Mijlocitorul (Mângâietorul, Apărătorul) – Ioan 14.26; 15.26,27; 16.7-14 – W. Kelly
Mijlocitorul (Mângâietorul, Apărătorul) – Ioan 14.26; 15.26,27; 16.7-14

În locurile citite avem o cu totul altă latură a Fiinţei şi lucrării Duhului Sfânt. Aici nu este
vorba nici de naşterea din nou şi nici de Duhul Sfânt ca putere a părtăşiei cu izvorul oricărui
har, al părtăşiei cu Tatăl şi cu Fiul Său Isus Hristos. De asemenea aici Duhul Sfânt nu este
prezentat ca puterea care se revarsă în afară, prin care se depune o mărturie clară despre
Hristos, care a fost lepădat de lume, dar care a fost luat în cer, înainte să vină ceasul când El se
va arăta lumii împreună cu ai Săi. Acestea sunt cele trei laturi ale adevărului, aşa cum ele se
exprimă în evanghelia după Ioan capitolele 3, 4 şi 7.
Care este deci punctul principal în versetele citite? Aici este vorba de un adevăr, care este
mai presus de tot ce noi găsim în capitolele de început ale evangheliei după Ioan. Ceea ce noi
găsim aici este nu numai un izvor sau o putere, ci este o Persoană divină!
Domnul era în momentul despărţirii de ucenici. Omul acela minunat, care i-a chemat la Sine
Însuşi, şi care în timpul umblării Lui pe pământ a format inimile lor, prin aceea că El le-a
revelat pe Tatăl, era pe cale să glorifice nespus de mult pe Dumnezeu prin moartea Sa. El
spune: „Acum este glorificat Fiul Omului şi Dumnezeu”, - (nu numai Tatăl, cu toate că desigur
Tatăl a fost glorificat), „Du mn ez eu este glorificat în El”. Era imposibil ca Dumnezeu să poată
trece cu vederea păcatul. Natura morală a lui Dumnezeu trebuia să se arate în toată puterea ei şi
în toată aversiunea împotriva păcatului. Isus, Fiul Omului, Hristosul lepădat, ia păcatul asupra
Sa şi preia înaintea lui Dumnezeu responsabilitatea pentru fărădelegile poporului Său. În felul
acesta Dumnezeu câştigă prin cruce o glorie pe care mai înainte El nu a avut-o şi pe care este
imposibil să o mai primească a doua oară. El a fost glorificat acolo nespus de mult şi pentru
totdeauna. Ca urmare acestui fapt, începând din momentul acesta şi până în veşnicie
preocuparea cea mai importantă şi totodată cea mai preţioasă a lui Dumnezeu este să depună
mărturie despre satisfacţia Sa nespus de mare pentru suferinţele adânci de necuprins, prin care
Domnul Isus L-a glorificat. Primul rezultat al lucrării a constat în aceea, că Domnul Isus, înviat
prin gloria Tatălui, a ocupat locul Său la dreapta lui Dumnezeu în cer. Nimic altceva mai puţin
era suficient să dovedească ce valoare nespus de mare are crucea în ochii lui Dumnezeu. Sunt
anumite rezultate ale crucii, care se vor vedea abia când va veni timpul potrivit pentru aceasta.
Nu este nici o binecuvântare, pe care Dumnezeu a dat-o vreodată sau o va da, care să nu aibă
baza în crucea Domnului Isus. Crucea a satisfăcut aşa de desăvârşit toată dreptatea, sfinţenia,
maiestatea şi dragostea lui Dumnezeu, pe scurt, Fiinţa Sa întreagă şi toate simţămintele şi
sentimentele Sale, că acum El Se desfătează aşa de mult cu privire la Hristos şi la cei care Îl
primesc, că El îi binecuvântează din toată inima. Numai aceasta ne dă cheia pentru explicarea a
tot ce face El astăzi. Din cauza acestei preţuiri a crucii El înalţă nu numai pe Hristos la dreapta
Sa, nu, El mai face ceva, pe care înainte nu-l putea face, - El trimite vestea bună a Sa în toată
creaţia. Mii de ani au trecut peste pământ – şi în acest timp Dumnezeu a rămas totdeauna
acelaşi – dar niciodată El nu a lăsat să se vestească oamenilor o astfel de veste bună. Desigur a
fost dat un mesaj bun sau altul lui Avraam sau copiilor lui Israel, dar niciodată această veste
bună nu a fost dată tuturor oamenilor. Nu că prin aceasta ar fi început dragostea lui Dumnezeu.
Nici măcar Isus Hristos sau crucea Sa nu au pricinuit dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui
Dumnezeu se caracterizează prin aceea, că ea nu a fost creată, nu a fost provocată prin ceva şi
nu este influenţată prin nimic din afara ei. Dragostea este natura proprie lui Dumnezeu.
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Dragostea există chiar şi atunci când ea nu ar fi avut nici un subiect căruia putea să i se arate;
căci adevărata dragoste nu ia naşterea prin altceva. Şi această dragoste a lui Dumnezeu se
adresează potrivit satisfacţiei Sale la cel mai sărac, la cel mai nenorocit, la cel mai vinovat, la
cel mai mare vrăjmaş. Ceea ce Îl îndreptăţeşte pe Dumnezeu să acţioneze în felul acesta nu este
nimic altceva, decât crucea lui Hristos.
Dar aceasta nu este totul. Domnul Isus părăseşte pământul. Lumea nu era demnă de El.
Acolo nu era nimic, ceea ce Dumnezeu putea să facă în această lume, nimic, pe care El putea
să le facă potrivit făgăduinţelor Sale, nici măcar conferirea tronului lui David sau chiar domnia
asupra lumii întregi, - nimic din toate acestea nu ar fi fost suficiente în ochii lui Dumnezeu ca
plată pentru crucea Domnului Isus. Pentru aceasta ajungea numai un singur lucru, şi anume ca
Dumnezeu să înalţe pe Domnul Isus la dreapta Sa în gloria cerească. Şi acesta este evident
prilejul pentru învăţăturile minunate din evanghelia după Ioan capitolul 14. Primul lucru,
despre care vorbeşte Domnul Isus, este certitudinea revenirii Sale. Reîntoarcerea Lui în cer nu
însemna nicidecum părăsirea dragostei Sale pentru ai Săi – El S-a dus să le pregătească acolo
un loc. Deci pe cât este de sigur că El S-a dus în casa Tatălui, tot aşa de sigur El va reveni de
acolo ca să-i ia la Sine, pentru ca acolo unde este El să fie şi ei. Jos pe pământ El le-a făcut
cunoscut pe Tatăl, le-a arătat cine este Tatăl. Ei nu numai au cunoscut sau ar fi trebuit să
cunoască, că Tatăl era în El, ci şi că El era în Tatăl, că El era o Persoană a Dumnezeirii, era
Fiul lui Dumnezeu.
Cu toate că acest fapt în sine era independent de lucrarea Sa, totuşi el dădea lucrării Sale o
valoare nespus de mare. Acum El merge mai departe şi le arată că în timpul absenţei Lui El va
întreprinde activităţi pline de dragoste în casa Tatălui, corespunzător valorii crucii Sale, - o
binecuvântare nemaiauzită, care întrece tot ce era cunoscut vreodată omului pe pământ. El le
prezintă aceasta cu cuvintele: „Dacă Mă iubiţi, ţineţi poruncile Mele.” El nu vrea ca ei să-şi
irosească puterea şi dragostea în tânguire nefolositoare cu privire la absenţa Lui, ci ca ei să
dovedească practic dragostea lor – „ţineţi poruncile Mele”. Cu toate acestea El voia să le
dovedească dragostea Sa într-un mod cu totul deosebit, în chip divin. De aceea El spune: „Şi
Eu Îl voi ruga pe Tatăl, şi vă va da un alt Mângâietor, ca să fie cu voi pentru totdeauna, pe
Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede , nici nu-L cunoaşte;
dar voi Îl cunoaşteţi, pentru că rămâne la voi şi va fi în voi.” Mai târziu El adaugă ceva, care ne
arată foarte clar pe Duhul Sfânt ca Persoană: „Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care-L va trimite
Tatăl în Numele Meu.” El nu spune numai „Îl va da”, ci „Îl va trimite”. Dacă Dumnezeu ar da
numai o putere, atunci aceasta ar fi de înţeles; şi o sursă divină de putere în noi şi un izvor de
binecuvântare pentru alţii ar fi de înţeles pentru noi. Aici este vorba de mai mult. Fără echivoc
este o Persoană dumnezeiască, pe care „Tatăl”, aşa spune Domnul, o va trimite „în Numele
Meu; Acela vă va învăţa toate şi vă va aminti toate câte v-am spus Eu.”
Să medităm puţin la ce – sau mai degrabă cine este Cel pe care Tatăl L-a trimis în Numele
Fiului Său, al Domnului Isus. Nu tăgăduiesc, că în Scriptură se vorbeşte uneori simbolic despre
Duhul Sfânt, că El „a fost turnat”. Cu siguranţă aceasta este corect, şi noi toţi înţelegem
aceasta. Într-un astfel de tablou gândul principal este belşugul de binecuvântare, dacă avem
voie să spunem aşa, măsura bogată şi nemărginită cu care Tatăl face parte de binecuvântare
spre glorificarea Fiului Său. Dar aici avem alături de bogăţie şi plinătate de dar un cu totul alt
gând călăuzitor. Cuvintele Domnului sunt aici clare şi precise în cel mai înalt grad. Şi, nici o
minune!, Duhul Sfânt este o Persoană – nu numai o putere. Nu este vorba numai de plinătatea
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binecuvântării, ci de o Persoană divină. Domnul foloseşte un limbaj, prin care El voia să
exprime foarte clar acest adevăr măreţ; El ştia, cât de repede Biserica Sa va uita aceasta.
