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DARUL DUHULUI SFÂNT
« Din inima lui vor curge râuri de apa vie ... »
Ioan 7:38

Clément LE COSSEC

«VETI PRIMI
DARUL
SFÂNTULUI DUH »
Fapte 2:38
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50 DE ANI DE EXPERIENTA
ÎN
MISCAREA SPIRITUALA

În anul 1935, parintii mei au cunoscut începuturile Trezirii, numita « Cincizecime », care a avut loc în Normandia (Franta).
« În Havre (Franta), sunt niste servitori ai lui Dumnezeu care îsi pun mâinile
peste bolnavi si îi vindeca. Ar trebui sa mergeti ! », a spus o doamna mamei mele,
care era grav bolnava si i-a dat adresa unde se tineau adunarile evanghelice.
În acea perioada, tatal meu era paznic la farul din Antifer, la 25 km de Havre.
El, deasemenea era bolnav. El s-a hotarât sa mearga sa-l vada pe F. Galice, pastorul
Bisericii Evanghelice.
Am plecat amândoi cu bicicletele si am asistat la Adunare.
Putin mai târziu, când s-a facut punerea mâinilor peste bolnavi – facuta în
Numele lui Isus Hristos – de catre evanghelistii Jeffreys, în cursul unei seri de evanghelizare în incinta teatrului din Havre, tatal meu a fost vindecat de boala sa de inima,
de o eczema si de reumatism. Mama mea deasemenea, a fost vindecata de boala ei.
Amândoi, si-au predat viata lui Isus Hristos, deasemenea fratele si sora mea. Eu, la
rândul meu m-am hotarât sa-mi predau viata lui Isus. Eu aveam pe atunci 14 ani.
În familia noastra, care s-a stabilit la Havre, a avut loc o mare schimbare. Am
înteles, prin Cuvântul Evangheliei ca « nu exista nici o osândire pentru cei ce sunt în
Isus Hristos. » (Romani 8:1)
Am primit o pace interioara, pe când înainte eram agitat, gândindu-ma la
chinurile de dupa moarte ; eram entuziasmat de aceasta noua viata. Nu lipseam de la
nici o Adunare, însetati de viata spirituala, într-o atmosfera de trezire care începuse în
1930 în perioada primelor misiuni ale evanghelistului englez Duglas SCOTT, cu care
mai târziu am avut privilegiu de a face misiuni evanghelice.
În inima mea de adolescent, am luat hotarârea de a deveni într-o zi predicator al
Evangheliei, pentru saraci.
La vârsta de 16 ani, pe când urmam cursurile unei scoli comerciale, am consacrat în fiecare seara, dupa lectii si teme, o jumatate de ora cursurilor biblice prin corespondenta, al Scolii Biblice din Londra. De fiecare data, înainte de cursuri, ma rugam lui Dumnezeu de a ma ajuta prin Duhul Sfânt pentru a întelege Cuvântul Său.
Eram într-o perfecta comuniune cu Dumnezeu, plin de Duhul Sfânt, dar îmi era frica
sa vorbesc în limbi. Eram rău influentat de anumite carti, în care autorii nu experimentasera adevaratul botez biblic în Duhul Sfânt. Ei pretindeau ca manifestarile exterioare – si anume vorbirea în limbi – erau de origine diabolica. Din cauza aceasta ma
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feream de orice manifestare. Când traiam plinatatea Duhului, ma opream din rugaciune si încetam sa mai laud pe Dumnezeu de frica influentelor rele si demoniace
despre care se vorbea în aceste carti.
La vârsta de 19 ani, am încetat sa mai merg la lucru, am oprit studiile superioare si stralucitul viitor terestru, pentru a ma angaja prin credinta, în serviciul lui
Dumnezeu.
Totodata, cu toate cunostintele mele biblice, îmi lipsea ceva. În ciuda satisfactiei de a primi felicitarile profesorului meu de la Scoala Biblica si a diplomei semnata
de eminentul pastor Howard CARTER, aveam nevoie sa ma eliberez de frica, si sa
experimentez darul Duhului Sfânt.
De la sosirea mea la Lisieux, în Normandia, am cerut pastorului cu care am
intrat în formatia pastorala, de a-si pune mâinile peste mine pentru a primi botezul cu
Duhul Sfânt. Eram dispus sa accept darul Sfântului Duh, acelasi pe care Domnul l-a
acordat crestinilor din Biserica primara. Imediat, Hristos m-a botezat cu Duhul Sfânt,
care m-a facut sa vorbesc în limbi necunoscute. De la aceasta data, ianuarie 1940, am
continuat sa vorbesc în alte limbi.
Aceasta experienta m-a condus într-o noua dimensiune a comuniunii cu
Dumnezeu prin Duhul. Acest har este extraordinar de frumos si de înaltator. El
este accesibil pentru oricine care vrea sa aiba încredere în Hristos, despre care
Ioan Botezatorul a spus :
« El vă va boteza cu Duhul Sfânt. » (Luca 3:16)
Dedic aceasta « carticica biblica », crestinilor care au sete de o mai mare forta
spirituala în viata lor crestina, în special celor care sunt retinuti de teama.
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« VETI PRIMI
DARUL
SFÂNTULUI DUH »
Fapte 2 : 38

Este ziua Cincizecimii. Isus Hristos S-a înaltat la cer de zece zile. La Ierusalim,
pe muntele Sion, în camera de sus, cei 120 ucenici au fost umpluti de Duhul Sfânt si
au vorbit în limbi.
Apostolul Petru era printre ei si se adreseaza miilor de evrei evlaviosi care s-au
grabit spre locul unde s-a întâmplat acest eveniment. El le explica ca aceasta este
împlinirea prorociei lui Ioel :
« În zilele de pe urma, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice
faptura. » (Fapte 2:17)
Apoi, dupa ce le-a anuntat Vestea Buna a mortii si învierii lui Hristos pentru
mântuirea oamenilor, el le-a facut aceasta promisiune :
« Veti primi darul Duhului Sfânt. » (Fapte 2:38)
Petru, este clar, sigur de ceea ce afirma. El nu foloseste cuvântul « poate » ;
« VETI PRIMI », spune el. Nu este nici o îndoiala.
Aceeasi asigurare, a comunicat Isus ucenicilor Sai, înainte de a parasi pamântul
în timpul ultimei cine :
« Eu voi ruga pe Tatal, si El vă VA DA un alt Mângâietor …, Duhul adevarului. »
(Ioan 14:16-17) ; si El l-a DAT în aceasta zi a Cincizecimii.
Dumnezeu este bogat în bunatate, cum spunea David în Psalmul 86:15.
Dragostea Sa s-a manifestat prin trimiterea Fiului Său, Isus, pentru a salva omenirea :
« Fiindca atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul Lui Fiu,
pentru ca oricine crede în El sa nu piara, ci sa aiba viata vesnica. » (Ioan 3:16)
Dumnezeu si-a aratat dragostea, dând pe Fiul Său si prin Fiul Său a dat Duhul
Sfânt. (Fapte 2:33)
Într-o zi, dupa ce a terminat rugaciunea Sa, Isus i-a învatat pe ucenici cum sa se
roage. El a folosit un argument foarte simplu pentru a-i asigura că prin bunatatea Sa,
Dumnezeu este dispus sa dea Duhul Sfânt.
« Cine este tatal acela dintre voi, care, daca-i cere fiul său pâine, sa-i dea o
piatra? Ori, daca cere un peste, sa-i dea un sarpe în loc de peste? Sau, daca cere un ou,
sa-i dea un scorpion?
Deci, daca voi, care sunteti rai, stiti sa dati daruri bune copiilor vostri, cu cât
mai mult Tatal vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer! » (Luca 11:1113)
L-ati cerut voi cu sinceritate ?
Dumnezeu ofera darul, si înca ce dar ! DARUL SFÂNTULUI DUH.
A cere acest dar, a accepta de a-L primi DIN PARTEA SA, înseamna a-L onora.
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CUVÂNTUL « DAR »

Cuvântul « DAR » este traducerea cuvântului grec « dorea ». El are întelesul
de dar, de donatie gratuita, un cadou ofert fara a astepta nimic în schimb.
Citind textele biblice referitoare la Duhul Sfânt, am fost surprins de folosirea
de catre Isus Hristos si de apostoli a cuvântului « DAR » si a verbului « A DARUI ».
Este deci, în cuvântul « DAR » o învatatura în ceea ce priveste actiunea lui
Dumnezeu si a credinciosului :
Dumnezeu nu are nimic de primit. El daruieste.
Credinciosul nu are nimic de dat, în schimb, el primeste.
Dumnezeu « ne-a DAT din Duhul Său. » (1Ioan 4:13)
« Veti primi DARUL Sfântului Duh. » (Fapte 2:38)

