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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

M

-am nãscut ºi am crescut într-o bisericã penticostalã, dar n-am crezut cã
vreodatã va fi nevoie sã reluãm
ºi sã vorbim despre aspecte
legate de lucrarea Duhului Sfânt
în biserica penticostalã la nivel
elementar. Am crezut cã lucrarea
Duhului Sfânt este o lucrare
oarecum controversatã atunci
când este vorba de alte denominaþii, dar n-am bãnuit cã ea va
deveni controversatã ºi în mijlocul unor biserici penticostale.
Textul din Fapte 2 reprezintã
o piatrã de temelie a ceea ce credem despre Dumnezeu. Când
Domnul Isus a venit pe acest
pãmânt, Cuvântul Domnului
spune cã: „I-a fost dãruit un trup”.
Când a venit Duhul Sfânt, nu a
venit în carne ºi oase pe pãmânt.
Trupul care a fost dat Duhului
Sfânt suntem noi, credincioºii,
pentru cã noi suntem locuinþa
Lui. „El va fi cu voi ºi în voi”,
pentru cã noi suntem templul
Duhului Sfânt. Noi reflectãm
persoana ºi lucrarea Duhului
Sfânt în viaþa noastrã, de aceea,
pentru orice credincios lucrarea
aceasta a Duhului Sfânt ar trebui
sã fie extrem de importantã. Nu
este un lucru pe care sã-l luãm
cu uºurinþã, fiindcã Duhul Sfânt
este Dumnezeu, este parte din
Sfânta Treime. Putem vorbi
despre aspectele esenþiale ale
mântuirii, despre cruce, care
trebuie sã aibã un loc central în
propovãduirea noastrã. Crucea
are un rol esenþial în propovãduirea mântuirii, dar fãrã de
Hristos nu putem fi mântuiþi. Un
Hristos mort nu poate mântui ºi

atunci nu ne putem opri doar la
a propovãdui crucea lui Hristos,
ci ºi învierea lui Hristos. Motivul
pentru care Hristos ne poate
mântui este cã a murit, dar El a
ºi înviat. Nu ne putem opri, însã
la a propovãdui moartea ºi învierea lui Hristos. Mulþi se opresc
aici ºi uitã de Pogorârea Duhului
Sfânt pe care Isus Hristos a
fãcut-o posibilã.

UN ALT MÂNGÂIETOR

U

n aspect esenþial în
pregãtirea ucenicilor
pentru Marea Trimitere a fost
atunci când le-a zis: „Duceþi-vã
în Ierusalim …”. Lucrul acesta a
început sã fie ignorat în unele
biserici. Nu mã refer numai la
predicare, ci ºi la viaþa noastrã de
fiecare zi ºi la pregãtirea noastrã
ca ºi credincioºi, în ceea ce priveºte întâmpinarea Domnului,
atunci când va veni. Când Isus
Hristos a venit în lume, Ioan
Botezãtorul a fost pus de
Dumnezeu sã-L prezinte pe Isus
lumii, pregãtindu-I calea. El a
spus cã Isus este Mielul lui
Dumnezeu, care ridicã pãcatul
lumii, dar apoi a personalizat
lucrarea Domnului spunând: „El
vã va boteza cu Duhul Sfânt ºi
cu foc”. Aceasta e lucrarea pe
care o va face în vieþile celor care
vor crede, pentru care El S-a
jertfit.
Domnul Isus Hristos a spus:
„Vã voi trimite un alt Mângâietor”, cãci ucenicii erau
întristaþi de faptul cã El le vorbea
despre o despãrþire iminentã.
Mintea lor nu era pregãtitã sã
înþeleagã acest adevãr. În ziua
pogorârii Duhului Sfânt, Ziua

