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Când nu găsesc răspuns la temeri
Și nimeni n-are un cuvânt,
Tu faci să-mi cadă peste tâmple
Lumina Ta, prin Duhul Sfânt.
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„Duceți-vă și faceți
ucenici din toate neamurile, botezându-i în
Numele Tatălui și al
Fiului și al Sfântului
Duh. Și învățați-i să
păzească tot ce v-am
poruncit. Și iată că Eu
sunt cu voi în toate
zilele, până la sfârșitul
veacului.”
(Matei 28:19-20)

reau să vă vorbesc în seara aceasta
despre ceva ce a stat pe inima mea în
ultimele luni. Am mai fost în România
de câteva ori. În ultima mea călătorie din România spre casă, Dumnezeu mi-a vorbit ceva în duhul
meu. Și pentru mine are o semnificație faptul că
acest mesaj de la Domnul l-am primit în călătoria
de întoarcere din România. Mesajul acesta l-am
pregătit atunci, în călătoria spre casă și l-am propovăduit apoi în multe națiuni. Meditam atunci la
Marea Trimitere din Matei 28, când Domnul Isus
a rostit acele cuvinte pline de putere: „Duceți-vă
și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i
în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și
iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului” (Matei 28.19-20).
Hristos i-a instruit pe urmașii Săi să meargă în
toată lumea și să facă ucenici care, la rândul lor, să
facă ucenici. Sângele lui Isus Hristos îi răscumpără
pe oameni, pe bărbați și femei de sub puterea păcatului. Aceasta e lucrarea Lui. Noi nu putem face
asta, n-avem cum să facem asta, însă chemarea
noastră, misiunea noastră este să facem ucenici.
Domnul mi-a vorbit în duhul meu în călătoria aceea
cu avionul și mi-a spus că am datoria să conduc
grupul nostru de biserici, organizația noastră ca
să-și asume în mod serios rolul de a îndeplini, de
a finaliza Marea Trimitere. Biserica pe care eu o
conduc nu poate să facă asta de una singură și
niciunul dintre cei care ne aflăm aici n-am putea
să realizăm asta de unii singuri, însă prin puterea
parteneriatului putem. Biserica Domnului Isus din
zilele noastră poate să aibă un rol cheie și trebuie
să-și asume acest rol și, în mod specific, mai ales noi,
credincioșii penticostali, trebuie să ne îndeplinim
partea noastră în finalizarea Marii Trimiteri.
Când Domnul Isus Hristos a dat această Mare
Trimitere, ne-a spus că El ne oferă autoritatea Sa.
El a spus: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer
și pe pământ” (Matei 28.18). Din această autoritate divină decurge o însărcinare divină pentru noi.
Această însărcinare este să mergem în toată lumea
ca să împărtășim Evanghelia. Însă, Domnul Isus
le-a dat ucenicilor o asigurare foarte clară, le-a spus:
„Nu veți merge prin puterea voastră, ci prin puterea Mea și Eu sunt cu voi”. Când Domnul Isus a
rostit această trimitere, la început El s-a adresat
unor oameni începători, oameni care trăiau într-o
perioadă primitivă. Isus știa când le-a dat Marea
Însărcinare că ei n-aveau cum să finalizeze acea
trimitere. Știa că puteau să înceapă, puteau să lanseze acea lucrare și că puteau să fie eficienți în lucrarea lor. Dar cred că El se referea și la vremea
noastră.