INVITATIA LUI ISUS
PENTRU TOTI CEI CE SUNT ÎNSETATI
DUPA DUHUL SFÂNT

În timpul Sarbatorii Corturilor la Ierusalim, Isus, în picioare, cu o voce
puternica si solemna, a pronuntat aceste cuvinte :
« Daca înseteaza cineva, sa vina la Mine si sa bea. Cine crede în Mine, din
inima lui vor curge râuri de apa vie, cum scrie Scriptura. Spunea cuvintele acestea
despre Duhul pe care aveau sa-L primeasca cei ce vor crede în El. Caci Duhul Sfânt
înca nu fusese DAT, fiindca Isus nu fusese înca proslavit. » (Ioan 7:37-39)
Acum Duhul ESTE DAT. Acesta este un Dar, si TOTI CEI care cred în
Isus pot sa-l PRIMEASCA, astazi ca si pe vremea apostolilor.
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CONDITIILE
PENTRU A PRIMI
DARUL DUHULUI SFÂNT

La Ierusalim, dupa ziua Cincizecimii, numarul celor care credeau în Domnul
crestea din ce în ce mai mult, si multi veneau din localitatile vecine, caci se faceau
multe minuni prin mâinile apostolilor. Din aceasta cauza, conducatorii religiosi au
aruncat în închisoare pe apostoli. În timpul noptii, un înger al Domnului a deschis
usile temnitei, i-a scos afara si le-a zis sa vesteasca poporului, în Templu, Vestea cea
Buna. Ei au fost din nou arestati si au fost adusi înaintea marelui preot, al soborului si
a batrânilor din Israel.
Apostolii le-au spus :
« Trebuie sa ascultam mai mult de Dumnezeu decât de oameni! Dumnezeul
parintilor nostri a înviat pe Isus … Dumnezeu L-a înaltat cu puterea Lui si L-a facut
Domn si Mântuitor, ca sa dea lui Israel pocainta si iertarea pacatelor. Noi suntem
martori ai acestor lucruri, ca si Duhul Sfânt pe care L-a dat Dumnezeu celor ce
asculta de El. » (Fapte 5:12-32)
–

« Ce sa facem ? »

Aceasta întrebare a fost pusa lui Petru si apostolilor de catre iudeii hotarâti de a
asculta de Dumnezeu pentru a fi salvati.
Petru le-a dat acest raspuns :
–

« Pocaiti-va !, si fiecare din voi sa fie botezat în Numele lui Isus Hristos
spre iertarea pacatelor voastre ; apoi veti primi DARUL Sfântului Duh. » (Fapte
2:37-38)
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« El
-Isusvă va boteza
cu
DUHUL SFÂNT »
Matei 3:11

DARUL DUHULUI SFÂNT
SAU
BOTEZUL CU DUHUL SFÂNT

Pe când Petru locuia la Iope în casa lui Simon, tabacarul, Dumnezeu l-a trimis
la un om cucernic si temator de Dumnezeu, numit Corneliu, care locuia în Cezarea. În
momentul în care Petru le anuntase Evanghelia, lui Corneliu, familiei sale si a
prietenilor care erau în casa lui, afirmând ca oricine crede în Isus, capata prin Numele
Lui, iertarea pacatelor (Fapte 10:43), Duhul Sfânt S-a coborât peste toti.
Toti evreii care au crezut în Isus si care se numeau pe vremea aceea
« credinciosii taiati împrejur », l-au urmat pe Petru. Ei erau uimiti, surprinsi, vazând
ca « DARUL Duhului Sfânt s-a varsat si peste Neamuri, caci îi auzeau vorbind în
limbi si marind pe Dumnezeu. » (Fapte 10:45-46) Cei care nu erau iudei, erau numiti
« Neamuri » de catre iudeii din acele timpuri.
Vestea acestei minuni s-a raspândit în toata Iudea, si Petru a trebuit sa înfrunte
la Ierusalim reprosurile evreilor deveniti crestini. El a încalcat Legea care interzicea
unui iudeu sa se însoteasca cu unul de alt neam, sa intre si sa manânce cu el. (Fapte
10:28 si 11:3)
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Petru le-a relatat evenimentele, amintindu-le cum Dumnezeu i-a vorbit printr-o
viziune, printr-o voce si prin Duhul Sfânt. Apoi, el le-a spus :
« Si, cum am început sa vorbesc, Duhul Sfânt S-a coborât peste ei ca si peste
noi la început.
Si mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis: "Ioan a botezat cu apa,
dar voi veti fi botezati cu Duhul Sfânt." Deci daca Dumnezeu le-a dat acelasi dar
ca si noua, care am crezut în Domnul Isus Hristos, cine eram eu sa ma împotrivesc lui
Dumnezeu? » (Fapte 11:15-17)
O singura si aceeasi experienta este exprimata prin aceste doua texte :
« Veti fi botezati cu Duhul Sfânt. »
« Dumnezeu le-a dat acelasi dar ca si noua. »
Este ACELASI DAR pe care l-au primit cei 120 de ucenici în ziua
Cincizecimii, la Ierusalim, deoarece Petru spune :
« Duhul Sfânt S-a coborât peste ei ca si peste noi la început. »
Nu exista doua feluri de DARURI ALE DUHULUI SFÂNT, sau doua
feluri de BOTEZURI ÎN DUHUL SFÂNT. Toti cei ce cred în Domnul Isus
Hristos, primesc ACELASI DAR.
A fi botezat cu Duhul Sfânt, înseamna a primi DARUL, si invers a primi
DARUL înseamna a fi BOTEZAT cu Duhul Sfânt.
Afirmatiile apostolului Petru sunt categorice cu privire la aceasta.

« Vor vorbi
în
limbi
noi »
Marcu 16:17
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DARUL
SE PRIMESTE
PRIN CREDINTA

Cinci ani înainte de coborârea Duhului Sfânt la Cezarea peste Corneliu si toti
cei care au venit sa asculte mesajul apostolului Petru, Duhul Sfânt s-a varsat peste
samariteni :
« Petru si Ioan au pus mâinile peste ei, si aceia au primit Duhul Sfânt. Când a
vazut Simon ca Duhul Sfânt era DAT prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat
bani. » (Fapte 8:17-18)
Simon, care era un vrajitor, a vazut cu uimire minunile care se faceau prin
Duhul Sfânt si nu a înteles ca acesta este UN DAR DE LA DUMNEZEU. El a crezut
ca puterea de a darui Duhul Sfânt apartine omului. El era înca animat de folosirea
vrajitoriei.
În zilele noastre, anumite scrieri încearca sa ne faca sa credem ca unele
manifestari demoniace ale necredinciosilor sunt comparabile cu manifestarile
autentice ale Sfântului Duh. Sa nu îi ascultam, caci, diavolul nu poate produce decât
imitatii ale autenticului.
Petru l-a apostrofat sever, spunându-i :
« Banii tai sa piara împreuna cu tine, pentru ca ai crezut ca DARUL LUI
DUMNEZEU s-ar putea cumpara cu bani. » (Fapte 8:20)
DARUL Sfântului Duh este UN DAR DE LA DUMNEZEU. Este un Dar
DIVIN.
Nici bogatiile, nici valorile umane, materiale, intelectuale sau morale, nici
sacrificiile, nici un alt merit nu dau acces la DARUL LUI DUMNEZEU.
DARUL se primeste prin credinta.
El nu este o recompensa, o diploma pentru o purtare buna.
« Dumnezeu le-a dat acelasi DAR ca si noua care am crezut în Domnul Isus
Hristos. » (Fapte 11:17)
Pentru ca AU CREZUT în Isus, ca Salvatorul lor, apostolii au primit « Duhul pe care
AVEAU SA-L PRIMEASCA cei ce vor crede în El. » (Ioan 7:39)
Înaintea primirii DARULUI Sfântului Duh este CREDINTA în ISUS si în
sacrificiul de la Cruce. Aceasta credinta da acces la Mântuire, la Viata Vesnica, cadou
gratuit al lui Dumnezeu. (Romani 6:23) (Pentru a întelege mai bine Mântuirea, va
rugam sa consultati carticica biblica Nr. 1 : « SALVAREA SUFLETULUI »).
Si prin credinta în promisiunile lui Isus, primim DARUL Duhului Sfânt.
Verbul a primi este asociat cu cuvântul DAR :
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« Veti PRIMI DARUL Sfântului Duh » spune Petru. (Fapte 2:38)
A primi, înseamna a lua ceea ce este daruit, « gratuit ».
« Cine vrea să IA apa vietii fara plata. » (Apoc. 22:17)
« Daca înseteaza cineva, sa vina la Mine si SA BEA, spune Isus. (Ioan 7:37)
« Sa ia … sa bea …», nu este aceasta o chemare pentru a practica credinta noastra ?
–
Puteti sa ne dati putina apa de baut ?
Fermierul la care ne-am adresat, s-a dus în graba sa caute apa. Aceasta s-a petrecut în
India, unde eram cu prieteni în misiune. Era o caldura sufocanta. Am traversat
câmpuri pe carari înguste pentru a ajunge într-un sat izolat, foarte departe pe dealuri
si locuit de familiile tribului Lambadis. Când fermierul ne ofera la fiecare un pahar cu
apa, nu am stat sa ne uitam la apa punându-ne întrebari asupra provenientei ei.
Ne-a fost asa de sete ca imediat am pus paharul la gura ca sa bem. Am baut cu
mare placere, fericiti de a ne astâmpara setea.
Isus cere fiecaruia de a face acest gest de credinta în ceea ce priveste
primirea DARULUI Duhului Sfânt, El ne învata sa luam o atitudine de credinta,
rugându-ne.
« Orice lucru veti cere, când va rugati, SA CREDETI CA L-ATI SI PRIMIT,
si-l ve-ti avea. » (Marcu 11:24)