Desigur oamenii de aici de pe pământ vor primi în decursul timpului o altă revărsare a
Duhului Sfânt. Ştiu că există atât o ploaie timpurie cât şi una târzie. Modelul frumos din cartea
Exod capitolul 28, unde sunetul clopoţeilor nu numai este auzit, atunci când marele preot intră
în Locul Preasfânt, sau în timp ce el este înăuntru, ci şi atunci când el iese afară se va auzi. Este
ca şi cum va fi depusă o mărturie când marele preot intră şi o altă mărturie a Duhului, când el
se arată din nou. Ce sunet a răsunat atunci când Domnul Isus a intrat în cer! Când El va reveni
de acolo, o formă şi o plinătate nouă de binecuvântare a Duhului Sfânt va fi revărsată peste
toată carnea (peste orice făptură). Aşa sună făgăduinţa. Singura diferenţă este aceea că
binecuvântarea viitoare cu siguranţă nu va fi pentru acelaşi cerc de credincioşi, care prin harul
lui Dumnezeu au primit prima binecuvântare a Duhului Sfânt. Noi ştim mai mult chiar, că noua
binecuvântare este destinată pentru vechiul popor al lui Dumnezeu. Dumnezeu va cerceta din
nou pe Israel, şi anume în har; şi binecuvântarea nu se va mărgini la Israel; tot aşa cum acum
Dumnezeu are buna plăcere să caute oameni din toate popoarele pământului, tot aşa va face El
şi atunci în zilele celei de-a doua venire a lui Hristos şi ale domniei Lui pe pământ, însă într-o
măsură mult mai mare.
Mulţi sunt înclinaţi să vorbească despre Duhul Sfânt ca despre o influenţă. Însă aici noi avem
un adevăr mult mai mare. Aici este vorba de faptul minunat, că acum pentru prima dată, şi, aşa
cum eu cred foarte precis pe baza Scripturii, şi singura dată când Duhul Sfânt este prezent
personal pe pământ. El a coborât cu adevărat din cer pe pământ şi umblă aici pe pământ, dar
numai pentru că Domnul a înfăptuit lucrarea de răscumpărare şi S-a reîntors în cer.
Desigur, totodată cu prezenţa personală a Duhului Sfânt pe pământ are loc o înmânare
deosebită de putere nouă. Când Domnul Isus va reveni din nou pe pământ, atunci va avea loc o
revărsare mult mai largă a Duhului Sfânt. Însă unde găsim noi că în timpul acela Duhul Sfânt
„va fi trimis”? Unde citim, că Tatăl va trimite în Numele Fiului pe Apărătorul (Mângâietorul)?
Nu, pentru nici un alt timp nu citim aceasta. Desigur acesta nu este singurul loc din Scriptură
care se referă la aceasta. Decisiv nou este că Duhul Sfânt coboară personal din cer pe pământ şi
El este ca Apărător aici.
Că Duhul Sfânt este prezent personal aici, aceasta stă în legătură strânsă cu faptul că Domnul
Isus nu mai este văzut vizibil aici, după ce El a înfăptuit lucrarea de mântuire. Pe de altă parte
ziua glorioasă care va veni va fi caracterizată nu prin absenţa Sa, ci prin prezenţa Sa personală
– El vine înapoi, ca să domnească aici. Atunci Duhul Sfânt nu va mai fi personal pe pământ,
aşa cum este acum. Desigur în timpul acela pot avea loc într-un anumit sens lucrări mari ale
puterii Duhului Sfânt. Dar va fi o cu totul altă stare. Doresc să îndrept atenţia numai pe scurt,
că în zilele acelea Duhul Sfânt nu va călăuzi pe nimeni să aducă adorare lui Dumnezeu în
Locul Preasfânt. Aceasta va înceta atunci, căci în timpul Împărăţiei de o mie de ani a Domnului
nostru perdeaua nu va fi ruptă. Probabil aceasta sună îndrăzneţ pentru mulţi, deoarece nu
concordă cu anumite concepţii doctrinare obişnuite. Unor teologi li s-ar putea părea foarte
ciudat, că după lucrarea de răscumpărare făcută la cruce va fi iarăşi un Loc sfânt vizibil,
pământesc, o perdea despărţitoare şi o preoţie pământească care vor aduce efectiv jertfe. Dar
dacă acordăm valabilitate psalmilor şi profeţilor, atunci această stare va avea loc cu certitudine
sub domnia de o mie de ani a Domnului pe pământ. Teologii vor încerca să explice aceasta în
alt fel. Însă această realitate rămâne de nezguduit în Cuvântul lui Dumnezeu; ea aparţine
prorociilor care încă nu s-au împlinit. În ziua aceea, când Dumnezeu va relua legăturile Sale cu
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Israel, poporul Său pământesc, prin sărbătorile reînnoite nu se va găsi şi sărbătoarea rusaliilor.
Va fi desigur sărbătoarea paştelui şi sărbătoarea corturilor, dar nu va fi sărbătoarea
săptămânilor. Aceasta este în concordanţă cu faptul că atunci va exista o revărsare foarte
bogată a Duhului Sfânt, într-o măsură aşa de mare că însăşi darurile văzute în exterior, dăruite
la Rusalii şi după aceea, sunt numite în epistola către Evrei 6.5 „lucrări de putere ale veacului
viitor”. Şi de ce sunt ele numite aşa? Deoarece sunt mostre ale acelor lucrări de putere, care
atunci se vor revela fără piedici. Întreaga creaţie va vedea acea eliberare plină de putere, pe
care Mântuitorul a făcut-o atât pentru „toate lucrurile” cât şi în mod deosebit pentru
credincioşi. Aşa vor fi deci puterile neobişnuite, care au fost împărţite de Domnul prin Duhul
Sfânt după înălţarea Sa la cer, ele vor fi numite pe drept „lucrări de putere ale veacului viitor”.
De exemplu, bolnavii vor fi vindecaţi, leproşii vor fi curăţiţi, morţii vor fi înviaţi, orbii vor
vedea şi ologii vor merge, şi aşa mai departe. Toate acestea sunt efecte ale acelei puteri care va
fi vizibilă în lung şi în lat în marea zi a domniei Domnului nostru, când El de asemenea va
vindeca cu adevărat bolile lor, tot aşa cum le va ierta fărădelegile. Atunci El va introduce
ambele feluri de binecuvântare şi le va lega împreună. Este însă clar, că aceasta va fi o cu totul
altă stare decât ce avem noi astăzi.
Este deci astăzi marele nostru privilegiu, că Dumnezeu ne lasă să ştim ce valoare
incomensurabilă are pentru El lucrarea înfăptuită de Domnul Isus şi ce desfătare găseşte El în
ea. Cum se face aceasta? Ziua viitoare va aduce împlinirea făgăduinţelor prorocite. Va veni
ziua în care Dumnezeu va împlini în toate detaliile ceea ce El a făgăduit poporului Său
pământesc ca binecuvântare. Ei erau un popor pământesc, şi la acest popor se refereau
făgăduinţele în înţelesul lor textual. Binecuvântarea lor în ziua aceea va consta în ceea ce
Dumnezeu le-a oferit ca perspectivă clară în lucrurile pământeşti. Pământul, în mod deosebit
ţara Israel, va sta în centru, când se vor împlini profeţiile. Însă Dumnezeu niciodată nu S-a
limitat la ceea ce El a profeţit. Realmente, atunci când, aşa cum s-a spus deseori, te ţii legat
numai de prorocii eşti foarte departe de a înţelege toată adâncimea harului lui Dumnezeu. Se
obţine numai strictul necesar din ceea ce se poate pune în discuţie pentru un om pe pământ,
pentru un popor pământesc, pentru pământul însuşi. Însă pe cât de sigur că cerul este mai sus
decât pământul, tot atât de sigur ar trebui harul, care totodată se odihnea adânc în inima Sa şi
nu era exprimat prin vreo făgăduinţă sau prorocie, să corespundă adâncimii bunătăţii lui
Dumnezeu Însuşi. Această binecuvântare era ascunsă în El de veacuri, „ascunsă în Dumnezeu”,
aşa spune Scriptura. Acum însă această taină nu mai este ascunsă, şi anume, din cauză că
Dumnezeu este acum pe deplin liber să acţioneze. Hristos, Cel pe care lumea L-a lepădat, este
la dreapta Sa. Cu privire la El, Cel care, dacă avem voie să spunem aşa, de curând vine de la
cruce şi care de acolo aduce cu Sine în prezenţa lui Dumnezeu toată valoarea lucrării de
răscumpărare făcută de El, Dumnezeu dăruieşte nu numai potrivit cu măsura nevoilor unui
popor pământesc, şi nici ceea ce are nevoie o lume sărmană, nu, El dăruieşte ceea ce este demn
de Sine Însuşi şi de Hristos, ceea ce chiar şi pentru cer ar însemna o mare onoare. Şi unde se
confirmă şi se dovedeşte aceasta mai mult ca în aceea că El a trimis Duhul Sfânt pe pământ,
care cunoaşte foarte bine cerul, şi care în felul acesta înţelege toate simţămintele lui Dumnezeu
şi împărtăşeşte tot ceea ce Dumnezeu Tatăl simte cu privire la Fiul şi la lucrarea de
răscumpărare făcută de Acesta? Astfel se explică faptul că noi suntem acum nespus de mult
binecuvântaţi.
Dacă lăsăm să acţioneze asupra noastră această adâncime de nepătruns a harului lui
Dumnezeu, vom înţelege la ce Se referă Domnul Isus când vorbeşte aici ucenicilor Săi. El voia
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să-i iniţieze în planurile Tatălui, să le arate buna plăcere a Tatălui, harul Dumnezeului
Mântuitor. Mijlocul, de care El Se foloseşte, pentru onoarea Numelui Său să dea o arvună şi în
Numele Tatălui Său să dea mai mult decât pierderea prezenţei Lui proprii, este, că El
făgăduieşte „un alt Apărător”.
