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Botezul cu Duhul Sfânt

oan Botezãtorul a descoperit cele douã misiuni de bazã ale
Mântuitorului: cea de Miel al lui Dumnezeu ºi cea de Botezãtor
cu Duhul Sfânt.
Mai întâi L-a descoperit ca Miel al lui Dumnezeu, zicând: „latã Mielul
lui Dumnezeu, care ridicã pãcatul lumii” (Ioan 1.29).
Apoi L-a descoperit ascultãtorilor sãi ca pe Cel care „va boteza cu
Duhul Sfânt ºi cu foc” (Matei 3.11).
Domnul Isus Hristos, pe crucea de la Golgota a îndeplinit rolul de
Miel al lui Dumnezeu, oferindu-se pe Sine ca jertfã de ispãºire pentru
pãcatele lumii. Abia dupã aceastã jertfã avea sã treacã la al doilea rol, la
cel de a boteza cu Duhul Sfânt.
Botezul cu Duhul Sfânt avea sã fie o lucrare specialã pe care Domnul
Isus avea s-o îndeplineacã în viaþa credincioºilor ca o lucrare distinctã de
lucrarea Duhului Sfânt, care a avut loc în perioada Vechiului Testament;
distinctã de lucrarea ce are loc la convertirea unui pãcãtos; distinctã de
naºterea din nou, care este o lucrare spiritualã de înnoire a vieþii operatã în
viaþa celor ce s-au hotãrât sã slujeascã lui Dumnezeu, lucrare îndeplinitã
de Cuvântul lui Dumnezeu ºi de Duhul Sfânt.
Adevãrul cã experienþa botezului cu Duhul Sfânt nu putea avea loc
decât dupã jertfa de la Golgota rezultã din textul de la Ioan 7.38-39.
Aceastã experienþã nu putea avea loc decât dupã înãlþarea Domnului
Isus la cer. Domnul Isus a spus: „Totuºi, vã spun adevãrul: vã este de folos sã Mã duc; cãci, dacã nu mã duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi;
dar dacã Mã duc, vi-L voi trimite” (Ioan 16.7).
I. CE NU ESTE BOTEZUL CU DUHUL SFÂNT
El nu poate fi confundat: nici cu pocãinþa, nici cu naºterea din nou,
nici cu sfinþirea vieþii.
El nu poate fi confundat nici cu predicarea Evangheliei cu un duh
înfocat cum fãcea Apolo (Fapte 18.24-26) ºi nici cu puterea de a face
minuni, care este un dar al Duhului Sfânt ce urmeazã dupã primirea
botezului cu Duhul Sfânt (Fapte 5.12).
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