ADUNARILE PENTRU
PRIMIREA DARULUI
SFÂNTULUI DUH

ÎN SAMARIA : Când au sosit apostolii Petru si Ioan, au adunat pe toti cei ce
au crezut în Isus si care au fost botezati prin scufundarea în apa. Apostolii si-au pus
mâinle peste ei pentru primirea Botezului cu Duhul Sfânt si ei « au PRIMIT Duhul
Sfânt. » (Fapte 8:17)
ÎN EFES : Apostolul Pavel a întâlnit 12 ucenici efeseni care au fost botezati în
apa. El si-a pus mâinile peste ei pentru primirea Duhului Sfânt si « Duhul Sfânt S-a
coborât peste ei. » (Fapte 19:6)
ÎN IERUSALIM : Cei 120 ucenici care au primit darul Sfântului Duh în ziua
Cincizecimii, erau împreuna în acelasi loc, în asteptarea acestui dar, caci Isus le-a
spus sa astepte.
Motivul era important, caci Isus stia ca în ziua Cincizecimii, multi iudei de
toate natiunile vor fi adunati pe muntele Sion, unde se tinea ADUNAREA, în camera
de sus. Întradevar în acea zi, mii de iudei s-au adunat la auzirea vâjâitului unui vânt
puternic si au devenit ucenici ai lui Isus Hristos, dupa cuvântarea lui Petru. (Fapte
2:5-41)
10

Astazi, asteptarea nu mai este necesara, ci prin credinta trebuie luat ceea ce a
fost fagaduit.
« Fagaduinta aceasta este pentru TOTI CEI CE ÎI VA CHEMA Domnul
Dumnezeul nostru. » (Fapte 2:39) Ea este la îndemâna fiecaruia dintre noi care am
raspuns chemarii lui Dumnezeu si care am crezut în Isus ca Salvator. Pentru aceasta,
eu sfatuiesc ca aceste adunari consacrate primirii Darului Sfântului Duh sa se
numeasca « Adunari de primire a Darului Sfântului Duh », mai degraba decât cum se
numesc astazi:adunari de asteptare sau de cautare.
Copiii mei gemeni, Paul si Stefan, în vârsta de 14 ani, au asistat la o conventie
crestina în care patru seri au fost consacrate primirii Darului Sfântului Duh.
Stefan mergea în fiecare seara. În ultima seara l-am întrebat pe Paul, care nu
participase la primele seri de ce nu a fost la aceste adunari. El mi-a spus : « Este inutil
de a merge în fiecare seara, ceea ce conteaza este de a avea credinta. O sa merg în
seara aceasta. » Deci a mers în ultima seara. Dupa îndemn, pastorul si-a pus mâinile
peste fiecare. Paul a primit imediat Darul Duhului Sfânt si a început sa vorbeasca în
limbi. La iesirea de la Adunare, Stefan care nu primise acest Dar, mi-a spus : « Tata
nu este corect, caci eu am participat la toate Adunarile si nu am primit nimic. » L-am
încurajat, amintindu-i ca Duhul Sfânt se primeste prin credinta. El, la rândul sau, l-a
primit mai târziu.
Primirea Darului Sfântului Duh este o chestiune de credinta si nu de merit,
deoarece este un DAR oferit.
Este inutil de a sta într-o asteptare febrila, tensionata, îngrijorata, o asteptare
nervoasa ca si cum ar trebui sa primim acest dar prin eforturi evlavioase.
Într-o zi am vizitat trei crestini din aceasi familie, în apropiere de Rennes, în
Bretania. Le-am vorbit despre Darul Sfântului Duh, dupa care ne-am rugat un
moment, punându-mi mâinile peste ei. Bunica si tânarul baiat în vârsta de 15 ani au
primit imediat Duhul Sfânt si au început sa vorbeasca în limbi. Mama nu l-a primit.
Ea nu înceta sa roage pe Dumnezeu pentru iertarea pacatelor ei. Vocea sa exprima
tristete si rugaciunea sa era un fel de plângere. Am întrerupt-o si i-am vorbit despre
siguranta mântuirii sale, amintindu-i acest text din Sfânta Scriptura : « Voi, care
credeti în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveti viata vesnica » si pacatele va sunt uitate.
(1Ioan 5:13 si Evrei 10:17) Am adus-o pe drumul credintei si al recunostintei : ea a
început sa-I multumeasca lui Dumnezeu pentru iertarea pacatelor prin jertfa lui Isus
Hristos si pentru promisiunea Darului Sfântului Duh. Imediat, ea a primit acest dar si
a început sa vorbeasca în limbi.
Aceste exemple de primire a Duhului Sfânt sunt nenumarate. În cele 34 natiuni,
unde am anuntat Evanghelia, am vazut o multime de credinciosi care au primit
adevaratul Dar al Sfântului Duh, prin credinta în Isus.
Toti crestinii pot primi acest Dar. El este acelasi pentru toti.
–

« Eu, sunt împotriva zgomotului. »

Aceasta reflectie a fost exprimata de un pastor reformat. El a venit la un frate darbyst
pentru a se ruga pentru primirea Duhului Sfânt. Eu i-am amintit ca în ziua
Cincizecimii a fost mult zgomot, dar totusi i-am respectat convingerea. Ne-am pus sa
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ne rugam si pe când mi-am pus mâinile peste fratele darbyst, acesta a început sa
vorbeasca în limbi încetisor, calm, aproape fara zgomot. Apoi m-am rugat pentru
pastorul reformat si mi-am pus mâinile peste el. Deodata, în momentul când a fost
umplut de Duhul Sfânt, a început sa vorbeasca în limbi cu voce tare, foarte, foarte
tare.
Fiecare poate avea diferite reactii emotionale si demonstrative, dupa
temperamentul fiecaruia, dar experienta este spiritual identica, este acelasi Dar al
Sfântului Duh.
În cartea sa « Ei vor vorbi limbi noi », scriitorul John Sherril, spune aceasta
despre botezul său cu Duhul Sfânt :
« Din adâncul fiintei mele, dintr-o adâncime de unde nu mi-as fi putut imagina
ca poate sa vina glasul, a tâsnit un torent de sunete armonioase … silabele veneau
singure, deja toate formate … mai bogate decât ar fi putut sa spuna limba si buzele
mele de om pamântesc. Nu aveam nici o clipa sentimentul ca situatia mi-ar scapa de
sub control. Niciodata nu m-am simtit cu adevarat mai stapân pe mine... As fi putut sa
ma opresc de a vorbi în limbi în orice moment, dar, de ce as fi facut-o ? Din contra as
fi vrut sa nu se opreasca niciodata. »
Botezul cu Duhul Sfânt nu are nimic de a face cu copiile psihice sau diabolice
pe care le-am vazut, de exemplu în India la hindusi si la cei ce practica yoga. El nu
are nimic de a face cu caderile în transa a celor din cultul mistic.
Când Hristos boteaza cu Duhul Sfânt, este El Însusi care o face si El nu da
altceva, decât ceea ce a promis :
« Când va veni Mângâietorul, Duhul adevarului, are sa va calauzeasca în tot
adevarul . » (Ioan 16:13)
Sa avem o încredere totala în Isus.
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« VETI FI
BOTEZATI
CU DUHUL SFÂNT »
Fapte 1:5

Pe muntele Maslinilor, Isus înviat, apare o ultima data în fata ucenicilor pe care
i-a ales. El le-a dat porunci si le-a promis aceasta :
« Nu dupa multe zile, VETI FI BOTEZATI CU DUHUL SFÂNT »
« SI-MI VETI FI MARTORI » (Fapte 1:5-8)
Isus le promite o putere pentru a fi martorii sai de la Ierusalim pâna la marginile
pamântului. El precizeaza ca aceasta putere le va fi data prin Duhul Sfânt.
« Când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. » Fapte 1:8
Dupa ce a rostit aceste ultime cuvinte, Isus S-a înaltat la cer si apostolii au coborât de
pe muntele Maslinilor, traversând torentul Chedron. Ei au intrat în Ierusalim si s-au
urcat în camera de sus, locul obisnuit pentru adunarile lor, unde li s-au alaturat alti
ucenici pentru a se ruga. Cu totii erau în numar de aproximativ 120. Printre ei se aflau
fratii lui Isus si femei ca Maria, mama lui Isus.
Zece zile mai târziu, promisiunea lui Isus s-a împlinit. Evanghelistul Luca a
relatat acest eveniment în Fapte, 2:1-4.
« În ziua Cincizecimii, erau toti împreuna în acelasi loc. Deodata, a venit din
cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic si a umplut toata casa unde sedeau ei. Niste
limbi ca de foc au fost vazute împartindu-se printre ei si s-au asezat câte una pe
fiecare din ei. Si toti s-au umplut de Duh Sfânt si au început sa vorbeasca în alte limbi,
dupa cum le dadea Duhul sa vorbeasca. »
În afara de manifestarile limbilor de foc, al zgomotului si vâjâitul unui vânt
puternic, trebuie sa amintim înca doua fapte importante care au avut loc în timpul
botezului cu Duhul Sfânt :
1.
O manifestare interioara :
« Toti s-au umplut de Duhul Sfânt. »
O plinatate a Duhului, iata prima actiune a Duhului. A doua, nu poate sa fie
divina fara aceasta plinatate. Este nasterea în sine, râuri de apa vie.
2.

