veghere. Cât de u or suntem în primejdie s prefacem cinci cuvinte pe
care Domnul ni le-a dat pentru zidirea adun rii în zece mii de cuvinte care nu zidesc! Dac
po i spune în cinci, zece sau cinsprezece minute ceea ce ai primit de la Domnul, nu o lungi
pân la o or , pentru ca s nu începi prin Duhul i s sfâr e ti în fire. Dac vrei s dai mai
mult decât ceea ce ai primit de la Domnul vei strica prin adaosul t u binecuvântarea i nu
trebuie s te miri dac cei ce te ascult nu mai sunt aten i. Ce suspine se ridic când zidirea
primit din partea Domnului este umbrit de vorb ria lung i goal ce urmeaz dup ea. Ar fi
de ajuns ca vorbitorul s arunce o singur privire asupra ascult torilor pentru a- i da seama de
momentul când au trecut limita a ceea ce le-a fost încredin at din partea Domnului. Câteodat
gândurile pe care Domnul le-a pus pe inima vorbitorului, i-au devenit a a de pre ioase
acestuia încât în râvna lui de a le dezvolta mai mult ajunge s le lungeasc a a de mult încât
le r pe te puterea lor. Toate acestea sunt lucruri ale firi noastre vechi prin care de i inten ile
sunt bune putem stinge Duhul. Cât pagub pentru noi personal, dar i pentru adunare când
Duhul este stins! Ce râuri de binecuvânt ri, de Domnul date, ar curge dac în strângerile
noastre laolat , lucrurile i puterile care împiedic Duhul lui Dumnezeu ar fi date la o parte!
S lu m deci în seam cu grije îndemnul: „Nu stinge i Duhul“!
Credem c vor fi la locul lor aici câteva cuvinte despre:

P CATUL ÎMPOTRIVA DUHULUI SFÂNT
Din pricina unei gre ite t lm ciri date acestui p cat, unii credincio i, îndeosebi dintre cei
întor i de curând la Domnul, au ajuns într-o mare nelini te învinuindu-se pe ei în i i de a fi
înf ptuit „p catul împotriva Duhului Sfânt“ i astfel de a- i fi pierdut mântuirea ve nic .
Cercetând Scriptura, observ m în primul rând c ea nu întrebuin eaz aceast expresie
general de „p catul împotriva Duhului Sfânt“, ci ea vorbe te despre: hula împotriva
Duhului Sfânt.
A vorbi lucruri neadev rate despre Duhul Sfânt este un p cat, dup cum a te împotrivi
Duhului, a-L întrista, a-L stinge de asemenea sunt p cate împotriva Duhului Sfânt. Dar aici
este vorba de un p cat cu totul deosebit i anume de HULA împotriva Duhului Sfânt i numai
despre acest p cat, Domnul ne spune c nu va fi iertat nici în veacul acesta i nici în cel viitor
(Matei 12.22-32).
Pentru a putea în elege ce vrea s ne spun Domnul prin „hula împotriva Duhului“ trebuie
s lu m aminte la cuvintele Sale în ansamblul întâmpl rii istorisite aici. Un îndr cit mut i orb
fusese adus la Domnul. El a scos afar pe duhul r u i omul acum vedea i vorbea. Prin
aceast minune, Duhul Sfânt dovedea deslu it mul imii c Isus este Mesia cel a teptat. Sub
înrâurirea produs de aceast dovad luminoas , ei au întrebat: „Nu cumva este acesta Fiul lui
David?“ (adic Mesia). Du manii Domnului, fariseii, nu puteau s t g duiasc minunea. To i
o v zuser cu ochii lor. Nu le mai r mânea, prin urmare, decât s aleag între a recunoa te c
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puterea Duhului Sfânt se desf ura în Domnul, sau a o atribui lui satan. Hot râ i s împiedice
înrâurirea ce izvora din minunea s vâr it , ei nu s-au temut s împing cutezan a pân acolo
încât, în ura lor împotriva Domnului (de i tiau foarte bine adev rul) ei au spus c puterea
Duhului Sfânt care lucra în Domnul, provenea de la c petenia dr ceasc Beelzebul.
Aceasta nu era o vorbire pripit sau necugetat , nu era ceva spus din ne tiin , din
neveghere, nu erau cuvinte nesocotite rostite într-un ceas de sl biciune, ci era o hul bine
chibzuit ce izvora din ura inimii lor. Aceast „hul împotriva Duhului“, ei au s vâr it-o pe
deplin con tien i c Duhul Sfânt era asupra Domnului Isus i c El era Trimisul Tat lui; au
s vâr it-o dându- i perfect de bine seama c din ur împotriva Lui hulesc pe nedrept; au
s vâr it-o cu hot rârea con tient de a întuneca lumina pentru al ii i pentru a-i ine în
întuneric.