Mă tem că expresia „Apărător” sau „Mângâietor” uneori nu redă sensul corect la ceea ce
Domnul Se referă aici. Ar fi foarte natural, ca expresia să se înţeleagă aşa ca şi cum ea s-ar
referi la îngrijorări, ca şi cum prin aceasta s-ar face aluzie la o persoană care trebuie să ne
mângâie în necazurile lumii acesteia sărmane. Şi este aşa, Duhul Sfânt ne mângâie şi ne
întăreşte. Dar aceasta este numai o mică parte a activităţii Sale, care este exprimată în cuvântul
„paraclet”. Cuvântul înseamnă nu numai „mângâietor”, ci unul care se face pe deplin una cu
interesele noastre, unul, care preia în totalitate cazul nostru, unul, care îşi face ca misiune, să ne
scoată din toate greutăţile noastre, unul, care este atât suplinitorul nostru cât şi apărătorul
nostru mare, personal, care administrează şi rezolvă toate treburile noastre. Acesta este
înţelesul cuvântului, pe care noi îl traducem cu mijlocitor sau apărător sau mângâietor. El
include deci foarte mult în sine. El descrie pe Unul, care absolut şi neîngrădit este capabil să
preia şi să îndeplinească totul în favoarea noastră, oricât de mare ar fi nevoia noastră, după cum
harul lui Dumnezeu consideră bun spre binecuvântarea sufletelor noastre. Aceasta este Duhul
Sfânt astăzi pentru noi, şi ce preţios este pentru noi să-L avem! Dar vrem să ţinem seama că
aceasta niciodată mai înainte nu a fost aşa. Am amintit deja, că nici în viitor nu va fi cunoscut
în felul acesta, cu toate că recunosc pe deplin, că în lumea viitoare va fi o revărsare de
binecuvântare mult mai vastă şi mai bogată. Însă prezenţa personală a Duhului Sfânt aici jos pe
pământ ca răspuns la glorificarea Domnului la dreapta lui Dumnezeu – o astfel de stare nu se
va repeta niciodată. În timp ce Marele Preot este acolo sus, Duhul Sfânt trimis de sus aici jos
oferă intrare la gloria Sa şi la lucrarea Sa de răscumpărare. Când Marele Preot iese din Locul
Preasfânt, ca să instaureze pe pământ tronul Său, atunci Duhul revărsat va depune mărturie
despre ceea ce este potrivit pentru pământul pe care va domni Domnul.
Dacă ne gândim la aceasta, cât de serios ne întristează aceasta cu privire la creştinătate! Că
Duhul Sfânt este aici, aceasta este adevărul central, care totodată pune totul la probă. El a fost
primul adevăr care a dispărut din conştiinţa Bisericii, şi el este ultimul adevăr, care va fi
recâştigat, după ce el a fost pierdut odată, căci în el străluceşte cel mai puternic neschimbată
onoarea lui Dumnezeu. Duhul este aici ca să glorifice pe Fiul, prin aceea că El glorifică pe
Tatăl. Ce poate fi comparat cu El în însemnătatea Lui pentru sfinţi? Nu este de mirare, că satan
face totul şi foloseşte orice artă de a înşela, ca să răstălmăcească şi să nimicească ceea ce el nu
poate distruge. Dacă măsurăm creştinătatea cu acest instrument, la ce concluzie tristă trebuie să
ajungem! Dacă există ceva, care ar trebui să caracterizeze mai mult decât orice altceva pe toţi
copiii lui Dumnezeu, atunci desigur este conştienţa prezenţei personale a Duhului Sfânt,
certitudinea că El, această Persoană dumnezeiască a coborât aici jos, ca să reprezinte pe
Domnul Isus Însuşi. Este clar, că ochiul omenesc nu-L vede şi duhul omului nu-L poate
pricepe, aşa cum se spune despre lume în acest loc din Scriptură. Dacă ar fi o chestiune legată
de ochiul omenesc sau de duhul omenesc, atunci El ar fi înţeles de lume. Însă Domnul spune:
„Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte;
dar voi Îl cunoaşteţi.” Noi Îl cunoaştem şi de asemenea ştim că El este prezent; în primul rând
din cuvântul clar al Domnului, în al doilea rând prin savurarea conştientă a prezenţei Sale.
Începutul trebuie făcut prin aceea, că eu mă bazez pe El pe baza cuvântului Domnului Isus.
Dar dacă am primit adevărul în sufletul meu, trebuie eu apoi să rămân în continuare fără o
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conştienţă deosebită a prezenţei Sale? Nu am eu atunci savurarea bucuriei că Duhul Sfânt este
prezent atât în mine cât şi în Adunarea lui Dumnezeu? Cu certitudine este aşa! Acesta este
motivul pentru care prezenţa Sa niciodată nu este privită numai ca o chestiune de credinţă. „Nu
ştiţi”, spune apostolul, „că trupul vostru este templul Duhului Sfânt?” Fără îndoială începe prin
faptul că sufletul ajunge în posesia acestei binecuvântări prin credinţa în Hristos, şi prin nimic
altceva. Dar dacă nu am oferi loc bucuriei care urmează după aceasta, şi dacă am limita totul la
faptul că trebuie să primim Cuvântul lui Dumnezeu prin Domnul Isus, atunci aceasta ar fi o
mărturie sărăcăcioasă din partea noastră despre puterea Duhului Sfânt care locuieşte în noi şi
despre revelarea harului Mântuitorului. Ce am gândi noi despre cineva, care nu are nici o altă
dovadă pentru faptul că el este căsătorit, decât că numele soţiei lui este notat la oficiul stării
civile? Aceasta ar fi o stare deosebit de neobişnuită şi profund de tristă. Vrem noi să spunem,
că Duhul Sfânt, acea Persoană divină, care în special a fost trimis jos pe pământ cu scopul de a
ne da savurarea, puterea, bucuria şi înviorarea harului lui Dumnezeu în cunoaşterea lui Hristos
– ar trebui noi să presupunem, că aceasta este pentru omul nou mai puţin real decât tovarăşa pe
care Dumnezeu a dat-o omului pentru viaţa lui pământească? Nicidecum aşa ceva! Vrem să
ţinem bine minte aceasta.
Dacă eu, după ce am fost trezit, sunt mulţumit cu Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelie şi nu
aştept nimic mai mult de la El, Cel care a venit aici jos pe pământ ca să glorifice pe Hristos,
atunci nu trebuie să mă mir că mie îmi lipseşte bucuria pe care alţii o savurează. Căci Duhul
Sfânt este întristat printr-o astfel de desconsiderare a harului Său, printr-o astfel de mulţumire
cu ceea ce este cel mai puţin din Hristos. Dacă insist cu încăpăţânare, că nu există mai mult de
aflat, atunci nu pot decât să pierd. În realitate este raţionalismul; se face din Cuvântul lui
Dumnezeu o literă simplă; inima refuză să înainteze, să savureze prezenţa şi puterea Sa, numai
pentru faptul că vestea bună a mântuirii adusă prin Cuvântul lui Dumnezeu a fost primită odată.
Total în contrast cu aceasta găsim că Domnul este foarte preocupat să arate că pentru fiecare în
parte există o cunoaştere lucrată prin Duhul cu privire la poziţia Sa. Şi în Adunarea lui
Dumnezeu sunt îndreptăţit nu numai să cred că El este prezent, ci prin credinţă eu pot savura
lucrarea plină de putere şi preţioasă a prezenţei Sale. Acesta este motivul pentru care în epistola
către Romani capitolul 8, unde avem prezentată poziţia nouă a sufletului înaintea lui
Dumnezeu, nu se spune numai că Duhul Sfânt locuieşte în mine, cel care cred, ci că El
„mărturiseşte împreună cu duhul nostru, că suntem copii ai lui Dumnezeu”. Să însemne aceasta
numai că cineva crede vestea bună? Desigur este o chestiune de credinţă. Cu aceasta începe
totul, - cu credinţa simplă în mesajul harului lui Dumnezeu faţă de sufletele noastre, - o
credinţă care nu se bazează pe nimic altceva, pe nici o experienţă, pe nici un simţământ, ci
numai pe Cuvântul lui Dumnezeu, ca veste bună a mântuirii prin Hristos. Să presupunem că eu
mă mulţumesc cu gândul, că aceasta ar fi totul, la care harul mă îndreptăţeşte, atunci această
greşeală nu ar fi la fel de rea ca aceea care confundă credinţa cu simţământul sau cu
experienţa? Credinţa adevărată ne conduce totdeauna la o experienţă profundă în sufletele
noastre şi în Adunarea lui Dumnezeu. Aceasta ar putea fi suficient în contextul nostru. Mi s-a
părut necesar să atrag atenţia în privinţa aceasta, deoarece renunţarea la neclaritatea obişnuită a
trăirilor lăuntrice referitoare la credinţa simplă în Cuvântul lui Dumnezeu deseori aduce cu sine
pericolul pentru suflet, că acţiunea Duhului Sfânt se limitează la simpla primire a Cuvântului
lui Dumnezeu. Ca fundament aceasta este desigur necesar şi important; însă dorinţa noastră
lăuntrică nu ar trebui să se oprească la aceasta. Noi ne păzim să nu facem o greşeală, dar
trebuie să fim atenţi să nu cădem în greşeala opusă. Faptul că Domnul îmi trimite Cuvântul
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vieţii, eu primesc aceasta cu bucurie ca punct de plecare al vieţii mele de creştin. În mod
deosebit, atunci când suntem constrânşi de vrăjmaş este binecuvântat şi minunat, că Domnul ne
dă posibilitatea prin credinţa simplă în Cuvântul Său să primim vestea bună. Dar pe cât de
sigur este că Duhul Sfânt a coborât jos pe pământ şi ca Persoană divină locuieşte în noi, tot aşa
de sigur ar fi o greşeală mare să presupunem că El nu dăruieşte totodată sufletului nostru şi
savurarea perceptibilă a prezenţei Sale în noi şi de asemenea şi în Adunare.