Manifestarea exterioara, vine apoi :

« Au început sa vorbeasca în alte limbi. »
Aceasta este manifestarea omeneasca a limbilor, pe care Duhul o da fiecaruia
pentru a se exprima.
Oamenii care s-au adunat în graba la auzirea zgomotului provocat (ca a unui
vânt puternic) – si a celor 120 de persoane care vorbeau în acelasi timp în diferite
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limbi, au spus : « Toti acestia care vorbesc, nu sunt Galileeni ? Cum, dar, îi auzim
vorbind fiecaruia din noi în limba noastra, în care ne-am nascut ? » (Fapte 2:7-8)
« Vorbirea în limbi » are o origine divina.
Ea este DATA prin Duhul Sfânt. Este scris :
« Au început sa vorbeasca în alte limbi, dupa cum le DADEA Duhul sa
vorbeasca. » (Fapte 2:4)
Vorbirea în limbi este un Dar miraculos.
« Iata semnele care vor însoti pe cei ce vor crede … vor vorbi în limbi noi. »
(Marcu 16:17)
Este o ţâşnire exterioara a unei surse de viata interioara cu care sunt umpluti
ucenicii. Nu a spus, oare, Isus :
« Cine crede în Mine din inima lui vor curge râuri de apa vie, cum zice
Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau sa-L primeasca cei ce
vor crede în El. » (Ioan 7:38-39)
Dupa ce a primit Duhul Sfânt, apostolul Petru a spus miilor de evrei adunati în
apropierea Camerei de sus :
« Dumnezeu a înviat pe acest Isus, si noi toti suntem MARTORI ai Lui. Si
acum, odata ce S-a înaltat prin dreapta lui Dumnezeu si a primit de la Tatal fagaduinta
Duhului Sfânt, a turnat ce vedeti si auziti. » (Fapte 2:32-33)
Acesti martori, îmbracati cu puterea Duhului, afirma prin vocea lui Petru ca
promisiunea s-a împlinit. Duhul Sfânt este raspândit de Hristos. El este DAT. Acest
DAR se vede si se aude.
Ioan Botezatorul, precursorul (înaintasul) lui Isus Hristos, spunea celor adunati
pe malul Iordanului, unde îi boteza :
« Cât despre mine, eu va botez cu apa, spre pocainta; dar Cel ce vine dupa
mine este mai puternic decât mine, si eu nu sunt vrednic sa-I duc încaltamintea. El va
va boteza cu Duhul Sfânt si cu foc. » (Matei 3:11)
Cele 4 Evanghelii se refera la aceasta parte a mesajului lui Ioan Botezatorul.
(Matei 3:11 ; Marcu 1:7 ; Luca 3 :16 ; Ioan 1:22)
Aceasta demonstreaza ca aceste cuvinte au o mare importanta. Ioan
Botezatorul anunta profetic coborârea Duhului Sfânt. El era sigur, când spunea despre
Isus :
« El va va boteza cu Duhul Sfânt. » (Matei 3:11)
Am observat în Noul Testament, în limba greaca, folosirea scurtului cuvânt « ev »,
care normal s-ar traduce prin « înauntru, în » si nu prin « al ». Este deci normal de a
folosi mai degraba « Botezul în Duhul Sfânt », decât expresia « Botez al Duhului
Sfânt ».
Verbul « a boteza » înseamna în greceste « scufundare în apa », astfel încât
literar ar trebui sa se spuna « Eu va scufund în apa, Isus va va scufunda în Duhul
Sfânt ».
Cel care este botezat în apa face o experienta reala (tangibila), la fel si cel
care este botezat în Duhul Sfânt, STIE, deoarece aceasta SE VEDE si SE AUDE
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(Fapte 2:33). Nu este un botez care nu se vede sau nu se aude.
Isus Hristos este singurul care boteaza în Duhul. Când o face El, aceasta
este la fel de real si marcant ca atunci când un predicator boteaza un crestin în
apa.
Nu este vorba despre un « botez spiritual » invizibil. Nu este posibila
confuzia cu Nasterea din nou, numita de catre apostolul Pavel « botezul în Hristos
sau botezul în moartea Sa ». (Romani 6:3-4)
(Aceasta este explicata în livretul biblic nr. 5, « Botezul biblic »).
Daca pocainta ar fi botezul în Duhul Sfânt, apostolul Pavel nu ar mai fi pus
aceasta întrebare :
« Ati primit voi Duhul Sfânt când ati crezut ? » (Fapte 19:2)
La auzirea raspunsului lor negativ, apostolul le-a pus o alta întrebare :
« Dar cu ce botez ati fost botezati ? » (Fapte 19:3)
Este evident ca relatia între cele doua întrebari demonstreaza clar, fara îndoiala, ca
Pavel îi întreba daca au primit DARUL Duhului Sfânt, sau BOTEZUL ÎN SFÂNTUL
DUH.
Si pe când Pavel si-a pus mâinile peste ei, Duhul Sfânt S-a coborât peste ei.
Nu era o atingere care sa nu fie simtita, doar interioara, caci imediat
« vorbeau în alte limbi si proroceau. » (Fapte 19:6)
Când are loc un botez în Duhul, acesta se face dupa norma biblica, o
manifestare audibila, vizibila, o vorbire în limbi. Este o experienta precisa si
personala.
Sa aveti credinta în Isus si în promisiunea Sa, si voi deasemenea
« Veti fi botezati în Duhul Sfânt », de catre El.
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DUHUL SFÂNT :
CE ESTE EL

Biblia este inspirata de Duhul Sfânt, si animata prin actiunea Sa, începând cu
primul capitol din Geneza unde este scris ca « Duhul lui Dumnezeu se misca pe
deasupra apelor » pâna la ultimul capitol al Apocalipsei, unde o invitatie presanta este
adresata de catre Duhul celor însetati.
Afirmatiile Bibliei demonstreaza cu tarie ca Duhul Sfânt nu este nici o putere,
nici o energie, nici un fluid, ci o PERSOANA reala care se manifesta si comunica
putere.
« Veti primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi. » (Fapte 1:8)
« Prin puterea Duhului Sfânt, sa fiti tari în nadejde ! » (Romani 15:13)
Aceste texte vorbesc despre puterea persoanei Duhului Sfânt si manifestatiile sale.
Pentru ca aceasta deosebire sa fie clara, este necesar sa stim CINE ESTE EL
dupa Biblie, dupa denumirile sale, atributele si imaginile sale.

