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„În ziua Cincizecimii,
erau toþi împreunã în
acelaºi loc.
Deodatã a venit din
cer un sunet ca
vâjâitul unui vânt
puternic, ºi a umplut
toatã casa unde
ºedeau ei.
Niºte limbi ca de foc
au fost vãzute
împãrþindu-se
printre ei, ºi s-au
aºezat câte una pe
fiecare din ei.
ªi toþi s-au umplut de
Duh Sfânt, ºi au
început sã vorbeascã
în alte limbi, dupã
cum le da Duhul sã
vorbeascã.”
Fapte 2.1-4
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Cuvântul Adevãrului

Când vorbim despre trezirea
produsã de Duhul Sfânt în viaþa
credincioºilor, putem întâlni
câteva confuzii, decepþii sau
înºelãciuni.
Vorbim despre treziri spirituale produse de lucrarea Duhului
Sfânt în viaþa noastrã sau a bisericii ca despre o sinusoidã, când
în sus, când în jos. Au apãrut ºi
unele idei greºite cu privire la
aceastã lucrare de trezire pe care
o face Duhul Sfânt.

PÃRERI GREªITE
În primul rând, trezirea este
temporarã, dar mulþi cred cã aºa
trebuie sã fie, cãci aºa vrea
Domnul. Trezirea spiritualã
produsã de Duhul Sfânt în bisericã sau în viaþa credinciosului ar
trebui sã fie o permanenþã. Uitaþi-vã
la biserica primarã, cum fraþii au
intrat într-o stare de trezire permanentã, pentru cã în câteva sute
de ani au evanghelizat toatã
lumea cunoscutã atunci. Asta nu
s-a putut face fãrã o trezire generalã, pentru cã erau puþini credincioºi la început. Într-adevãr, ca o
constatare, trezirea e temporarã,
dar ea n-ar trebui sã fie o
sinusoidã.
Plinãtatea Duhului Sfânt trebuie sã devinã o permanenþã
pentru viaþa noastrã. În cazul
nostru poate apãrea ideea „s-a
terminat valul acesta, a ajuns la
mal”. Nu, malul indolenþei, al
confortului, al indiferenþei sunt
limanuri greºite. Singurul liman
bun unde vrem sã ajungem ºi

unde trebuie sã ne ducã valul
trezirii este Împãrãþia lui Dumnezeu. Biblia spune: „fiþi treji ºi
vegheaþi”, nu spune sã ne trezim
din când în când.
A doua idee greºitã este cã
trezirea e o manifestare. În
biserica primarã vedem aceastã
manifestare în Fapte 2 ºi 5.
Manifestãrile apar din când în
când. Am vrea ca manifestarea
sã fie permanentã, dar ea nu
înseamnã numai momentul acela
de extaz când suntem botezaþi cu
Duhul Sfânt, ea este permanentã
la nivelul caracterului. Trezirile
sunt însoþite de manifestãri.
Manifestãrile sunt temporare
atunci când ne adunãm în prezenþa Domnului, dar nu ne lãsãm
modelaþi de El. Mergem la ºcoalã,
la serviciu, trãim în societatea
asta, deci funcþionãm, dar caracterul nostru este total transformat
pentru cã trezirea spiritualã produce sfinþenie. Trezirea înseamnã
o energie care e convertitã în
acþiune. Baza acestei energii e
Cuvântul lui Dumnezeu ºi standardul de sfinþenie pe care-l promoveazã Evanghelia. Manifestãrile sunt gradate ºi temporare
pentru cã trebuie ca tu sã funcþionezi în societate. Dar, pentru cã
eºti treaz, de câte ori vii înaintea
Domnului, se vede ºi manifestarea.
Trezirea fãcutã de Duhul
Sfânt nu este doar o manifestare
pentru cã ea poate fi contrafãcutã,
falsificatã. De aceea Cuvântul lui
Dumnezeu ne vorbeºte în Ioan
astfel: „Trebuie sã deosebiþi
duhurile”, pentru cã sunt duhuri
care nu vin de la Domnul. Deoarece lucrarea Duhului Sfânt este
autenticã ºi de valoare, diavolul
vine cu tot felul de manifestãri