În leg tur cu aceast îngrozitoare i hulitoare fapt a fariseilor, Domnul Isus a rostit
aceste cuvinte: „Hula împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat oamenilor, nici în veacul acesta,
nici în cel viitor“. Orice u a n dejdii era astfel închis ; i Marcu ne confirm c ei s-au f cut
vinova i de un „p cat ve nic“ pentru c ziceau: „El are un duh necurat“ (Marcu 3.30). Ei s-au
opus luminii Duhului Sfânt, hulindu-L i pecetluind astfel soarta lor deoarece NU exist afar
de El (Duhul Sfânt) nici o putere care s -i fi putut aduce la poc in i s le fi putut croi o cale
spre iertare.
Dac se poate s vâ i ast zi, în timpul harului, acest p cat ce ne-a fost prezentat în fapta
fariseilor este un punct asupra c ruia p rerile comentatorilor Scripturii se deosebesc.
S observ m c Domnul Isus nu zice despre acest p cat: nu se va ierta nici înainte de
moarte, nici dup moarte, ci spune: „nici în veacul acesta, nici în cel viitor“. Aceste cuvinte nau nicidecum sensul care li se d adeseori de: nici înainte de moarte, nici dup moarte. Sensul
lor, inând seama de întregul întâmpl rii, este c p catul de hul împotriva Duhului Sfânt, fie
c este s vâr it în veacul acesta, fie în veacul viitor, nu va putea fi iertat.
Pe baza acestor cuvinte ale Domnului, mai mul i cercet tori ai Scripturii cred c pot afirma
c p catul acesta deosebit numit „hula împotriva Duhului“, cere pentru a putea fi înf ptuit
prezen a pe p mânt a Domnului Isus i c , prin urmare, el nu poate fi s vâr it în modul acesta
ar tat de Scriptur în timpul nostru, al Adun rii, când Domnul nu este de fa cu trupul.
Dac Domnul leag neiertarea acestui p cat (lucru ce cuprinde în sine s vâr irea p catului)
cu dou economii (perioade) nu se cuvine s dep im noi aceste grani e, sau dându-le la o
parte, s c ut m acest lucru în alte economii. Într-adev r, cuvintele Domnului nu puteau s fie
în elese de cei c rora erau adresate altfel decât c El, vorbind de „veacul acesta“, se referea la
timpul de atunci când El umbla smerit în mijlocul lor, i tot astfel c „veacul viitor“ se referea
la timpul domniei lui Mesia pe p mânt. Despre acest veac viitor prorociser prorocii, iar
c rturarii din timpul Domnului î i aveau gândurile îndreptate asupra acestui lucru (Ioan 3). Ei
tiau c în timpul (veacul) acela nelegiuirile lor aveau s fie iertate i p catul lor avea s fie
uitat de Dumnezeu (Ieremia 31.34).
Domnul le spunea îns acum, c pentru hula împotriva Duhului Sfânt, nici în veacul acesta
(adic timpul de fa atunci), nici în cel viitor (domnia lui Hristos pe p mânt), nu este iertare.
Niciodat nu putea însemna aceast referire la veacul viitor, timpul de ast zi al strângerii
Adun rii Sale, c ci lucrul acesta nu era înc deloc descoperit în timpul când Domnul a rostit
aceste cuvinte, ci era înc o tain „ascuns în Dumnezeu“ i care „nu fusese f cut cunoscut
oamenilor“ (Efeseni 3.5-9).
Vrednic de luat în seam este faptul c nu mai g sim niciodat în Scriptur , nici în Faptele
Apostolilor i nici în epistole o aluzie la acest p cat al hulei împotriva Duhului Sfânt. Se
vorbe te despre „batjocorirea“ Duhului harului (Evrei 10.28-29) i despre „împotrivirea“ fa
de Duhul Sfânt (Fapte 7.51), dar nic ieri nu mai g sim amintit hula împotriva Duhului.
(Aceste trei lucr ri nu sunt spuse despre copiii lui Dumnezeu; mâinile Sale atotputernice îi
ocrotesc de a a ceva).
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Lucrul de c petenie nu este s stabilim dac p catul acesta deosebit apar ine numai
timpului vie ii p mânte ti a Domnului Isus i timpulul domniei Sale pe p mânt, sau nu. Este
sigur îns c din pricina absen ei Domnului nu putem avea în timpul de fa al strângerii
Adun rii Sale, o pild întocmai a acestui p cat.