DENUMIRILE SALE
–

DUHUL SFÂNT. Sub acest nume ne este prezentat adeseori. Isus,
deasemenea, L-a numit astfel când le-a promis ucenicilor :
« Veti fi botezati cu Duhul Sfânt. » (Fapte 1:5)
În ziua Cincizecimii, Petru spune în discursul său :
« Veti primi darul Sfântului Duh. » (Fapte 2:38)
Misiunea sa este de a aduce sufletele la imaginea sfânta a lui Isus Hristos. (2Corinteni
4:18)
- DUHUL. « Dumnezeu ni l-a descoperit prin DUHUL Său. Caci DUHUL
cerceteaza totul, chiar si lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. » (1Corinteni 2:10)
« Duhul a zis lui Filip : Dute ! » (Fapte 8:29)
« Am vazut Duhul coborându-Se din cer. » (Ioan 1:32)
« Este un singur Duh. » (Efeseni 4:4)
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- DUHUL LUI DUMNEZEU.
« Nu stiti voi ca... Duhul lui Dumnezeu locuieste în voi ? » (1Corinteni 3:16)
Si, pentru a arata mai bine ca Duhul lui Dumnezeu este o persoana diferita de
Dumnezeu, apostolul scrie în prima sa epistola catre corinteni :
« Noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu. »
(1Corinteni 2:12)
- DUHUL SFÂNT AL LUI DUMNEZEU.
« Sa nu întristati pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. » (Efeseni 4:30)
- DUHUL DOMNULUI.
« Duhul Domnului a rapit pe Filip. » (Fapte 8:39)
« Suntem schimbati … prin Duhul Domnului. » (2Corinteni 3:18)
- DUHUL LUI HRISTOS.
« Ei cercetau sa vada ce vreme si ce împrejurari avea în vedere Duhul lui
Hristos. » (1Petru 1:11)
- DUHUL ADEVARULUI.
« Duhul adevarului, pe care lumea nu-L poate primi. » (Ioan 14:17)
« Duhul adevarului, are sa va calauzeasca în tot adevarul. » (Ioan 16:13)
Aceasta justifica întreaga noastra credinta în învatatura apostolilor.
- MÂNGÂIETORUL.
Aceasta denumire se gaseste în Evanghelia lui Ioan. Cuvântul original grec este
« paracletos ». Este acelasi cuvânt folosit pentru a numi persoana lui Isus, în prima
epistola a lui Ioan, capitolul 2, versetul 1. El înseamna literar : chemat în ajutor,
aparator, dar se mai poate traduce prin : avocat, mijlocitor, sprijin, mângâietor.
« Totusi va spun adevarul: va este de folos sa Ma duc; caci, daca nu Ma duc Eu,
Mângâietorul nu va veni la voi; dar, daca Ma duc, vi-L voi trimite », spune Isus
ucenicilor, în Ioan 16:7.
Isus a trimis pe pamânt PERSOANA însasi a Duhului Sfânt, pentru a fi tot
timpul cu CEI CE CRED ÎN EL. (Ioan 14:16-17)
Ce binecuvântare sa stim ca Duhul Sfânt este fara încetare alaturi de noi pentru
a ne ajuta împotriva tentatiilor, a dificultatilor vietii, asaltului fortelor răului.
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ÎNSUSIRILE SALE

- STIINTA SA :
« Duhul, CERCETEAZA TOTUL, chiar si LUCRURILE ADÂNCI ALE LUI
DUMNEZEU. » (1Corinteni 2:10)
« În adevar, cine dintre oameni cunoaste lucrurile omului, afara de duhul
omului, care este în el ? Tot asa, nimeni nu cunoaste LUCRURILE LUI
DUMNEZEU afara de Duhul lui Dumnezeu. » (1Corinteni 2:11)
Cunoasterea lucrurilor lui Dumnezeu nu este accesibila inteligentei omenesti
fara ajutorul Duhului lui Dumnezeu.
Omul nu cunoaste decât ceea ce îi descopera Dumnezeu prin Duhul, pe când
Duhul cunoaste chiar LUCRURILE ADÂNCI ALE LUI DUMNEZEU.
Stiinta Duhului nu este limitata :
« Duhul cerceteaza TOTUL », pentru ca el stie TOTUL, el este capabil :
De a ne învata toate lucrurile :
« Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatal în Numele Meu, vă va învata toate
lucrurile. » (Ioan 14:26)
De a ne conduce în tot adevarul :
« Când va veni Mângâietorul, Duhul adevarului, are sa va calauzeasca în TOT
ADEVARUL. » (Ioan 16:13)
–

PUTEREA SA :
Înainte de venirea omului pe pamânt, Duhul lui Dumnezeu a participat la
creatie :
« Duhul lui Dumnezeu se misca pe deasupra apelor. » (Geneza 1:2)
Deci nu este de mirare de a citi în cartea lui Iov 33:4 :
« Duhul lui Dumnezeu m-a facut. »
Noi nu putem sa explicam aceasta prin inteligenta noastra limitata.
El, este cel care prin puterea sa a format corpul lui Isus în pântecele Mariei :
« Duhul Sfânt se va coborî peste tine, si puterea Celui Prea-Înalt te va umbri. »
De aceea Sfântul care Se va naste din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. » (Luca
1:35)
Primind botezul în Duhul Sfânt, credinciosul primeste îmbracarea cu puterea
Duhului Sfânt, numita « putere de sus » :
« Voi trimite peste voi fagaduinta Tatalui Meu ; dar ramâneti în cetate pâna veti
fi îmbracati cu PUTERE de sus. » (Luca 24:49)
–

VOINTA SA :
« Toate aceste lucruri le face unul si acelasi Duh, care da fiecaruia în parte,
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CUM VOIESTE. » (1Corinteni 12:11)
Duhul Sfânt are vointa sa proprie. El este suveran. El actioneaza liber « cum
voieste », dar el nu actioneaza decât în acord cu Dumnezeu, Tatal :
« Cel ce cerceteaza inimile stie care este NAZUINTA DUHULUI ; pentru ca El
mijloceste pentru sfinti dupa voia lui Dumnezeu. » (Romani 8:27)
El are gândirea sa proprie în partasie cu voia lui Dumnezeu. El doreste ceea ce
Dumnezeu doreste. El gândeste ceea ce Dumnezeu gândeste.
–

ROADA SA :
« Roada Duhului este DRAGOSTEA. » (Galateni 5:22)
El are Dragoste : « Va îndemn … pentru Dragostea Duhului ... » (Romani 15:30),
aceasta dragoste provine de la Dumnezeu : « Dumnezeu este dragoste » (1Ioan 4:8) si
Duhul este acela care o pune în noi :
« Dragostea lui Dumnezeu a fost turnata în inimile noastre PRIN DUHUL
SFÂNT care ne-a fost dat. » (Romani 5:5)
–

ACTIUNEA SA ÎN STRÂNSA LEGATURA CU TATAL SI FIUL :
Isus a fost botezat ; « si pe când Se ruga, s-a deschis cerul si Duhul Sfânt S-a
coborât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Si din cer s-a auzit un glas, care
zicea :
„Tu esti Fiul Meu preaiubit : în Tine Îmi gasesc toata placerea Mea !” » (Luca
3:21-22)
« Si Eu voi ruga pe Tatal, si El vă va da un alt Mângâietor ... » (Ioan 14:16)
« Dumnezeu a înviat pe acest Isus … si a primit de la Tatal fagaduinta Duhului
Sfânt. » (Fapte 2:32-33)
« Harul Domnului Isus Hristos si Dragostea lui Dumnezeu si împartasirea
Sfântului Duh sa fie cu voi cu toti. » (2Corinteni 13:14)
Duhul Sfânt este O PERSOANA infinit de înteleapta si puternica, o
persoana iubitoare. El este prezent în noi pentru a ne ajuta sa ne apropiem de
Dumnezeu, sa ne conduca în adevar, sa imprime în noi imaginea lui Isus Hristos,
sa ne îmbrace cu puterea de a marturisi despre Hristos în lume si de a zidi
Biserica.
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IMAGINILE SALE

–

ULEIUL :
În Vechiul Testament, ungerea cu ulei era semnul ca Dumnezeu a ales pe
cineva pentru un serviciu particular : rege, proroc, sacrificator.
Isus a aplicat la Nazaret, acest text din Isaia 61:1 :
« Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, caci Domnul M-a UNS sa ... »
(Luca 4:18)
Uleiul simbolizeaza Duhul Sfânt, de unde folosirea expresiei « ungerea cu
Duhul Sfânt. »
–

PORUMBELUL
Duhul lui Dumnezeu a coborât peste Isus în forma de PORUMBEL, la botezul
Său în Iordan. Aceasta manifestare a confirmat Mesianitatea lui Isus.
Printre aspectele roadei Duhului, Scriptura mentioneaza PACEA si
BLÂNDETEA, atribuite porumbelului.
–

FOCUL
Ioan Botezatorul spune despre Isus că, El este acela care îi va boteza « cu
Duhul Sfânt si cu foc. » (Luca 3:16)
În ziua Cincizecimii, limbi de FOC s-au pus pe ucenici în momentul coborârii
Duhului Sfânt. FOCUL simbolizeaza lucrarea purificatoare a Duhului.
–

APA
Isus a facut referinta la apa pentru a descrie viata abundenta a Duhului. El a
vorbit de « râuri de APA VIE » care vor curge. (Ioan 7:38) Este imaginea unei VIETI
vesnice, reânoite fara încetare prin Har.
–

VÂNTUL
Actiunea Duhului este comparata cu suflarea unui VÂNT. Prorocul Ezechiel, în
viziunea sa în legatura cu oasele uscate, aude pe Domnul spunând :
« Duhule, vino din cele patru VÂNTURI, sufla peste mortii acestia ca sa
învie. » (Ezechiel 37:9)
În timpul discutiei sale cu Nicodim, Isus i-a vorbit despre VÂNTUL care nu se
stie de unde vine si încotro merge, adaugând : « tot asa este cu oricine este nascut din
Duhul. » (Ioan 3:8)
La Cincizecime, în timpul Botezului cu Duhul Sfânt a celor 120 ucenici, a avut
loc un VÂNT puternic.
Aceasta ilustrare a Duhului prin VÂNT, da o idee de mister si de suveranitate
în lucrarea puternica a Duhului.
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DUHUL SFÂNT :
CE FACE EL

–

EL ÎNVATA :
« Duhul Sfânt … vă va învata ... » Ioan 14:26

–

EL ADUCE AMINTE :
« … si vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. » Ioan 14:26