Deci mai întâi Domnul roagă pe Tatăl – El ocupă aici poziţia unui Mijlocitor -: „Eu Îl voi
ruga pe Tatăl, şi vă va da un alt Mângâietor, ca să fie cu voi pentru totdeauna” (Ioan 14.16).
Aici venim la un adevăr măreţ referitor la Duhul Sfânt. El este nu numai trimis jos pe pământ,
nu, când El va veni, El va rămâne pentru totdeauna, aşa cum se spune: „… ca să fie cu voi
pentru totdeauna (sau: în veci)”. Nimeni altcineva nu este numit aici; aici este vorba numai de
credincioşi. În toate aceste capitole din evanghelia după Ioan găsim mereu lucrarea de
răscumpărare şi înălţarea la cer a lui Hristos ca fundament prezentate deja anticipat. Conform
cu aceasta aceste două realităţi redau aici şi dimensiunea binecuvântării divine. Aici este
prezentată nu atât de mult răscumpărarea în una din formele ei, ci mai degrabă fundamentul
răscumpărării făcute de Hristos şi al coborâri pe pământ a Duhului Sfânt. Deci Duhul Sfânt nu
este făgăduit aici ca vizitator, care rămâne un anumit timp, aşa cum era în cazul Domnului Isus.
Cât de serios şi de trist îndureraţi devenim, când vedem ce este pretutindeni în creştinătate!
Dacă există un adevăr la care s-a renunţat mai mult decât la celelalte adevăruri, atunci acela
este cel referitor la prezenţa personală a Duhului Sfânt. Niciunde nu o găsim confirmată mai
deplin, şi nu spun aceasta superficial. În privinţa aceasta nu mă gândesc la acel oraş mare, care
domneşte peste împăraţii pământului, ci şi la oraşele mici, pe care împăraţii le-au clădit, pentru
ca ei înşişi să domnească peste ele, şi la oraşele şi mai mici, asupra cărora cetăţenii lor doresc
cu plăcere să domnească, gândind că ei sunt mai buni decât celelalte două sisteme. Spun
aceasta despre bisericile protestante, indiferent unde sunt şi ce sunt, unite cu statul sau
despărţite de stat. Dacă cercetăm mărturisirea lor de credinţă, cele mai multe din ele au fost
scrise când oamenii erau încă mai simpli şi mai serioşi decât astăzi, în timpul reformei sau al
unei crize de mai târziu, atunci vom observa că tocmai acest adevăr referitor la prezenţa
personală a Duhului Sfânt nu se găseşte în niciuna din aceste crezuri. Celelalte adevăruri se
găsesc desigur: necesitatea naşterii din nou, valoarea lucrării lui Hristos, gloria Persoanei Sale
ca Dumnezeu şi Om. Nu că ei tăgăduiesc pe Duhul Sfânt ca Persoană a Dumnezeirii, - cu
siguranţă ei nu fac aceasta. Dar unde este scos clar în evidenţă că El este prezent aici pe pământ
personal şi colectiv la credincioşi? La citirea tuturor acestora nu am găsit nici măcar o aluzie la
aceasta, şi eu am citit mult referitor la această temă. M-am ostenit cu adevărat, căci am pe
inimă să aflu cum gândesc creştinii în general despre aceasta. Niciunde, în nici un crez, în nici
o dogmă, în nici un statut bisericesc nu am putut găsi cea mai mică aluzie referitoare la aceasta,
ceea ce pentru creştinismul întreg foarte evident este marele adevăr central, caracteristic, care
pretutindeni ar trebui să fie luat în seamă şi vestit în toată practica bisericii. Nu este foarte
serios şi supărător că aceasta, onoarea şi gloria unui creştin, puterea Bisericii lui Hristos,
privilegiul foarte deosebit, din care cauză Hristos a părăsit pământul, în nici un sistem al
creştinătăţii, pe care eu îl cunosc, nu este mărturisit clar?
S-ar putea probabil replica, că în mod deosebit între oamenii cu adevărat credincioşi sunt
mulţi predicatori buni, excelenţi. Dar este prin aceasta înlăturată lipsa arătată mai sus? Unii vor
spune probabil, că cel puţin în „societatea prietenilor” sau a quakerilor, aşa cum sunt ei
denumiţi în mod obişnuit, se vorbeşte foarte mult despre Duhul Sfânt. Cu tot respectul meu
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mare faţă de ei, ei sunt tocmai aceia care, după părerea mea, chiar dacă inconştient, cunosc cel
mai puţin adevărul despre prezenţa personală a Duhului Sfânt. Motivul pentru aceasta este clar.
Ei afirmă că Duhul Sfânt locuieşte fără nici o excepţie în fiecare om, fie el iudeu sau turc,
necredincios sau credincios. De aceea ei nu pot crede într-o prezenţă personală deosebită a
Duhului Sfânt. Ei gândesc că Duhul Sfânt dintotdeauna şi pentru fiecare, care se foloseşte
corect de El, este singurul mijloc prin care omul poate fi mântuit. Cu această rătăcire este
legată strâns o altă rătăcire: justificarea (îndreptăţirea) este pentru ei un proces parţial şi
progresiv, şi nu o realitate terminată prin credinţa în lucrarea lui Hristos, ci ea corespunde
gradului în care un om urmează lumina interioară. Eu nu vorbesc despre toţi membrii acestei
societăţi. Fără îndoială adevărul Evangheliei a pătruns la mulţi dintre ei, şi sunt mulţi care în
ultimul timp atât între ei cât şi în afara lor au predicat-o, şi ei merită respectul nostru, şi pe care
Dumnezeu i-a folosit pentru mântuirea multora. Dar ceea ce aceşti bărbaţi au învăţat pentru ei
înşişi şi au predicat altora, nu era învăţătura specifică quakerilor, aşa cum este ea în scrierile
lor, ca de exemplu Barclay’s Apology. Era mai degrabă o anumită măsură de lumină
evanghelică, care a pătruns şi la ei şi care apoi a fost dată de ei altora.
Însă în ceea ce priveşte învăţătura quakerilor, principiul lor este că fiecare om, fără nici o
excepţie, are Duhul Sfânt în sine însuşi, şi că sufletul fiecărui om, care se foloseşte cum se
cuvine de acest fapt, va fi în final mântuit. Dar aceasta este exact contrariul adevărului lui
Dumnezeu! Scriptura nu spune niciunde, că Duhul Sfânt locuieşte în fiecare om, ci ea învaţă că
numai cel care crede, care aparţine Bisericii/Adunării, primeşte Duhul. Numai creştinul
credincios are Duhul Sfânt. Nici măcar credincioşii Vechiului Testament nu au cunoscut
aceasta în felul acesta, şi eu cred că nici sfinţii Împărăţiei de o mie de ani nu Îl vor poseda aşa
cum Îl avem noi, cu toate că noi ştim, că El va fi revărsat peste orice făptură. Nici măcar
poporul Israel nu-L va avea în felul acesta, oricât de binecuvântaţi vor fi ei în final, dotaţi cu
puteri cu totul neobişnuite, care privite în exterior, după cât pot să-mi dau seama, vor depăşi tot
ce s-a cunoscut vreodată în domeniul Bisericii. Împărăţia de o mie de ani va aduce cu sine o
desfăşurare aşa de minunată a puterii lui Dumnezeu, cum niciodată mai înainte ea nu a lucrat
pe pământ între oameni. De asemenea nu mă îndoiesc nici de faptul că toate realizările omului,
cu care el se laudă, - invenţiile lui, telegraful, avionul, şi aşa mai departe – vor dispare din
lume; ele vor fi înlocuite cu lucruri incomparabil mai bune. Căci Dumnezeu niciodată nu va
permite ca omul să-L depăşească. El nu va lăsa loc pentru superstiţie, ca şi cum acest ceas al
păcatului, al răzvrătirii împotriva Lui, acest ceas al ruşinii, în care Domnul Isus este lepădat şi
Duhul Sfânt este dispreţuit, ar putea fi mijlocul potrivit pentru domnia Fiului Său asupra lumii
împăcate. Cine înţelege câtuşi de puţin caracterul Lui Dumnezeu şi Cuvântului lui Dumnezeu,
aceluia îi este de neconceput că Dumnezeu ar permite ca Israel sub conducerea lui Mesia al lor
ar fi obligat să mulţumească naţiunilor rebele pentru aceste monumente şi realizări, atunci când
El va restabili poporul Său pământesc şi va lăsa lumina Sa şi gloria lui Iehova să strălucească
peste Sion. Nu-mi pot imagina că Dumnezeu Se va folosi în ziua aceea minunată de aceste
mijloace lipsite de putere. Aşa cum a trebuit ca vechiul Ierihon să cadă şi toate cetăţile
venerabile ale ţării sfinte să dispară, pentru ca Dumnezeu să poată hotărî cetăţi noi pentru
poporul Său, tot aşa în ziua aceea viitoare – eu sunt convins de aceasta – Duhul Sfânt va învăţa
pe oameni cât de nespus de mare este puterea Sa activă pe pământ. Este misiunea deosebită a
Duhului Sfânt din timpul acela: El va lucra atunci pe pământ şi pentru pământ. Aceasta desigur
nu înseamnă că El Îşi va întrerupe activitatea; dar desfăşurarea puterii Sale va fi potrivită cu
poziţia Domnului ca Domnitor peste lume.
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As t ăzi însă Duhul Sfânt lucrează altfel, astăzi El are alte ţeluri. În zilele apostolilor a existat
o revelare mare de putere. Însă punctul de pornire decisiv era, că Hristos înălţat la dreapta lui
Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt jos pe pământ şi că Duhul Sfânt a adus suflete în legătură vie
cu Hristosul glorificat. Şi aceasta va avea loc mai departe, atâta timp cât Hristos este acolo sus.