Cu 2000 de ani în urmă Isus se referea la ceea
ce s-a întâmplat până astăzi. El se adresa și celor
din vremea noastră pentru că știa că El va face
disponibil pentru generația noastră, va pune la
dispoziția noastră tot ceea ce este necesar ca să
finalizăm această misiune.
Sunt conștient în seara aceasta de un lucru.
Să mă ridic în fața voastră și să vă vorbesc despre
finalizarea Marii Trimiteri e un lucru îndrăzneț,
care necesită foarte multă determinare. Dacă oameni
ca ucenicii n-au putut să finalizeze, cum am putea
să presupunem noi că suntem cei care vom finaliza
Marea Trimitere? Dacă apostolul Pavel n-a putut
s-o finalizeze, cum am putea noi să ne imaginăm
că suntem cei care o vom face? Fiindcă Domnul
Isus însuși a spus-o: „Cei care cred în Numele Meu
vor face lucrări mai mari pentru că Eu mă voi
duce la Tatăl Meu”. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne
spune că Evanghelia aceasta a Împărăției va fi
propovăduită în toată lumea ca o mărturie.
Evanghelia va fi propovăduită și atunci va veni
sfârșitul.
Când mă gândesc la finalizarea Marii Trimiteri sunt câteva motive pentru care sunt inspirat să
cred că se poate realiza. Mai întâi de toate, aceasta
este voia lui Dumnezeu: „niciunul să nu piară, ci
toți să vină la pocăință” (2 Petru 3.9). Mulți oameni mă întreabă: cum pot să cunosc voia lui Dumnezeu, cum să știu că împlinesc voia Lui? Răspunsul este foarte simplu și direct. Dacă tu câștigi suflete înseamnă că împlinești voia lui Dumnezeu.
Biblia spune că omul înțelept câștigă suflete. Dacă
tu ești implicat în lucrarea Împărăției lui Dumnezeu,
atunci ești unul care împlinește lucrarea lui Dumnezeu în viața lui. Asta-i voia lui Dumnezeu.
Un alt motiv pentru care cred că noi putem să
finalizăm Marea Trimitere în vremea noastră este
că Duhul Sfânt face acum o mișcare extraordinar
de frumoasă peste tot în lume. Este o ungere care
vine de la Duhul Sfânt. Ungerea aceasta ne ajută
acum să mergem prin ușile pe care Dumnezeu le
deschide ca niciodată până acum. Ungerea aceasta
îi împuternicește pe tineri precum cei pe care i-ați
văzut în seara aceasta. Și ungerea aceasta nu doar
că-i împuternicește, ci îi face îndrăzneți. Inima mea
a fost mișcată când i-am văzut pe acești tineri în
seara aceasta, dispuși să meargă în cele mai periculoase locuri din lumea aceasta. Duhul Sfânt este
cel care îi împinge, îi pune în mișcare. Biblia ne
spune că Domnul Isus a fost dus de duhul în pustie
și acolo, în pustie, El s-a luptat cu vrăjmașul. Cei
pe care îi vedem aici în seara aceasta sunt oameni
mânați, împinși de Duhul Sfânt. Și promisiunea
Duhului Sfânt este: „Eu voi fi cu voi, Eu vă voi
împuternici. Nu mergeți prin puterea voastră
Continuare...

Când obosesc pașii pe cale
Și parcă nu mai am avânt,
Tu-mi oțelești oasele slabe
Și mă-ntărești prin Duhul Sfânt.
Când lungi suspine-n suflet strigă
Și-n doruri multe mă frământ,
Tu faci ca liniștea să-nvingă
Și mă mângâi prin Duhul Sfânt.
Când tristă-i inima iar viața
E ca un lagăr pe pământ,
Tu-mi scrii un cântec de iubire
Și mi-l trimiți prin Duhul Sfânt!
PAULA DIȚĂ BÎLC

Cugetări despre
DUHUL SFÂNT
„Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt,
pe care-L va trimite Tatăl în Numele
Meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va
aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.”
(Ioan 14.26)

***
„Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi
trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului,
care purcede de la Tatăl, El va mărturisi
despre Mine.”
(Ioan 15.26)

***
„Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi
tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile
viitoare.”
(Ioan 16.13)