–

EL MARTURISESTE :
« Duhul adevarului … va marturisi despre Mine. » Ioan 15:26

–

EL CONVINGE :
« … El va dovedi lumea vinovata ... » Ioan 16:8

–

EL CALAUZESTE :
« Duhul adevarului are sa va calauzeasca în tot adevarul. » Ioan 16:13

–

EL VORBESTE :
« El nu va vorbi de la El. » Ioan 16:13

–

EL AUDE :
« El va vorbi tot ce va fi auzit. » Ioan 16:13

–

EL DESCOPERA :
« Vă va descoperi lucrurile viitoare. » Ioan 16:13

–

EL PROSLAVESTE :
« El Ma va proslavi. » Ioan 16:14

–

EL PORUNCESTE :
« Duhul a zis lui Filip : dute … ! »
« Duhul Sfânt a zis : puneti-Mi deoparte pe Barnaba si pe Saul ». Fapte 13:2

–

EL TRIMITE :
« Barnaba si Saul, trimisi de Duhul Sfânt. » Fapte 13:4

–

EL OPRESTE :
« Fiindca au fost opriti de Duhul Sfânt. » Fapte 16:6
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–

EL ÎNSTIINTEAZA :
« Duhul Sfânt ma înstiinteaza. » Fapte 20:23

–

EL AJUTA :
« Duhul ne ajuta în slabiciunea noastra. » Romani 8:26

–

EL MIJLOCESTE :
« Însusi Duhul mijloceste … cu suspine. » Romani 8:26

–

EL GÂNDESTE :
« El mijloceste pentru sfinti dupa voia lui Dumnezeu. » Romani 8:27

–

EL CERCETEAZA TOTUL :
« Duhul cerceteaza totul. » 1Corinteni 2:10

–

EL CUNOASTE :
« Nimeni nu cunoaste lucrurile lui Dumnezeu afara de Duhul lui Dumnezeu. »
1Corinteni 2:11
–

EL ÎMPARTE :
Este « unul si acelasi Duh care dă fiecaruia în parte cum voieste. » 1Corinteni

12:11
–

EL VOIESTE :
« Cum voieste. » 1Corinteni 12:11

Un lucru, nu poate sa învete, sa convinga, sa conduca, sa porunceasca, sa
gândeasca ; deci, DUHUL SFÂNT NU ESTE UN LUCRU, CI, O PERSOANA. Un
lucru nu poate sa vorbeasca, sa auda, sa avertizeze, sa mijloceasca, cum este scris
despre Duhul Sfânt. Aceasta demonstreaza într-un mod sigur ca Duhul Sfânt este o
persoana.
În concluzie, deoarece El este o persoana, se poate întelege ca este posibil de :
–

A-L MINTI :
« … ca sa minti pe Duhul Sfânt. » Fapte 5:3

–

A-L ISPITI :
« Cum de v-ati înteles sa ispititi pe Duhul Domnului ? » Fapte 5:9

–

A-I REZISTA :
« Voi întotdeauna va împotriviti Duhului Sfânt. » Fapte 7:51

–

A-L ÎNTRISTA :
« Sa nu întristati pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. » Efeseni 4:30
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–

A-L BATJOCORI :
« Va batjocori pe Duhul harului. » Evrei 10:29

–

HULA ÎMPOTRIVA LUI :
« Hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertata. » Matei 12:31

« Nu stingeti
Duhul »
1Tesaloniceni 5:19
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PRIMIREA DARULUI
DUHULUI SFÂNT

ÎN TIMPUL PRIMILOR
ANI AI BISERICII

LA IERUSALIM, în ziua Cincizecimii.
Fapte 1:4-8. Promisiunile Domnului : « Veti fi botezati cu Duhul Sfânt... veti
primi o putere ... »
Fapte 2:1-4. Împlinirea promisiunilor : « TOTI s-au umplut cu Duhul Sfânt si
au început sa vorbeasca în alte limbi ... »
Cei 120 ucenici care au primit Duhul Sfânt în acea zi, printre care Maria si
apostolii erau în rugaciune de zece zile. (Fapte 1:14)
LA SAMARIA, trei ani mai târziu.
Fapte 8:15-17 : « Petru si Ioan au venit la samariteni si s-au rugat pentru ei …
au pus mâinile peste ei si aceia au primit Duhul Sfânt . »
Acesti samariteni au crezut si au fost botezati. (Fapte 8:12)
A nu se confunda botezul cu Duhul Sfânt, cu pocainta !
LA CEZAREA, opt ani mai târziu.
Fapte 10:44-46 : « S-a coborât Duhul Sfânt peste toti cei ce ascultau
Cuvântul … darul Duhului Sfânt s-a varsat si peste Neamuri. CACI îi auzeau
vorbind în limbi si marind pe Dumnezeu. »
Botezul în Duhul Sfânt este un dar pe care Dumnezeu îl acorda tuturor celor ce
cred în Domnul Isus, fara exceptie.
« Dumnezeu le-a dat acelasi dar ca si noua care am crezut în Domnul Isus
Hristos. » (Fapte 11:17)
De multe ori, Dumnezeu actioneaza mai presus de conceptiile noastre, de ideile
noastre preconcepute, de prejudecata noastra. El se uita la inima, la credinta în
Cuvântul Său.
LA EFES, 21 de ani mai târziu.
Fapte 19:6 : « Când si-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt S-a coborât
peste ei, si vorbeau în alte limbi si proroceau. »
Ei au primit Duhul Sfânt dupa botezul în apa si impunerea mâinilor.
Aceste exemple ne dovedesc ca Duhul Sfânt era prezent în acelasi fel peste tot.
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MANIFESTATIILE
ÎN TIMPUL PRIMIRII
DARULUI
SFÂNTULUI DUH

Primirea darului Sfântului Duh cuprinde doua etape distincte :
1.

MANIFESTAREA INTERIOARA

« Toti s-au UMPLUT de Duhul Sfânt. » Fapte 2:4
Aceasta expresie « umplut de Duhul Sfânt » este mentionata de mai multe ori
în Cuvântul lui Dumnezeu :
Fapte 4:8 : « Petru, PLIN DE DUHUL SFÂNT, le-a zis … »
Fapte 7:55 : « Stefan, PLIN DE DUHUL SFÂNT, si-a pironit ochii spre
cer … »
Fapte 9:17 : « Domnul Isus … m-a trimis … sa te UMPLI CU DUHUL
SFÂNT. »
Fapte 13:9 : « Atunci Saul, care se mai numeste si Pavel, fiind PLIN DE
DUHUL SFÂNT ... »
În ziua Cincizecimii, cei 120 au fost UMPLUTI DE DUHUL SFÂNT înainte
de a vorbi în alte limbi.
A fi umplut de Duh, este baza, esentialul, a ceea ce se numeste PLINATATEA
DUHULUI SFÂNT.
Fapte 6:3 si 5 : Oameni « PLINI de Duhul Sfânt. »
2. MANIFESTATIILE EXTERIOARE vizibile si care se pot auzi
Vorbirea în limbi decurge normal din plinatatea Duhului.
Ei au fost umpluti de Duhul Sfânt SI « au început sa vorbeasca în alte limbi,
dupa cum le dadea Duhul sa vorbeasca. » (Fapte 2:4)
Isus « a primit de la Tatal fagaduinta Duhului Sfânt, a turnat ce VEDETI si
AUZITI. » (Fapte 2:33)
« Când a VAZUT Simon ca Duhul Sfânt era dat ... » (Fapte 8:18)
« Darul Duhului Sfânt s-a varsat si peste Neamuri. Caci îi AUZEAU vorbind în
limbi. » (Fapte 10:45-46)
Vorbirea în limbi necunoscute este « manifestarea » Duhului Sfânt,
NORMALA SI BIBLICA, dovedind în exterior o plinatate interioara.
În aceasta experienta a botezului în Duhul Sfânt, exista :
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1.
2.

O STARE : ei au fost « UMPLUTI »
O ACTIUNE : « ei au început sa vorbeasca. »

Este usor sa deducem din aceasta observatie, ca nu putem fi botezati fara a fi
umpluti de Duhul. Când este o plinatate a Duhului, vorbirea în limbi se manifesta pur
si simplu, normal, cu conditia de a lasa ca Duhul sa ne conduca.
« Au început sa vorbeasca în alte limbi, DUPA CUM LE DADEA DUHUL SA
VORBEASCA. » (Fapte 2:4)
Deci, nu este crestinul acela care vorbeste de la sine, sau cel care concepe
vorbirea în limbi.