Este drept c se g sesc în spiritism unele lucruri care se apropie de acest p cat, dar aici
pilda este tocmai în sensul invers: ceea ce lucreaz acolo satan, oamenii o atribuie lui
Dumnezeu. Foarte mul i fac lucrul acesta din ne tiin , pe când, p catul desemnat de Domnul
ca hul împotriva Duhului Sfânt este exclus s se s vâr easc din ne tiin .
Cuvintele Domnului nu ne îndrept esc îns niciodat s învinuim de s vâr irea acestui
p cat pe unii ce nu voiesc s se poc iasc sau pe unii ce sunt chinui i din pricina p catelor lor.
Cu atât mai departe de noi s fie gândul acesta când este vorba de suflete care sunt preocupate
de p catele lor. A face a a ceva ar fi o întrebuin are rea a cuvintelor Domnului i o
îndr zneal care nu este la locul ei. Prin aceasta nu este înl turat faptul grozav c oamenii
necredincio i din timpul de fa care aleg cu bun tiin r ul i resping cu voia lor pe Domnul
i lumina Duhului Sfânt s vâr esc un p cat ce se apropie foarte mult de acea hul împotriva
Duhului. A lep da de la tine pentru ultima oar , în chip hot rât i con tient, harul descoperit
al lui Dumnezeu, dup ce ai avut cuno tiin dar ai respins valoarea r scump r toare a
sângelui lui Hristos, atrage dup sine, ast zi ca i în toate timpurile, urm ri ve nice i de
neschimbat. Respingerea singurului Nume dat oamenilor prin care pot fi mântui i va duce la
pierzare. Dumnezeu a avut grij ca Cuvântul S u s con in în tiin ri împotriva unor
asemenea dec deri de la Dumnezeul Cel viu i a „batjocoritorilor“ Duhului harului (Evrei 6.46; 10.25-31), Oricât de aproape ar ajunge asemenea p cate de acea hul împotriva Duhului
Sfânt, ele trebuiesc deosebite de aceasta.
Se g sesc adeseori, dup cum am mai spus, copii ai lui Dumnezeu neînt ri i pe care
du manul îi chinuie te cu frica de a fi înf ptuit p catul de neiertat al hulei împotriva Duhului
Sfânt. Prin neveghere i necredincio ie, ei au r t cit de pe calea cea bun i au c zut în p cat.
Când cugetul lor, prin harul lui Dumnezeu, s-a trezit, vr jma ul a venit i le-a optit la ureche:
„Ai p c tuit împotriva Duhului Sfânt. De multe ori Duhul Sfânt te-a mustrat, dar tu te-ai
împotrivit. Acum nu mai este nici o n dejde pentru tine“.
Asemenea suflete pot afla din cele relatate mai înainte c oricât de mult ar fi p c tuit i
oricât de adânc le-ar fi c derea, acest p cat al hulei împotriva Duhului Sfânt cu urm rile sale
ve nice nu-i prive te pe ei. i chiar atunci când puterile întunericului au insuflat inimii tale
asemenea gânduri rele, spune-mi: le-ai r spândit cu ura sufletului i le-ai împ rt it altor
oameni cu o inim plin de ur împotriva Domnului? Ai propov duit pe Hristos a a cum au
f cut-o vr jma ii din timpul Lui i care erau con tien i de ceea ce f ceau? Nu sunt adâncurile
inimii tale întristate din pricin c L-ai mâhnit i nu ai ascultat glasul Duhului Sfânt? Faptul
c e ti îngrijorat întrebându-te dac nu cumva ai s vâr it acest p cat împotriva Duhului Sfânt
este tocmai dovada c nu l-ai înf ptuit c ci în cazul înf ptuirii acelui p cat nu ai sim i nici o
mustrare.
Pentru orice p cat exist iertare dac p ctosul Îl ia pe Isus ca Mântuitor. Vr jma ul vrea
îns , prin sugestiile sale p c toase s re in sufletele f cându-le s - i piard curajul de a veni
la Cel ce spus: „Veni i la Mine TO I cei trudi i i împov ra i i Eu v voi da odihn “ (Matei
11.28). Dac îns diavolul te atinge cu un gând c tr ie ti într-un p cat, atunci umile te-te cu
c in , m rturisire i încrede-te în Domnul. Rupe-o cu p catul oricât te-ar costa! Vei
cunoa te harul izb vitor i iertarea Domnului Isus.
Domnul s binecuvinteze, în harul S u, aceste rânduri i s binevoiasc a se sluji de ele
pentru a ar ta unor suflete tulburate calea ce duce la pace.
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