Editorial

Ungerea
Duhului Sfânt

U

na dintre marile
binecuvântãri ale
Cincizecimii este ºi
Ungerea Duhului Sfânt, despre
care se vorbeºte aºa de mult în
bisericile penticostale din lumea
întreagã.
Charles Spurgeon spunea: „O
binecuvântare asupra lucrãrii, ceva
ce nu se poate descrie ºi nu se poate
imita, e UNGEREA DE SUS”. În
cartea Puterea prin rugãciune gãsim
urmãtoarele, în legãturã cu acest
subiect: „Aceastã ungere divinã este
cea care umple unele case de
rugãciune ºi lipsa ei este cea care le
goleºte pe celelalte”.

CRISTIAN VASILE ROSKE

Ungerea dã autoritate ºi îndrãzRedactor-ºef
nealã în proclamarea Cuvântului ºi
Voiei lui Dumnezeu (Fapte 2).
„Dar v
oi aþi
voi
Apostolul Ioan subliniazã cã „ungerea
pr
imit unger
ea
primit
ungerea
Lui vã învaþã toate lucrurile” (1. Ioan
2.27). Ungerea pe care am avut-o, dar,
din partea
mai ales, aceea pe care o avem.
Celui Sfânt...
”
Sfânt...”
Fãrã ungerea divinã, predicatorul
1 Ioan 2.20
nu ajunge la rezultate spirituale reale,
cãci puterea predicii ºi rezultatele ei
nu se ridicã mai presus de vorbirea
lipsitã de sfinþenie.
De ce ungerea nu se manifestã
pretutindeni ºi la fel? De ce nu întotdeauna ºi la toþi?
Poate, în primul rând, pentru
faptul cã unii nu au cunoscut sau nu
au înþeles importanþa acestei ungeri divine, care vine de la Duhul Sfânt.
Apoi, unii nu au parte de ea pentru cã nu o doresc ºi
nu o cer. Tatãl ceresc dã Duhul Sfânt numai celor
ce I-l cer, spunea Domnul Isus (Luca 11.13).
În sfârºit, în al treilea rând, dar nicidecum în ultimul,
vine viaþa sfântã ca o condiþie esenþialã a ungerii divine. Fãrã îmbrãcarea omului nou (Col. 3.10), fãrã
Roada Duhului (Gal. 5.22-23), fãrã ascultarea deplinã
ºi permanentã a Cuvântului, fãrã sfinþire (1Petru 1.1516) – nu vom avea adevãrata ungere!
Am inserat în numãrul de faþã al revistei „Cuvântul
Adevãrului” mai multe articole, versuri ºi meditaþii
despre Persoana ºi Lucrarea Duhului Sfânt.
Totodatã, am reprodus ºi coperta unei reviste
penticostale din anul 1939, „Mângâietoriul”, tipãritã
pentru românii din Banatul din Iugoslavia, la Uzdin (redactor: Sima Onciu), o revistã care îºi propunea (ca
subiect central) abordarea lucrãrii Duhului Sfânt.
Refrenul unei minunate cântãri ne îndeamnã: „Lãsaþi
Duhul Sfânt sã lucreze!”
ªi Domnul sã ne ajute sã ne deschidem inima pentru
a trãi adevãrata Lucrare de Putere în slujba încredinþatã
nouã.
Cuvântul Adevãrului
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