DUHUL
SI
BISERICA

Biserica « cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmultea. » (Fapte 9:31)
Duhul este acela care conduce si construieste Biserica. Fara duh, Biserica este
fara viata.
Din ziua Cincizecimii, Duhul este acela care a facut o explozie de putere, de
dinamism de viata spirituala.
Împlinirea apostolilor, prin imboldul Duhului în cucerirea sufletelor pentru
Hristos, zelul crestinilor pentru raspândirea Evangheliei cu toate persecutiile, era
rezultatul actiunii permanente a Duhului în Biserica.
În contact cu Duhul, personalitatea omului este transformata. Duhul este acela
care aduce nasterea din nou. Prin ROADA SA, el înradacineaza în crestin imaginea
lui Hristos. El îsi manifesta deasemenea prezenta sa, prin darurile spirituale pe care le
împarte membrilor Bisericii, trupul lui Hristos.
Prezenta Duhului este în fiecare crestin care, prin credinta, apartine lui
Hristos, chiar daca acesta nu a primit înca botezul în Duhul Sfânt.
« Daca n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. » (Romani 8:9)
În acest text nu este vorba de darul Duhului Sfânt, ci de persoana Duhului Sfânt.
« Însusi Duhul adevereste împreuna cu duhul nostru ca suntem copii ai lui
Dumnezeu. » (Romani 8:16)
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« Pentru ca sunteti fii, Dumnezeu ne-a trimis în inima Duhul Fiului Său. »
(Galateni 4:6)
Toti cei salvati sunt regenerati prin Duhul. Ei AU Duhul, deoarece ei
apartin lui Hristos, care i-a rascumparat la un mare preţ.
Si toti sunt invitati fara întârziere, de Hristos si de apostoli de A PRIMI
DARUL DUHULUI SFÂNT si apoi de A RÂVNI DUPA DARURILE
DUHOVNICESTI, pentru zidirea Bisericii. (1Corinteni 14:12)
O Adunare crestina, conforma învataturilor biblice este în mod normal
animata prin darurile, împartite fiecaruia de Duhul, pentru binele tuturor.
« Si fiecaruia i se DA aratarea Duhului spre folosul ALTORA. » (1Corinteni
12:7)
Botezul în Duhul Sfânt este PENTRU ÎNTREAGA BISERICA, pentru
FIECARE CRESTIN în parte.
« Fagaduinta aceasta este PENTRU VOI, TOTI. (Fapte 2:39)

DUHUL
SI
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

« Toata Scriptura este insuflata de Dumnezeu. » (2Timotei 3:16)
Prin faptul ca noi am primit Darul Duhului Sfânt, nu înseamna ca avem o
cunostinta perfecta a tuturor adevarurilor din Cuvântul lui Dumnezeu. Darul nu ne
îndreptateste de a nu mai studia Sfânta Scriptura, ci dimpotriva. Deci, dupa ce am
primit Darul Duhului Sfânt, este indispensabil de a baza credinta noastra pe
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU si nu pe traditiile religioase.
Duhul Sfânt ne ajuta sa întelegem Cuvântul, duhovniceste.
« În adevar, cine dintre oameni cunoaste lucrurile omului, afara de duhul
omului care este în el ? Tot asa, nimeni nu cunoaste lucrurile lui Dumnezeu, afara de
Duhul lui Dumnezeu. Si noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine DE LA
DUMNEZEU, ca sa putem cunoaste lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul
Său. Si vorbim despre ele nu cu vorbiri învatate de la întelepciunea omeneasca, ci cu
VORBIRI ÎNVATATE DE LA DUHUL SFÂNT, întrebuintând o vorbire
duhovniceasca pentru lucrurile duhovnicesti. » (1Corinteni 11-13)
Duhul Sfânt este deasemenea DUHUL ADEVARULUI si el conduce în adevar ;
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dar omul poate sa refuze acest adevar. Daca îi întoarce spatele si cade în practici
dezaprobate de Cuvântul inspirat de Dumnezeu, el risca sa vada stingerea Duhului în
el.
În consecinta, dupa primirea botezului cu Duhul Sfânt, continuati sa va
fortificati credinta. Consolidati-o, într-un mod statornic, pe adevarurile Bibliei,
Cuvântul lui Dumnezeu.
Biblia, constituie garantia de baza a întregii învataturi, chiar si atunci
când suntem botezati în Duhul Sfânt.
Este foarte bine sa facem ca si crestinii din Berea care « cercetau Scripturile în
fiecare zi, ca sa vada daca ce li se spunea, este asa. » (Fapte 17:11)

NECESITATEA
DARULUI DUHULUI SFÂNT

Darul Duhului Sfânt da acces la DARURILE duhovnicesti.
Diversitatea acestor daruri este prezentata de catre apostolul Pavel în
1Corinteni 12:8-10 :
« Unuia îi este DAT, prin Duhul, sa vorbeasca despre întelepciune ;
altuia, sa vorbeasca despre cunostinta, datorita aceluiasi Duh ;
altuia, puterea sa faca minuni ;
altuia, prorocia ;
altuia, deosebirea duhurilor ;
altuia, felurite limbi ;
si altuia, talmacirea limbilor. »
« Sunt felurite DARURI, dar este acelasi Duh. » (1Corinteni 12:4)
În ceea ce priveste traducerea din originalul grecesc al cuvântului « DAR »,
exista trei cuvinte diferite pentru a-l numi :
« Dorea », « charisma », « pneumatika ».
Iata câteva texte unde sunt folosite aceste cuvinte :
Fapte 2:38 : « Veti primi darul (dorea) Sfântului Duh. »
Romani 12:6 : « Avem felurite daruri (charismata). »
1Corinteni 1:7 : « Nu duceti lipsa de nici un fel de dar (charismati). »
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1Corinteni 12:4 : « Sunt felurite daruri (charismata). »
1Corinteni 12 :31 : « Umblati, dar, dupa darurile (charismata) cele mai bune. »
1Corinteni 12:1 : « În ce priveste darurile duhovnicesti (pneumatikon). »
1Corinteni 14:12 : « Râvniti dupa darurile duhovnicesti (pneumatikon). »
În zilele noastre, unii au hotarât sa schimbe cuvântul « DAR » prin cuvântul
« carisma », a carui radacina se trage din cuvântul grecesc « charisma ». Acest cuvânt
a devenit obisnuit, chiar în limbajul necredinciosilor. El se foloseste pentru
desemnarea unor însusiri naturale si nu numai a darurilor duhovnicesti.
« Charismata », se trage din verbul « charidzesthaï », care înseamna : afi placut,
a face bucurie cuiva (radacina cuvântului este « chara » = bucurie).
Cuvântul grec « pneumatikos » vine din cuvântul « pneuma », care înseamna
vânt, suflare (adiere), duh.
Textul din 1Tesaloniceni 5:19, ar trebui tradus literar prin « nu stingeti Duhul
(pneuma) ».
Cuvântul « charisma » prezinta darurile cu semnificatia de gratuitate, adica de
cadou,pe când « pneumatika » reda originea lor.
Darurile duhovnicesti sunt deci manifestatii ale suflului divin, al Duhului Sfânt,
si nu însusiri naturale.
Se pare, deci, ca este preferabil de a folosi expresia « DARURI
DUHOVNICESTI », mai degraba decât « carisme », pentru a evita orice confuzie.
Cuvintele simple ale Bibliei sunt suficiente pentru a ilumina întelegerea noastra
spirituala (duhovniceasca). Cuvintele pompoase permit exprimarea în limbaj teologic,
intelectual, dar nu sunt necesare spiritual.
Simplicitatea si spiritualitatea, conforme învataturii biblice se potrivesc foarte
bine.
–

Darul Duhului Sfânt da putere la marturisire.

Hristos a promis ucenicilor Sai :
« Veti primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, si-Mi veti fi
MARTORI. » (Fapte 1:8)
În ziua Cincizecimii, Petru, cel fricos, care a renegat pe Învatatorul său, a
vorbit cu autoritate, când a fost umplut cu Duhul Sfânt.
Evanghelistii, ca Filip si apostolii, au fost însotiti de miracole si vindecari
divine, primind prin Duhul Sfânt darurile de a face miracole si de a vindeca.
Apostolul Pavel a scris crestinilor din Corint :
« Învatatura si propovaduirea mea nu stateau în vorbirile înduplecatoare ale
întelepciunii, ci într-o dovada data de DUHUL SI DE PUTERE. » (1Corinteni 2:4)
–
Darul Duhului Sfânt permite accesul la darurile care zidesc ZIDESC
BISERICA.
« Cine proroceste zideste sufleteste biserica. » (1Corinteni 14:4)
« Fiindca râvniti dupa darurile duhovnicesti, sa cautati sa le aveti din BELSUG
în vederea zidirii sufletesti a BISERICII. » (1Corinteni 14:12)
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A dori darurile pentru a le pune în serviciul altora, este calea prin excelenta, cea
a dragostei.
« Fiecare din voi sa slujeasca altora, dupa darul pe care l-a primit. » (1Petru
4:10)
« Chiar daca as vorbi în limbi omenesti si îngeresti, si n-as avea dragoste, sunt
o arama sunatoare sau un chimval rasunator. » (1Corinteni 13:1)
DRAGOSTEA, roada Duhului (Galateni 5:22) si DARURILE împartite de
DUHUL sunt doua drumuri inseparabile în viata Bisericii.
« Urmariti dragostea », spune apostolul Pavel, dar mai adauga apoi « umblati si
dupa darurile duhovnicesti », si el spune chiar : « As dori ca TOTI sa vorbiti în alte
limbi. » (1Corinteni 14:1 si 5)