El, Cel ceresc, ne face cereşti prin Duhul Sfânt; Duhul este legătura divină între El acolo sus în
cer şi noi aici jos pe pământ. Despre aceasta vorbeşte locul din Scriptură pe care îl avem
înaintea noastră, şi în mod corespunzător credincioşii şi lumea sunt puşi faţă în faţă. Domnul
spune: „… Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi”. Învăţătura falsă, pe care am
amintit-o, afirmă că lumea primeşte Duhul, şi că această primire nu este nicidecum un
privilegiu deosebit al credincioşilor. Numai un creştin credincios Îl are, lumea nu-L poate
primi, căci „nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; dar v o i Îl cunoaşteţi.” Acesta este un privilegiu
valabil exclusiv pentru credincioşi, căci „El locuieşte la voi şi va fi învoi”. În loc să le dea o
savurare trecătoare a acestei binecuvântări, Duhul Sfânt locuieşte la ei; şi mai mult chiar, în loc
numai să locuiască la ei, El va fi în ei. Este un adevăr dublu, mai întâi „va locui la ei”, şi în al
doilea rând „va fi în ei”. Aceste două lucruri sunt importante. Începând din momentul coborârii
Sale pe pământ El a locuit şi a rămas aici; dar nu numai locuieşte aici ca un vizitator de ocazie,
şi nici ca unul care este în afara lor (ceea ce este valabil în cazul unei adunări de credincioşi),
nu, El va trebui să fie şi în ei. Pentru credincioşi este deosebit de important să ţină cu tărie la
faptul că Duhul Sfânt locuieşte la ei, că El nu îi vizitează din când în când, ci că El realmente şi
efectiv locuieşte la noi, aşa că noi putem şi privi la El, conştienţi fiind că El este cu adevărat
prezent. În afară de aceasta Domnul mai spune şi: „El va fi în voi”, prin aceasta făcând aluzie
la legătura cea mai intimă de imaginat şi la prezenţa cea mai directă a Duhului lui Dumnezeu,
„în” şi „la” aceia, la care El vine, şi aceasta „pentru totdeauna” (sau: „în veci”).
După aceea ne este arătat efectul acestei realităţi. Domnul spune accentuat: „Nu vă noi lăsa
orfani: vin la voi. Încă puţin şi lumea nu Mă va mai vedea; dar voi Mă veţi vedea; pentru că Eu
trăiesc, şi voi veţi trăi.” Nu ne formează El, Duhul Sfânt, să devenim un trup, în care toţi
credincioşii sunt legaţi cu Hristos, Capul din cer? Însă aici găsim mai mult decât aceasta. Aici
este învăţată comunitatea de natură, posesiunea comună a naturii divine; nu unitatea trupului,
pe care Pavel o arată în epistolele sale. „Pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi.” Ceva mai intim
nu există. Şi mai departe: „În ziua aceea”, spune El, ca să explice felul acestei comunităţi, „veţi
cunoaşte că Eu sunt în Tatăl Meu şi voi în Mine şi Eu în voi.” „Ziua aceea” însă este deja
prezentă. Din aceasta vedem iarăşi cât de cu totul altfel este această prezenţă a Duhului Sfânt
astăzi, decât va fi revărsarea Sa în Împărăţia de o mie de ani. Va fi ceea ce se spune în versetul
acesta, valabil şi pentru sfinţii care vor trăi atunci? Cu siguranţă, nu. Binecuvântările, care se
vor potrivi exact timpului acela, vor fi dăruite potrivit harului şi puterii lui Dumnezeu.
Bunătatea lui Dumnezeu va fi activă în poporul lui Dumnezeu, subiectul harului Său. Este însă
foarte clar, că starea generală, aşa cum ea este descrisă aici de Domnul, va face imposibil
aceasta în timpul Împărăţiei de o mie de ani. „În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl
Meu şi voi în Mine şi Eu în voi.” Aceasta este valabil numai astăzi. Baza, de care depinde
aceasta, este prezentă astăzi, şi anume, numai astăzi. Hristos Şi-a ocupat locul acolo sus, nu
numai în cer, ci – aşa cum El Însuşi spune – „în Tatăl Meu”. „În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu
sunt în Tatăl Meu şi voi în Mine şi Eu în voi”, în timp ce El este acolo, şi în acelaşi timp „în
voi”, în timp ce noi suntem aici. Versetul acesta (versetul 20) este dovada decisivă că darul
preţios al Duhului Sfânt este în timp paralel cu prezenţa Domnului Isus Însuşi în cer. Abia
atunci a luat naştere pe deplin legătura noastră cu El aflat acolo sus, prin Duhul Sfânt trimis
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aici jos. Când Domnul va părăsi cerul, ca să întemeieze aici Împărăţia, atunci toate aceste
condiţii se vor schimba iarăşi, şi va lua naştere o nouă ordine a lucrurilor, corespunzătoare
acestei poziţii a Domnului. Duhul Sfânt este totdeauna la lucru sau este dat în funcţie de poziţia
pe care Domnul Isus o ocupă. În timpul absenţei personale a Domnului avem prezenţa
personală a Duhului Sfânt; şi aşa cum prezenţa personală a Domnului Isus va caracteriza
veacurile care vor veni, tot aşa atunci va fi influenţată activitatea Duhului Sfânt prin această
realitate nouă şi bogată în binecuvântare.
Cu versetele de încheiere ale acestei secţiuni nu vreau să mă ocup acum. Intenţia mea a fost
în primul rând să prezint clar şi precis acest adevăr şi în acest scop să compar ce este acum cu
ceea ce a fost şi cu ceea ce va veni, şi în felul acesta să scot în evidenţă poziţia noastră cu totul
deosebită. Dacă credinţa priveşte la Hristos, atunci prin aceasta ea va cunoaşte totdeauna sensul
căilor şi planurilor lui Dumnezeu pentru prezent, şi dacă prezenţa lui Hristos la dreapta lui
Dumnezeu în cer rămâne înaintea sufletului, atunci toate vor sta la locul lor corect. Acolo unde
şi dacă acest adevăr cheie mare nu rămâne pentru toate relaţiile noastre cu Dumnezeu şi cu
lumea, atunci totul se pierde – mă refer la tot ce ne caracterizează pe noi ca creştini. Desigur
credinţa rămâne baza iertării păcatelor şi a unei anumite măsuri de pace a sufletului înaintea lui
Dumnezeu. Dar eu nu vorbesc acum despre această pace a sufletului cu Dumnezeu, şi nici de
faptul că El ne va trece prin lumea aceasta şi prin Hristos noi suntem pentru totdeauna salvaţi.
Gândul meu principal este aici onoarea lui Dumnezeu şi buna Lui plăcere, şi ceea ce este bun şi
sfânt şi plin de putere şi binecuvântare în relaţia creştinului cu Dumnezeu. Cu siguranţă sufletul
nu posedă toate acestea, dacă ochiul credinţei nu este îndreptat spre Hristos, acolo unde este El,
şi nu rămâne permanent orientat spre El. Această privire neclintită a credinţei la El acolo, unde
El este, ne garantează lucrarea liberă a Duhului Sfânt în suflet. Aşa se face că toţi aceia care nu
cred în prezenţa personală a Duhului Sfânt aici pe pământ nu au o preţuire corectă a lui Hristos
Însuşi ca şi Cap al trupului, al Adunării, aflat în cer. Ei nu pun nicidecum la îndoială că El este
la dreapta lui Dumnezeu. Ei afirmă că ei cred în Duhul Sfânt, în părtăşia sfinţilor, şi aşa mai
departe. Eu nu trebuie să reiau aici cuvintele crezului vreunei grupări. Acum nu mă refer la
niciuna din comuniunile de credinţă, căci după părerea mea toate comuniunile din afara
bisericilor recunoscute de stat se bazează pe concepţii şi ţeluri care nu respectă prezenţa şi
lucrarea Duhului Sfânt în Adunare. Aşa este starea întregului creştinism de astăzi, fie că el este
sau nu recunoscut de stat, întemeiat pe necredinţă faţă de adevărul caracteristic Bisericii, când
este vorba de Duhul Sfânt.
Aceasta nu se poate spune suficient de clar copiilor lui Dumnezeu. Aici nu este vorba de
întrebarea dacă ei au primit sau de unde au primit binecuvântarea pentru sufletele lor. Fără
îndoială Duhul lui Dumnezeu lucrează şi în interiorul acestor sisteme, uneori trebuie să spunem
chiar în ciuda existenţei acestor sisteme. Pretutindeni în aceste comuniuni sunt suflete preţioase
Domnului. Pretutindeni unde adevărurile de bază mari referitoare la Persoana şi lucrarea lui
Hristos sunt recunoscute într-o anumită măsură, se găsesc nu numai mădulare vii, ci şi slujitori
ai lui Hristos. Întrebarea importantă este: „Sunt eu la locul unde Duhul Sfânt trimis din cer aici
jos poate lucra liber potrivit intenţiilor Domnului, potrivit Cuvântului lui Dumnezeu? Sunt eu
acolo unde se crede că El este prezent? Este adunarea, din care fac parte, prezentarea şi
expresia prezenţei Duhului Sfânt?” Nu mă refer la predici sau strângeri laolaltă spre învăţătură,
fie prin prelegeri sau studii comune ale Cuvântului. Toate aceste lucruri sunt bune. Pe lângă
acestea există o ocazie mare, centrală, în care adunarea, mădularele lui Hristos, sunt adunate în
(sau: spre) Numele Său. Stăm noi în astfel de ocazii sub impresia profundă, că acolo este Unul
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a cărui prezenţă este pe deplin suficientă pentru toate greutăţile? Unul, care poartă grijă pentru
onoarea lui Hristos? Unul, care din dragoste pentru Hristos şi lucrarea Sa reprezintă interesele
noastre, se preocupă cu noi, ne dăruieşte bucurie, ne mângâie în necazurile noastre, ne
întăreşte, ca să ne putem împotrivi vicleniilor diavolului; Unul, care ne face capabili să fim
simpli, smeriţi, sinceri şi fideli, prin harul Său propriu; Unul, care acţionează asupra noastră cu
Cuvântul lui Dumnezeu, atunci când pierdem din vedere onoarea Domnului sau adevărul lui
Dumnezeu?