***
Hristos se face văzut prin noi prin Duhul
Sfânt.
(Simeon Noul Teolog)

***
Fiul și Duhul Sfânt sunt din Tatăl, după
cum raza și lumina sunt din soare.
(Ioan Damaschin)

Bucuria care vine de la
Duhul Sfânt
mplinirea promisiunii Domnului Isus, odată cu coborârea Duhului Sfânt
la Rusalii, este întregirea revelației Noului Testament pentru Biserică
și dovada măreției și iubirii lui Dumnezeu față de om.
Omul nu ajunge la adevăr prin mijloace cognitive, e prea înstrăinat de
Dumnezeu. El are nevoie de o revelație a adevărului despre Dumnezeu, despre
sine, despre viitor, în forul său cel mai intim, în duhul său. De acolo începe
Duhul Sfânt convertirea, schimbarea părerii, schimbarea reperelor, schimbarea întregii ființe. Această schimbare e paradoxală, pentru că în timp ce firea
e traumatizată și moare în zbateri și convulsii, făptura cea nouă jubilează de
bucurie și pace; cântă și se miră închinându-se. Duhul ne învață „gândul lui
Cristos”, logica cerului și deșertăciunea egoismului.
Cum ar putea fi primită chemarea la pocăință (adică la moarte față de
plăcerile păcătoase din prezent), fără o „arvună” dintr-o bucurie mai mare?
Cum ar putea fi păstrată credința într-un Dumnezeu care îngăduie prigoana, suferința celor mai fideli urmași ai Săi și cum ar putea fi acceptată viața
de creștin într-un mediu ostil, în contra argumentelor raționale, umaniste
(chiar a instinctului de conservare), fără certitudinea unei relații cu Cel ce
învie morții, cu Cel ce va face dreptate absolută, cu Cel ce va compensa orice
pierdere și va șterge orice lacrimă?
Cum să purtăm crucea Lui, ocara Lui, fără o mângâiere aici și acum a Duhului Sfânt și fără siguranța că El ne este Tată și noi îi suntem fii?
Lepădarea de sine și purtarea crucii este posibilă, doar cu ochii, cu gândul
și speranța restaurării demnității la înviere, la îmbrăcarea în trup de slavă.
Iubirea semenilor (ieșirea din egoism), iubirea dușmanilor (intrarea în logica
supra-rațională), curajul mărturisirii și nefrica de moarte, au sens doar pentru
cel umplut cu Duhul Sfânt. În înțeles desăvârșit, botezul în Duhul Sfânt nu
este o imersiune și o ieșire rapidă, ci o scufundare pentru totdeauna. Deocamdată experimentăm adesea intermitențe în umblarea noastră în Duhul, dar
dorul nostru, suspinul duhului nostru, tânjirea noastră este după contopirea
definitivă în El.
Când Domnul Isus afirmă că e ferice de cei săraci în Duhul (Matei 5:3),
nu se referă la cei resemnați, sau mulțumiți cu sărăcia Duhului, ci tocmai la
nemulțumirea, la aspirația după plinătatea Duhului. E ferice de cei ce recunosc că sunt săraci, dar însetează după Duhul Sfânt, căci ei vor fi săturați.
O, minunat Duh Sfânt, dulce Duh Sfânt, însoțitorul nostru prin noaptea
rece a pustiei! Tu ni-L descoperi pe Tatăl și pe scumpul nostru Domn Isus
Cristos! Tu duci rugăciunile noastre înaintea Tatălui și cobori părtășia Sfintei
Treimi în cămăruța inimii noastre!
Da, Duhul Sfânt face minuni și semne, dar nu ca slujitor al nevoilor noastre,
ci ca să proslăvească pe Tatăl și pe Fiul. Cincizecimea este o gustare din bucuria,
împlinirea, fericirea, siguranța și trăirea iubirii absolute. De aceea vorbește
Scriptura despre râul vieții, pentru că însetatul poate spera că într-o zi se va
adăpa pe săturate, fără măsură.
Duhul Sfânt restaurează slava lui Dumnezeu pe chipul nostru, ne cheamă
cu dragoste, ne însuflețește rugăciunile și ne pregătește de cer. El se întristează
când Îl iubim mai puțin și ne caută, ne strigă, ne trage cu funii de dragoste spre
Cel ce ne iubește de dincolo de moarte.
Vino, Duhul Sfinte, cu focul tău curățește-ne de tot ce-i uscat, de orice
formă de zgură, schimbă-ne vorbirea, schimbă-ne numele și scufundă-ne
în bucuria negrăită și strălucită.
DAN MITRA
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„Și voi înșivă ați călcat pe urmele mele și pe urmele
Domnului, întrucât ați primit Cuvântul, în multe necazuri,
cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt” (1Tesaloniceni 1.6)

CALEIDOSCOP

8