BINECUVÂNTAREA
DE
A VORBI ÎN ALTE LIMBI

Este bine de a reaminti ca darul vorbirii în alte limbi este MIRACULOS :
« Iata SEMNELE care vor însoti pe cei ce vor crede : … vor vorbi în limbi
noi. » (Marcu 16:17)
Aici, nu este vorba de capacitatea naturala de a vorbi în limbi straine, pe care le
învatam prin inteligenta noastra, si pe care o retinem în memorie.
În timpul activitatii mele misionare, mi se întâmpla sa calatoresc în compania
unor persoane care vorbeau sase sau sapte limbi straine. Aceasta usureaza munca
noastra de evanghelizare în anumite tari straine, dar DARUL DE A VORBI ÎN
LIMBI, este total diferit.
Donul MIRACULOS, este acela de a vorbi în limbi pe care nu le întelegem si
pe care Duhul Sfânt, de care suntem umpluti, ne face sa le pronuntam.
Aceste limbi, nu sunt pasaresti, ci limbi adevarate. În ziua Cincizecimii, limbile
vorbite de ucenici, care nu cunosteau decât ebraica si arameana, au fost întelese de
catre alti evrei veniti din alte tari straine, care s-au mirat si au zis :
« Cum, dar îi auzim vorbind fiecaruia din noi în limba noastra, lucrurile
minunate ale lui Dumnezeu ? » (Fapte 2:8si 11)
În timpul unei Adunari, pe când laudam pe Domnul, am auzit aproape de mine
un pastor vorbind în engleza, limba pe care acesta nu o cunostea. El spunea printre
altele : « Eu voi veni în curând, pentru a cauta oile Mele. »
În timpul unei adunari pastorale, la ora de rugaciune, un pastor vorbea în limbi
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cu voce tare. El se exprima în ebraica, fara sa cunoasca aceasta limba.
Un altul, care deasemenea nu cunostea aceasta limba, practica darul de
talmacire si transmitea mesajul în franceza. Era un îndemn a carui exactitate a fost
confirmata de un pastor, care vorbea foarte bine ebraica pe care a studiat-o la
universitatea din Ierusalim.
O crestina tigana, care a mers în Algeria pentru marturisire, a vorbit în limba
araba, pe care nu o cunostea, si a fost înteleasa de persoanele care vorbeau aceasta
limba.
Eu, am auzit o persoana care vorbea tiganeste, limba pe care ea nu o cunostea.
Câteva din cuvinte erau : « Eu sunt Dumnezeu, Eu sunt Dumnezeu Cel mare,
Dumnezeul Cel Sfânt, Dumnezeul care binecuvinteaza. »
Pastorul Horton, povesteste în cartea sa « Darurile Duhului », ca în anul 1927,
în China, un crestin pe nume Wang vorbea în alte limbi. Limba pe care o vorbea era
engleza, limba misionarului englez prezent (Horton). Wang nu cunostea nici un
cuvânt în engleza. El spunea : « Cei care umbla în haine albe si sunt credinciosi, vor
fi rapiti la cer. »
Aceste exemple sunt numeroase în lume, printre crestinii botezati cu Duhul
Sfânt. Ei confirma ca este vorba întradevar despre limbi vorbite, si nu o multime de
sunete care nu au nici un înteles, chiar daca ele par de neînteles.
Vorbirea în alte limbi nu este doar o dovada exterioara, normala si biblica a
unei plinatati a Duhului si o dovada evidenta a botezului în Duhul, ci este
deasemenea O BINECUVÂNTARE, care procura celui ce poseda acest dar, o zidire
interioara care îl împinge sa mareasca pe Dumnezeu :
« Îi auzeau vorbind în limbi si marind pe Dumnezeu. » (Fapte 10:46)
« CINE VORBESTE ÎN ALTA LIMBA … VORBESTE LUI DUMNEZEU. »
(1Corinteni 14:2)
Ce comuniune binecuvântata !
El capata puteri noi, se zideste, se întareste duhovniceste.
Este o binecuvântare la îndemâna tuturor copiilor lui Dumnezeu.
Apostolul Pavel vorbea mult în limbi si el multumeste lui Dumnezeu.
(1Corinteni 14:18) Daca el, apostolul, poseda si manifesta acest dar, de ce l-am refuza
noi ?

« Nu împiedicati

vorbirea în alte limbi. »
1Corinteni 14:39
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« FITI PLINI
DE DUH »

Apostolul Pavel, a exprimat aceasta dorinta pentru crestinii din Corint :
« As dori ca TOTI sa vorbiti în alte limbi. » (1Corinteni 14:5)
El adreseaza un îndemn urgent si crestinilor din Efes, în legatura cu plinatatea
Duhului Sfânt :
« Fiti plini de Duh. » Efeseni 5:18
Primirea darului Duhului Sfânt este înainte de toate interioara. Este plinatatea
Duhului, în care vorbirea în alte limbi, este rezultatul vizibil. A fi umplut cu Duhul
Sfânt, trebuie sa fie prima dorinta a crestinului. Apoi, dupa ce atinge aceasta plinatate,
Duhul Sfânt îi acorda posibilitatea de a vorbi în alte limbi.
Vorbirea în alte limbi este expresia verbala a unei abundente interioare a vietii
Duhului Sfânt, care va transporta într-o comuniune binecuvântata cu Dumnezeu.
Zidirea spirituala personala, rezultata din vorbirea în alte limbi, nu este posibila decât
atunci când aceste doua fapte sunt legate între ele : plinatatea Duhului Sfânt si
vorbirea în limbi.
Când sunteti umpluti cu Duhul Sfânt, nu aveti nevoie sa va fortati pentru a
vorbi în alte limbi. Duhul este acela care va da putere pentru a va exprima în alte
limbi. Este suficient de a va lasa condusi de râurile de apa vie ale Duhului. Cum
spune Isus :
« Din inima lui vor curge râuri de apa vie. » Ioan 7:38
Lasati-le sa curga în voi în calm si încredere.
Poate, ca va întrebati care este diferenta între « a fi umplut cu Duhul Sfânt » si
« a fi botezat în Duhul Sfânt. » Raspunsul este foarte simplu. Pentru a explica si a
împaca aceste doua verbe : « umplut » si « botezat », care înseamna plonjat sau
scufundat folosim imaginea lampii cu ulei. Pentru ca ea sa poata lumina, fitilul
trebuie prima data scufundat în ulei, scufundându-l, fitilul se impregneaza cu ulei, si
când este umplut cu ulei, el poate fi aprins.
Când apostolul Pavel a cunoscut pe Domnul, el a primit la Damasc vizita unui
ucenic pe nume Anania, care i-a spus :
« Frate Saule, Domnul Isus, care ti S-a aratat pe drumul pe care veneai, m-a
trimis ca sa capeti vederea si SA TE UMPLI CU DUHUL SFÂNT. » (Fapte 9:17)
Mai târziu , se spune despre el : « care se mai numeste si Pavel, fiind PLIN DE
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DUHUL SFÂNT ... » (Fapte 13:9)
La fel se spune despre apostolul Petru :
« Petru PLIN DE DUHUL SFÂNT. » (Fapte 4:8)
Daca dupa ce ati fost botezati cu Duhul Sfânt, nu sunteti umpluti de Duhul
Sfânt, cauzele pot fi diferite : neglijenta în rugaciune, îndoiala, frica, încercarile,
descurajarea … Atunci, este necesara o reânnoire. Pentru aceasta, este bine de a se
consacra din nou Domnului, în meditatie, si chiar de a se uni cu frati si surori în
rugaciuni aprinse, cum au facut apostolii :
« Si-au ridicat glasul TOTI ÎMPREUNA catre Dumnezeu … Dupa ce s-au
rugat ei … TOTI S-AU UMPLUT CU DUHUL SFÂNT. » (Fapte 4:24si 31
Dumnezeu sa faca ca toti crestinii sa fie umpluti cu Duhul Sfânt !
Aceasta este posibil, deoarece Isus Hristos nu S-a schimbat. El este acelasi ieri si AZI
si în veci ! (Evrei 13:8) El boteaza în continuare cu BOTEZUL ÎN DUHUL SFÂNT,
ca pe vremea apostolilor. DARUL DUHULUI SFÂNT pe care El îl acorda azi, este
ACELASI ca cel de la începuturile Bisericii.
Puteti sa-l primiti imediat, în acelasi fel ca si primii crestini.
Când veti fi UMPLUTI DE DUHUL, veti vorbi în alte limbi, dupa cum vă va da
Duhul sa vorbiti. (Fapte 2:4)

RETINETI ACESTE PROMISIUNI :
« Veti primi darul Sfântului Duh »
Fapte 2:38
« Veti fi botezati cu Duhul Sfânt »
Fapte 1:5
SI ACEST ÎNDEMN :
« Fiti plini de Duh »
Efeseni 5:18
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