Eu gândesc că între toate adevărurile, care se referă la mărturia creştină aici pe pământ, nu
este niciunul mai urgent şi mai important. Motivul pentru aceasta este simplu. Dacă oamenii ar
crede cu adevărat că o Persoană a Dumnezeirii a fost trimisă din cer jos pe pământ, şi că
această Persoană divină este cu adevărat prezentă printre noi, ca să ne călăuzească, ca să Se
folosească de acela pe care vrea El, cum ar putea atunci să fie altfel, decât că aceasta ar fi mai
presus de toate celelalte fapte? Nu mă refer acum la simplul fapt că El lucrează? Duhul Sfânt se
poate folosi atât de un predicator dintr-o capelă metodistă cât şi de un preot anglican. Fără
acţiunea Duhului Sfânt nimeni nu se poate întoarce la Dumnezeu sau să poată veni la
cunoaşterea vreunui adevăr al Cuvântului lui Dumnezeu. Activitatea Duhului Sfânt este
neîngrădită, aşa cum este şi harul lui Dumnezeu. Domnul vorbeşte în acest context despre vânt,
care suflă încotro vrea el. Dar aceasta este cu totul altceva decât recunoaşterea prezenţei
Duhului Sfânt în Adunare şi lucrarea Sa liberă, neîngrădită prin mădularele pe care El Şi le-a
ales în Adunare pentru aceasta.
Cred creştinii cu adevărat că ei se pot baza pe prezenţa Duhului? Un lucru este sigur:
Cuvântul lui Dumnezeu este clar în privinţa aceasta. Şi Dumnezeu aşteaptă de la credincioşi, ca
ei să recunoască aceasta. Pe această cale ei au parte de binecuvântarea lui Dumnezeu, dar
desigur numai acolo unde se crede din toată inima. Ştiu că nu fiecare creştin are o măsură
corectă de credinţă – probabil niciunul dintre noi. În privinţa aceasta noi toţi suntem foarte
slabi, ca şi în toate celelalte adevăruri. De aceea Adunarea lui Dumnezeu nu se poate aştepta la
acelaşi lucru de la toate mădularele lui Hristos. Este într-adevăr aşa, că nu toţi au ajuns la
plinătatea încrederii, la simpla dependenţă de prezenţa Duhului Sfânt, în mod deosebit din
cauză că aceasta este unul din adevărurile cele mai mari, în fond însă unul din cele mai simple.
Ca întotdeauna, adevărurile cele mai mari sunt de cele mai mult ori cele mai simple, dacă le-ai
recunoscut odată. Ce este de exemplu mai simplu decât faptul că Hristos este la dreapta lui
Dumnezeu în cer? Şi totuşi, nu este aceasta totodată nucleul tainei, al binecuvântării celei mai
măreţe a lui Dumnezeu în El? De aceea eu nu cunosc nimic care să fie mai simplu şi totodată
mai profund decât prezenţa Duhului Sfânt aici pe pământ – răspunsul lui Dumnezeu şi
rezultatul acelui adevăr mare, că Hristos este la dreapta lui Dumnezeu. Ce măreţ este aceasta,
dar totodată cât de simplu! Fiecare creştin credincios, indiferent unde se află el, ar trebui
învăţat cu privire la acest adevăr enorm de important; şi eu cred, că noi purtăm înaintea lui
Dumnezeu o mare responsabilitate, ca noi să învăţăm pe copiii lui Dumnezeu în privinţa
aceasta, oriunde s-ar găsi ei, că ei, aşa cum au primit pe Domnul Isus, tot aşa ar trebui să creadă
din inimă în prezenţa personală a Duhului Sfânt pe pământ. Cu toate acestea nu gândesc, că ar
fi corect înaintea lui Dumnezeu, dacă noi cerem de la fiecare, pe care îl primim, ca el mai
înainte de a fi primit să ştie exact despre această prezenţă a Duhului şi prin credinţă să
acţioneze în mod corespunzător. Sunt multe mădulare ale lui Hristos care sunt slabe în privinţa
aceasta şi preţuiesc puţin această comoară. Însă acolo unde Adunarea ca întreg este condusă de
Duhul, acolo unde prezenţa Duhului este recunoscută şi nu este nici o împiedecare conştientă,
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cunoscută şi de durată a Duhului, unde nu sunt nici un fel de rânduieli şi prescripţii omeneşti,
care limitează acţiunea Duhului Sfânt conform Cuvântului lui Dumnezeu, acolo – eu sunt
convins de aceasta – ar trebui să fie toţi copiii lui Dumnezeu şi acolo ei sunt cu adevărat
fericiţi. Este posibil să apară greşeli; noi toţi ne putem înşela. Însă mângâierea noastră este, că
Unul a coborât din cer aici jos cu scopul de a avea grijă de credincioşi. De aceea niciodată noi
nu trebuie să ne pierdem curajul, oricât de mari ar putea fi greutăţile noastre. Niciodată nu ar
trebui să ne pierdem încrederea, că Duhul Sfânt, care este la noi şi în noi, cunoaşte foarte bine
orice obstacol şi orice pericol şi ştie să le întâmpine. Fie ca credinţa noastră să se înalţe spre El!
Fie ca noi să chemăm Numele Domnului în orice situaţie! Să fim siguri, că El tocmai în acest
scop este aici – nu vreau să spun, ca să onoreze credinţa noastră, nu, ceea ce este mai bine şi
mai sigur, ca să glorifice pe Hristos. Aceasta niciodată nu poate eşua. Acolo unde credinţa în
prezenţa Duhului Sfânt în Adunare nu este călăuzită prin acest adevăr fundamental, nu va
întârzia să se introducă tot felul de reguli omeneşti, care stau împotriva acestei călăuziri a
Duhului Sfânt. În epistole găsim unele detalii în privinţa aceasta; unele din ele ne vor preocupa
în alte ocazii. Aici amintesc aceasta numai în legătură cu evanghelia după Ioan capitolul 14, ca
să scot în evidenţă cât de important este acest adevăr referitor la prezenţa personală a Duhului
Sfânt.
Cu o întrebare doresc să mă ocup. Să presupunem că un credincios protestant sau altcineva
crede cu adevărat că o Persoană a Dumnezeirii este prezentă; să nu se presupună atunci că toate
sunt subordonate acestui adevăr dominant? Dacă ar fi vorba numai de vizita unui prinţ
pământesc, atunci aş dori să văd dacă tu sau eu ne-am grăbi să preluăm conducerea într-o
chestiune oarecare, dacă acest domnitor a venit special să preia această chestiune în mâna Sa?
Când un împărat călătoreşte prin ţară sau când el exercită una din funcţiile lui de conducere,
atunci este obligaţia fiecărui subaltern, chiar şi a celui cu rangul cel mai mare – şi mai ales a
celui cu rangul cel mai mare – să-i dovedească veneraţie. În orice caz aceasta este părerea mea.
De asemenea eu cred că nu există ceva mai bun pentru un popor – vorbind omeneşte – decât să
simtă drepturile conducătorului său, să le recunoască şi să le respecte. Mă tem că pentru mulţi
este vorba numai de un titlu, şi orice formă de autoritate, în mod deosebit cea divină, este foarte
desconsiderată – toate, atât autoritatea exterioară cât şi cea lăuntrică. Dar dacă se cunoaşte voia
lui Dumnezeu cu privire la autoritatea pământească şi se înţelege ce se cuvine, atunci cu
siguranţă nimeni, care are un domnitor în casa sa – deci, chiar şi în propria casă – nu va trece
cu vederea această realitate şi va face ca şi cum acesta n-ar fi acolo.
Dar dacă noi, iubiţi fraţi şi iubite surori, ne gândim la Adunarea lui Dumnezeu: ea este casa
lui Dumnezeu, nu este casa noastră. Ce se cuvine pentru noi acolo? Dacă cineva are dreptul să
lucreze acolo, atunci cu siguranţă Unul, care este Dumnezeu. De aceea este foarte clar, că acolo
unde este prezentă credinţa în prezenţa Duhului Sfânt, Lui I se va acorda şi locul cel mai de
onoare şi se va ţine seama că El lucrează în diferite mădulare, aşa cum spune Scriptura. Fapt
este, că credincioşi rareori au pretenţia că acţionează în felul acesta; în mod obişnuit se face
referire la faptul că în zilele de început ale Adunării au existat minuni, apostoli, şi aşa mai
departe, dar că astăzi acestea sunt cu totul altfel. Prin aceasta se consideră acele locuri din
Scriptură ca fiind depăşite şi învechite. Când oamenii aceştia vorbesc despre Duhul Sfânt,
atunci ei înţeleg prin aceasta lucrările de putere deosebit de mari şi marile funcţii spirituale,
care au existat atunci. Dar că există o Persoană a Dumnezeirii, care la început a avut buna
plăcere să coboare, ca să fie prezentă pe pământ şi până când va veni Domnul să lucreze în
mijlocul sfinţilor lui Dumnezeu adunaţi, în mijlocul Adunării, când ei vin împreună să adore pe
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Domnul, să ia parte la masa Sa sau pentru un alt prilej, să laude împreună sau să se zidească
sufleteşte – în aceasta nu se crede. Dovada că nu se crede constă în aceea că oamenii iau tot
felul de măsuri posibile, cu scopul ca maşinăria să funcţioneze fără probleme, ca şi cum El nu
ar fi prezent. Ei speră că Dumnezeu va folosi mijloacele utilizate şi va lucra prin metodele
introduse samavolnic. Se depun eforturi ca totul să fie păstrat netulburat şi totodată se ignoră
prezenţa reală a Duhului Sfânt. Nici un om nu ar acţiona în felul acesta, dacă el ar şti că o
personalitate omenească de rang înalt este prezentă. Toată comportarea ar fi influenţată prin
oaspetele de rang înalt. S-ar comporta altfel decât de obicei. Dacă s-ar şti că ai pe împărat în
casă, atunci nimeni nu ar fi aşa de nepăsător şi neglijent, ca altă dată. Eu cel puţin nu aş avea
nici un respect faţă de un bărbat care în comportarea lui ar dovedi cât de îngâmfat este. Dacă
avem simţământul care se cuvine, că o Persoană divină este la noi, atunci toată veneraţia
noastră, toată dragostea, tot ce noi putem face, să urmăm călăuzirea Sa, este simpla urmare
logică şi dovada credinţei noastre.
