Editorial

Darul Sfântului Duh
ºi pentru vremea
noastrã

Î

n predica adresatã de
apostolul Petru la Rusalii miilor de suflete
strãpunse în inimã de Cuvântul
lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor cap. 2), acesta spunea, între
altele: „fãgãduinþa aceasta (darul
Sfântului Duh) este pentru voi,
pentru copiii voºtri ºi pentru toþi cei
ce sunt departe acum, în oricât de
mare numãr îi va chema Domnul,
Dumnezeul nostru” (v.38-39). ªi,
într-adevãr, astãzi, numãrul
celor ce fac parte din aceastã
categorie de credincioºi a
depãºit jumãtate de miliard
de suflete.
Existã biserici neoprotestante în care se predicã de
la amvoane cã manifestãrile
Duhului Sfânt au încetat dupã Rusalii sau cã au fost prezente numai în primul secol,
încetând dupã aceea.
Este adevãrat cã revãrsarea Duhului Sfânt în secolele urmãtoare nu a mai
fost la fel de puternicã, dar
manifestãrile darurilor Duhului Sfânt au fost prezente
sporadic de-a lungul vremii
ºi, mai ales, în perioada prigoanei hughenoþilor.
Dar începutul secolului XX a
marcat schimbarea, Duhul Sfânt
dovedindu-ªi prezenþa prin
botezuri în masã, vindecãri miraculoase ºi proorociri, mai întâi în
America, apoi în Scandinavia ºi
restul Europei.
În þara noastrã, lucrarea penticostalã a început la Pãuliº, în
judeþul Arad, în anul 1922. De
atunci ºi pânã azi bisericile penticostale s-au înmulþit ºi numãrul

celor botezaþi cu Duhul Sfânt
creºte continuu.
În ultima perioadã am primit
la redacþie câteva scrisori cu informaþii despre numeroase botezuri cu Duhul Sfânt la Botoºani
ºi alte localitãþi din Moldova,
Transilvania ºi Banat, ºi chiar din
diaspora (Torino etc). Reportajul
de la adunãrile penticostale din
Australia - publicat în numãrul
trecut - prezintã zeci de revãrsãri
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cã sunt creºtini) ºi Coreea de Sud
(biserica penticostalã pãstoritã de
Yongghi Cho cu peste 700.000 de
membrii fiind cea mai mare din
lume).
În 2006 a fost sãrbãtorit Centenarul mondial penticostal la
Los Angeles, iar în toamna
acestui an va fi jubileul penticostal european în capitala
Norvegiei, dupã ce, în martie a.c., a avut loc Conferinþa jubiliarã de la Paris.
Publicãm în numãrul de
faþã un articol preluat din
Buletinul Cultului Penticostal din 1983, al unuia dintre
pionerii penticostali din
România, Trandafir Sandru,
pãstor ºi autor de studii
pneumatologice, care a susþinut foarte mult Lucrarea
Duhului Sfânt în vremuri
când cenzura autoritãþilor
ne cerea insistent scoaterea
Fiþi plini de Duh!
din Mãrturisirea de Credinþã
Efeseni 5.18
a capitolului despre manifestarea Darurilor Duhului
Sfânt.
recente ale Duhului peste cei ce
Suntem martori la multe
au dorit aceastã umplere ºi au cesemne ale vremii sfârºitului. Sã
rut-o în rugãciunile lor stãruinu uitãm însã cã mai existã o protoare.
feþie despre care se vorbeºte foarDe fapt, în întreaga lume au
te puþin, cea a proorocului Ioel,
avut loc numeroase convertiri, iar
amintitã de Petru la Rusalii:
Duhul Sfânt câºtigã numeroase
bãtãlii în diverse locuri de pe „În zilele de pe urmã,
zice Dumnezeu, voi
glob. Peste tot în lume au avut loc
turna din Duhul Meu
treziri în ultimele decenii, mai
peste orice fãptura.”
ales în Africa (la sud de Sahara
Fapte 9.17
majoritatea africanilor se declarã
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