Noi, cei care datorăm aşa de mult Domnului, ar trebui să fim foarte atenţi, ca şi în strângerile
noastre laolaltă să acţionăm ca unii care cred din inimă în prezenţa Duhului Sfânt. Să ne
verificăm căile noastre şi comportarea noastră toată! Chiar şi lucrurile mici trădează dacă
credinţa noastră în prezenţa Sa este adevărată. Însă foarte prudenţi ar trebui să fim când
propunem o cântare, rostim o rugăciune, spunem un cuvânt sau facem altceva. Domnul să ne
păzească, ca prin comportarea noastră să nu discredităm acest adevăr preţios, pe care El ni l-a
dăruit. Sunt convins că nici atacurile, nici batjocurile venite din afară, nici prigoanele din
partea vrăjmaşilor, nici calomnierile din partea fraţilor mincinoşi, nici dispreţul lumii nu vor
putea înfrânge pe aceia care cred cu adevărat din toată inima în prezenţa Duhului Sfânt.
Tot aşa de sigur sunt însă, dar şi convins, că necredinţa noastră, eşecurile noastre, omisiunile
noastre dese deschid duşmanului uşa. Satan foloseşte aceste împrejurări mai mult decât orice
altceva, pentru ca aceia, care în ruina actuală şi haosul actual al creştinătăţii caută cu privirea
plini de dor după un loc de odihnă pentru inimile lor, să se poticnească. Doresc ca tuturor
fraţilor şi tuturor surorilor aceste lucruri să le stea pe inimă; căci noi toţi, nu numai fraţii, ci şi
surorile, au parte de aceasta. De aceea rog urgent pe toţi fraţii şi pe toate surorile să se
gândească la ce demnitate şi ce responsabilitate am fost chemaţi noi. Fie ca toţi să fie atenţi, ca
felul lor de gândire, aspectul lor exterior, comportarea lor, cuvintele lor, dacă spun ceva,
niciodată să nu fie în contradicţie cu mărturisirea lor, că ei cred în prezenţa Duhului Sfânt în
mijlocul lor.
Acum câteva cuvinte despre locurile din celelalte două capitole. Sfârşitul capitolului 15 din
evanghelia după Ioan prezintă pe Duhul Sfânt, Mângâietorul, puţin altfel decât capitolul 14.
„Când va veni Mângâietorul”, - atrag din nou atenţia, cât de clar se spune aici, că este o
Persoană care vine, - „când va veni Mângâietorul, pe care Eu vi-L voi trimite de la Tatăl,
Duhul adevărului, care iese de la Tatăl, Acela va mărturisi despre Mine. Dar şi voi veţi
mărturisi, pentru că de la început sunteţi cu Mine”. Specificul foarte deosebit, care este învăţat
aici, este caracterul ceresc al Aceluia despre care mărturiseşte Duhul Sfânt. În capitolul 14
Duhul Sfânt aminteşte ce a spus Domnul Isus; în capitolul 15 Duhul Sfânt mărturiseşte pe
Hristos Însuşi, şi ucenicii înşişi mărturisesc, deoarece ei au fost de la început cu El, cu Domnul.
Ceea ce ucenicii au văzut în timp ce erau cu El, era desigur aspectul pământesc, şi acum vine
Duhul Sfânt şi le dă completarea Sa cerească, lucrurile cereşti. Este deci Duhul Sfânt, Cel care
coboară din cer, care cunoaşte poziţia şi gloria lui Hristos, care este trimis categoric cu scopul
nu numai să le ajute să-şi amintească de ceea ce ei au văzut şi auzit de la El în timp ce era pe
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pământ, ci ca să-i facă să cunoască şi să savureze ceea ce numai El, Duhul, putea să le spună
despre gloria cerească a lui Hristos. Deci Duhul Sfânt aduce aici cunoaştere nouă şi proaspătă,
în timp ce desigur mărturia anterioară pământească nu decade, căci tocmai în aceasta Duhul
Sfânt i-a întărit să depună mărturie pentru Hristos.
În capitolul 16 suntem conduşi un pas mai departe. În capitolul 14 Domnul le-a spus că ei ar
trebui să se bucure în loc să se întristeze de plecarea Lui. Acesta este un cuvânt despre harul
minunat, care ne arată cât de mult preţuieşte Domnul dragostea noastră pentru El şi cum El
aşteptă de la noi, ca noi să ne bucurăm altruist de propria Lui desfătare şi glorie. Pentru El
Însuşi a fost cu siguranţă o trecere binecuvântată, din grozăvia şi suferinţele cele mai mari ale
crucii în prezenţa lui Dumnezeu, Tatăl, în cer! Astfel Domnul are dreptul să Se aştepte din
partea ucenicilor Săi, ca ei să aibă un simţământ pentru toate acestea şi să se bucure că El
merge la Tatăl, cu toate că aceasta era pentru ei o pierdere. Acum însă El vorbeşte despre latura
cealaltă, spunând că ei au dreptul să se bucure şi din pricina lor înşişi. Întristarea le-a cuprins
inima; El le spune acum: „Dar Eu vă spun adevărul: Vă este de folos ca Eu să Mă duc.” În
capitolul 14 El spune că este de folos pentru El, capitolul 16 arată că este de folos pentru ei; şi
anume din motivul că Mângâietorul nu va veni, dacă El nu ar pleca – o dovadă clară pentru
faptul că Domnul Isus în mod necesar trebuia să plece de pe pământ în cer, înainte ca Duhul
Sfânt să poată coborî ca Persoană divină şi să locuiască pe pământ. „Pentru că, dacă nu Mă voi
duce, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă voi duce, vi-L voi trimite.” În toate aceste
capitole găsim deci trimiterea personală a Duhului Sfânt, chiar dacă în diferite împrejurări. „Şi,
când va veni Acela, va convinge (sau: va conştientiza) lumea de păcat şi de dreptate şi de
judecată.” Mai întâi avem aici relaţia Duhului Sfânt faţă de lume. În unele puncte esenţiale El
preia funcţia pe care a avut-o Legea mai înainte. Până în momentul acela Legea era marele
„îndrumător” în căile lui Dumnezeu cu Israel, care conştientiza poporul; începând de acum este
Duhul Sfânt. El nu Se mai limitează acum la un singur popor deosebit, ci El a venit, ca să
conştientizeze lumea întreagă, indiferent dacă ea stă într-o stare morală ridicată, religioasă,
plină de râvnă pentru lege sau într-o oarecare altă stare. El conştientizează lumea de „păcat”,
nu numai de „păcate”, nu, de „păcat”. Aceasta este starea în care se află lumea. Se adaugă apoi
că El o conştientizează şi de „dreptate şi de judecată”. „De păcat”, - nu pentru că ea a încălcat
Legea, ci „pentru că ei nu cred în Mine”; „de dreptate” – nu pentru că Eu am împlinit Legea,
pentru ca ei să fie drepţi, ci „pentru că Mă duc la Tatăl şi nu Mă mai vedeţi”. Dreptatea este
astăzi legată de nedespărţit cu Hristos. El este singura dreptate, care are valabilitate pentru
suflet înaintea lui Dumnezeu. Nu vorbesc aici despre ce are valoare pentru societatea
omenească şi pentru pământ, despre ce este preţuit între oameni, cu toate că toate acestea îşi au
justificarea lor. Dar când este vorba de veşnicie, atunci Hristos este singura viaţă, singura cale a
vieţii. Să nu crezi în El, indiferent de ce poate gândi cineva, duce la pierzare. Indiferent ce
dreptate aparentă ar putea avea cineva, înaintea lui Dumnezeu absolut nu are valabilitate nici o
altă dreptate. În acest sens s-ar putea spune şi că această dreptate nu se desfăşoară pe pământ;
ea se vede mai mult în aceea că Hristos este glorificat la dreapta lui Dumnezeu, Tatăl. Aceasta
este dreptate, că Tatăl a aşezat acolo pe Hristos, Cel respins pe pământ. Şi în Hristos, care a
primit această onoare de la Tatăl pentru Sine Însuşi, găsim dreptatea la care noi am fost făcuţi
prin har (2 Corinteni 5.21).
După aceea Domnul spune foarte serios în versetul 10: „şi (voi) nu Mă mai vedeţi”. El nu a
venit să judece şi să condamne, ci ca să binecuvânteze. El avea toată autoritatea şi ar fi putut, în
ceea ce priveşte puterea şi slava, instaura Împărăţia. Însă starea lumii faţă de Dumnezeu era aşa
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de tristă, că dacă păcatul ar fi fost ignorat şi trecut cu vederea şi Dumnezeu ar fi fost total
desconsiderat, dacă Domnul în astfel de împrejurări ar fi instaurat Împărăţia. Deci cu toate că
Mesia venise şi în El nu s-a găsit nici un cusur, şi cu toate că omul era răspunzător să-L
primească, din punct de vedere moral era imposibil ca Împărăţia să fie instaurată, deoarece vina
omului înaintea lui Dumnezeu a rămas existentă. Ar fi fost o tăgăduire a stricăciunii omului şi a
onoarei lui Dumnezeu, şi era imposibil ca Domnul Isus să facă aceasta. Aşa se explică faptul că
Domnul Isus în evanghelia după Ioan niciodată nu Se prezintă ca Hristos. Unii ar putea să-L
numească aşa, dar El niciodată nu a vorbit despre Sine Însuşi ca Mesia (în afară de faptul că El
a recunoscut acest adevăr, atunci când cineva L-a mărturisit ca Mesia), şi anume de aceea,
pentru că în evanghelia după Ioan El are totdeauna conştienţa că El este Hristosul lepădat şi
totuşi Dumnezeu Însuşi, Fiul. Cu toate că unii Îl vor numi Hristos, Fiul lui David sau altfel, şi
cu toate că El era pe pământ, ca să împlinească profeţiile, totuşi El Se numeşte pe Sine Însuşi
Fiul Omului, care este în propria Lui glorie dar şi în aceea a Singurului Fiu al lui Dumnezeu.
Totdeauna şi pretutindeni Îl găsim în conştienţa liniştită, clară, a propriei Sale glorii, şi această
conştienţă nu a fost nici măcar o clipă tulburată prin toate batjocurile şi dispreţul de care a avut
parte. Tot aşa şi binecuvântările, care sunt caracteristice pentru noi în perioada harului, se
bazează pe Persoana Sa, pe Cel lepădat de oameni, dar glorificat de Dumnezeu (vezi
evanghelia după Matei capitolul 16). Ele corespund gloriei Sale ca Om înălţat în puterea
învierii Fiului lui Dumnezeu.
Astfel Duhul Sfânt ocupă în timpul actual o funcţie faţă de lume corespunzătoare Aceluia,
despre care El vorbeşte, prin aceea că El, ca să spun aşa, foloseşte Scripturile ca text, după care
El predică pe Hristos. Prin aceasta lumea, care nu crede în Hristos, este conştientizată de păcat;
şi aceasta este de asemenea o dovadă despre dreptate şi judecată. Dreptatea s-a pierdut din
vedere şi de aceea este dispreţuită; şi nici judecata nu este practicată pe pământ, unde lumea
merge pe drumul ei propriu. Însă crucea şi înălţarea Domnului Isus constituie dovada de
netăgăduit că stăpânitorul lumii acesteia este judecat în ochii lui Dumnezeu. Începând de la
crucea lui Hristos, lumea aceasta nu mai are nici o valoare pentru inima unui credincios. Până
în momentul acesta Dumnezeu S-a preocupat îndelungat şi cu mare har şi răbdare cu lumea;
însă începând de la cruce El o priveşte ca fiind vrăjmaşă faţă de Dumnezeu, şi orice credincios
cu judecată ştie că aşa este. Aşa cum la cruce carnea (firea pământească) a devenit vizibilă în
adevăratul ei caracter, tot aşa şi lumea. Ambele au primit sentinţa definitivă prin crucea lui
Hristos. Duhul Sfânt continuă să mărturisească aceasta lumii; şi cum? Cu siguranţă nu potrivit
acelei învăţături care afirmă că toţi oamenii din lume ar avea Duhul Sfânt, nu, dimpotrivă, prin
aceea că El este în afara lumii. Dacă lumea ar crede în Hristos, atunci Duhul Sfânt ar locui în
ea. Dar deoarece ea nu crede, El este în afara ei; urmare acestui fapt El este pentru lume Acela
care o conştientizează, şi nu este Mângâietorul ei. El este Mângâietorul numai pentru copiii lui
Dumnezeu.
Urmează acum un alt punct, şi anume cel referitor la felul cum Duhul Se preocupă cu
ucenicii: „Am încă multe să vă spun, dar nu le puteţi purta acum. Dar, când va veni Acela,
Duhul adevărului, El vă va călăuzi în tot adevărul.” Duhul Sfânt va aduce în amintire toate
lucrurile. El nu numai mărturiseşte despre Hristos aflat în gloria Sa cerească, nu, acum nu mai
este nici o îngrădire. Aşa cum am văzut deja, El a venit personal, ca să fie la credincioşi şi în
credincioşi. În mod corespunzător El îi călăuzeşte în tot adevărul. Hristos spune aici: „El nu va
vorbi de la Sine Însuşi”. Observă bine, că nu se spune, că Duhul Sfânt niciodată nu va vorbi
despre Sine Însuşi. Eu am impresia că mulţi gândesc că acesta ar fi sensul acestui verset; dar
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aceasta este cu siguranţă greşit. În epistola către Romani, în epistolele către Corinteni, în
epistola către Efeseni şi către Galateni Duhul Sfânt vorbeşte mult despre Sine Însuşi. Da,
Duhul Sfânt ne dă aproape în fiecare epistolă învăţături multe despre Sine Însuşi. Deci nu
acesta este sensul locului acesta, ci el vrea să spună, că El nu vorbeşte din propria Lui
autoritate, independent. El lucrează în părtăşie cu Tatăl. Ţelul Lui este să glorifice pe Fiul.
Aceasta este în concordanţă cu textul nostru: „El nu va vorbi de la Sine Însuşi, ci va vorbi ce va
auzi.” El coboară ca să onoreze pe Hristos: ce El aude de la Tatăl şi de la Fiul, aceea ne face
cunoscut. Este plăcerea Lui, dacă avem voie să spunem aşa cu toată reverenţa, să ocupe pe
pământ un loc de subordonare în acest scop final, aşa cum şi Fiul aici jos pe pământ a ocupat o
poziţie de supunere faţă de Tatăl. În Dumnezeire Fiul era egal cu Tatăl. Cu toate acestea El a
venit pe pământ ca Slujitor să facă voia Tatălui. Şi tot aşa Duhul Sfânt este acum Slujitorul
planurilor Tatălui şi al glorificării Fiului, tot aşa cum mai înainte Fiul a slujit Tatălui.
De aceea se spune: „Va vorbi ce va auzi şi vă va face cunoscut cele viitoare”. Aceasta
înseamnă deci că El nu numai ne va conduce în tot adevărul, pe care Domnul Isus l-a vestit aici
jos. Erau lucruri, pe care ucenicii nu le puteau purta în timpul acela. El vorbeşte şi despre
lucruri „care vor veni” – un cuvânt important pentru toţi care dispreţuiesc cuvântul profetic. Nu
este vorba numai de faptul că noi avem în mâini Cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Deoarece
această revelare acum este completă, şi Duhul Sfânt este în noi, Adunarea (Biserica) ar trebui
să încadreze şi să interpreteze corect tot ce este în lumea din jurul nostru. Nu există nimic pe
care un credincios nu-l poate înţelege prin Duhul Sfânt, sub premisa că El foloseşte Cuvântul
lui Dumnezeu în puterea Duhului Sfânt. Un creştin credincios ocupă într-un anumit sens atât
locul unui profet cât şi locul unui preot. El este chemat „să deosebească timpurile” (1 Cronici
12.32); el ar putea citi ce se petrece în lume, şi el trebuie să facă aceasta. Deseori simţurile lui
fără îndoială nu sunt exersate să diferenţieze binele de rău, şi în felul acesta devine greu la
auzire, aşa cum reproşează apostolul evreilor. Însă eu vorbesc acum despre felul cum noi
suntem priviţi ca fiind capabili prin Duhul Sfânt.
„El Mă va glorifica”, spune Domnul. În aceste cuvinte vedem clar misiunea principală a
Duhului – fie că este vorba de faptul că El revelează adevărul, când vorbeşte despre acesta, ori
vesteşte lucrurile care vor veni. Aceasta este treaba Lui centrală în toată lucrarea Lui şi în toate
funcţiile Lui. „El Mă va glorifica, pentru că va primi din ce este al Meu şi vă va face cunoscut.”
După părerea mea acesta este un motiv pentru care noi niciodată nu citim despre domnia sau
guvernarea Duhului Sfânt. Există creştini care folosesc frecvent această exprimare, probabil
mai des cei inteligenţi, decât ceilalţi. Recunoaşterea prezenţei Duhului Sfânt este enorm de
importantă, dar prezenţa şi acţiunea neîngrădită nu este acelaşi lucru cu domnia. Ceea ce este
decisiv constă în aceea că Duhul insistă totdeauna, că Domnul Isus este Domn. El Îl înalţă
totdeauna pe El, şi nu pe Sine Însuşi. Aşa se explică, că noi niciodată nu citim că Duhul Sfânt
domneşte în Adunare. Desigur este pe deplin clar şi sigur că El este Persoana care lucrează
neîngrădit. Dar când se vorbeşte despre „guvernare”, atunci se vorbeşte despre altceva, despre
ceva care nu corespunde exact adevărului şi care conduce la împingerea deoparte a Domnului
de pe locul care I se cuvine şi punerea în încurcătură a poziţiei credincioşilor faţă de Domnul.
Isus, Cel lepădat de oameni, este singurul Domn în sensul oficial (într-un alt sens aceasta este
valabil şi pentru Tatăl şi pentru Duhul Sfânt ca Persoane ale Dumnezeirii). Duhul Sfânt este
prezent, ca să menţină voia şi adevărul lui Dumnezeu. De aceea El lucrează în mijlocul
sfinţilor, ca să înalţe pe Hristos înaintea ochilor noştri. Duhul lucrează în noi, la noi şi prin noi;
însă Domnul Isus este Domnul nostru şi aşa ne este El prezentat de Duhul. Duhul ne
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călăuzeşte, să Îi fim supuşi; El a preluat misiunea să glorifice acum pe Hristos şi astfel El pune
pe noi pecetea de sclavi ai lui Hristos.
Aceasta numai în treacăt. Dorinţa mea principală era să fac clar că aceste cuvinte ale
Mântuitorului au fost rostite ca să întipărească adânc pe fiecare inimă prezenţa personală a
Duhului Sfânt în timpul când Domnul Însuşi este la dreapta lui Dumnezeu. Fie ca acest adevăr
preţios să devină tot mai preţios nu numai pentru inimile noastre, ci şi în adunările lui
Dumnezeu de pe pământ să fie tot mai preţuit. Domnul să ne păzească pe fiecare dintre noi să
renunţăm la acest adevăr, oricât de mari ar fi problemele. Dar El să ne păzească şi de a
recunoaşte vreo adunare în care Duhului Sfânt nu I se acordă locul care I se cuvine potrivit
Scripturii.
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