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PREDICĂ LA RADIO LUXEMBURG 

 

2 Iunie 1974 

 

Botezul cu Duhul Sfânt 

 

Stimaţi ascultători! În această duminică de Rusalii, vă salut 

într-un fel deosebit, în scumpul Nume al Domnului Isus Hristos.  

Noi citim astăzi din Fapte 2:1-4; 

“În ziua cinzecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată 

a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut 

toată casa unde şedeau ei.  

Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi 

s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. 

Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în 

alte limbi, după cum la da Duhul să vorbească.” 

Ce înseamnă Rusaliile pentru noi? Despre nici un adevăr biblic 

nu există atâtea păreri şi interpretări diferite, ca despre experienţa de 

la Rusalii. Ele reprezintă punctul culminat al lucrării de mântuire. 

Dumnezeu a luat loc în Biserica Lui. Ca Tată, El a fost peste noi, în 

Fiul umbla printre noi, prin Duhul Sfânt El locuieşte în noi. 

Naşterea lui Isus, lucrarea lui, suferinţa şi moartea lui, învierea şi 

înălţarea la cer, toate acestea au fost supranaturale. Tot aşa a fost şi 

întâmplarea de la Rusalii. Ca şi creştini, astăzi stăm înaintea 

întrebării: „Ce însemnătate are această trăire pentru fiecare 

credincios şi pentru Biserica lui Isus Hristos, în acest timp? ” 

Ce am avea nevoie, dacă această mare trăire, această 

experienţă biblică ar fi doar o amintire? Trebuie vestit clar că noi 

avem nevoie astăzi de Duhul Sfânt cu toate însuşirile 

corespunzătoare şi să-L primim ca la Rusalii. 

Atunci vor fi găsite aceleaşi rezultate în viaţa fiecărui 

credincios, ca şi la primii creştini. Cine are personal această trăire, 

va constata din experienţa proprie că el corespunde cu Biblia. Nu ne 
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foloseşte la nimic să filozofăm despre aceasta. Neclarităţi despre aşa 

ceva se produc doar prin tălmăciri teologice. În creştinismul primar, 

fiecare credincios a ştiut din trăirea personală, ce înseamnă trăirea 

rusaliilor. Fără exercitarea puterii Duhului Sfânt, Biserica este fără 

putere şi noi avem nevoie de împuternicirea Duhului Sfânt pentru a 

distruge lucrările diavolului. 

Pe baza Cuvântului lui Dumnezeu, noi recunoaştem că este 

necesară pentru mântuire, deoarece prin această trăire noi suntem 

incluşi în Trupul lui Isus Hristos, ca şi mădulare. Hristos a accentuat 

într-un fel deosebit, după învierea Lui, înarmarea cu putere de sus. 

El a răscumpărat şi a eliberat Biserica Lui pe Golgota cu sângele 

Lui, iar de Rusalii a luat loc în ei prin Duhul Sfânt şi a pus-o în 

slujba Lui. 

Aceleaşi lucrări şi fapte se întâmplă de atunci prin Biserică, aşa 

cum se întâmplau prin Hristos. Viaţa şi puterea Lui sunt efective în 

mădularele Trupului Său. În Luca 24:49 Domnul Isus a dat 

făgăduinţa celor ce erau ai Lui: 

“Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar 

rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.” 

După învierea Lui, El a vorbit cu ei despre împlinirea 

făgăduinţelor şi a proorociilor pentru timpul acela. El le-a deschis 

înţelegerea pentru Scriptură şi le-a dat misiunea să meargă în toată 

lumea să propovăduiască Evanghelia tuturor neamurilor. Şi totuşi, 

trebuiau să rămână în Ierusalim până vor fi trăit umplerea cu Duhul 

Sfânt. Aceleaşi condiţii sunt valabile pentru Biserica lui Isus din 

toate timpurile. Nimeni nu are dreptul să vestească Evanghelia, doar 

dacă el este înarmat cu puterea Duhului Sfânt. Isus Hristos nu a dat 

doar făgăduinţa, ci El o şi împlineşte în toţi acei care-L cred. 

Adevăraţii credincioşi nu sărbătoresc răstignirea doar în vinerea de 

Paşti, ci L-au trăit pe Isus Hristos, Cel răstignit. Ei nu sărbătoresc 

doar Rusaliile, ci primesc Duhul Sfânt. Nouă ni se pune întrebarea: 

sărbătorim noi doar sărbători creştine sau primim deplina 

binecuvântare a lui Isus Hristos? 
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Prin trăirea evenimentului Rusaliilor, vine focul dumnezeiesc 

şi Duhul Sfânt peste noi, ca atunci la primii creştini şi Dumnezeu ni 

se descoperă şi nouă astăzi. Doar o amintire palidă asupra acestui 

eveniment nu ne ajută cu nimic. Credincioşii Bisericii erau o inimă 

şi un suflet. Ei toţi au primit iertarea păcatelor prin credinţa în Isus 

Hristos. Ei au fost curăţiţi, sfinţiţi şi pregătiţi să fie puşi în slujba lui 

Dumnezeu. În timp ce ei erau adunaţi toţi într-un gând, aşa cum le-a 

poruncit Domnul, nişte limbi ca de foc au fot văzute împărţindu-se 

printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei aşa cum este arătat 

în Fapte 2:3. 

Cine vrea să priceapă din ce cauză chiar limba a fost străpunsă 

de focul dumnezeiesc, trebuie să citească Iacov 3. Limbile 

credincioşilor trebuie să fie şi în acest timp străpunse de focul 

dumnezeiesc, pentru a vesti marile minuni ale lui Dumnezeu. Dacă 

inimile noastre sunt umplute de Duhul Sfânt, atunci El se revarsă  şi 

astfel noi putem spune în Numele Domnului ceea ce zice El. 

El le strigă celor pierduţi: “Tu eşti mântuit!”, celor bolnavi: 

“Fiţi sănătoşi !”, celor legaţi: ”Fiţi liberi!”. El a avut pentru fiecare 

Cuvântul potrivit al puterniciei dumnezeieşti. Prin turnarea Duhului 

Sfânt, El ne-a dat aceeaşi autoritate şi Dumnezeu a luat loc în 

Biserica Lui, iar prin inspiraţia Duhului, Cuvântul potrivit este 

vorbit şi practicat la timpul potrivit. 

“Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt, şi au început să vorbească 

în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească”.(v:4). 

Doar cine este umplut de Duhul Sfânt poate să vorbească prin 

inspiraţia şi dăruirea Duhului. Dumnezeu doreşte ca întreaga 

Biserică să trăiască  noi Rusalii şi să fie umplută cu Duhul Sfânt, 

pentru a putea vesti în acest timp marile minuni ale lui Dumnezeu şi 

anume ceea ce face Dumnezeu conform Cuvântului Său. 

Domnul Dumnezeu este prezent în Biserica Lui. El descoperă 

şi adevereşte ceea ce El a rânduit pentru acest timp. Domnul este: “ 

Eu Sunt”, Cel care umblă în mijlocul celor şapte sfeşnice de aur. El 
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este Cel care vorbeşte, se dovedeşte ca Cel viu şi avertizează: ”Cine 

are urechi, să audă ceea ce spune Bisericilor Duhul.” 

Stimaţi ascultători, dragi fraţi şi surori. Astăzi voi toţi puteţi 

trăi şi experimenta Rusaliile voastre şi să primiţi botezul cu Duhul 

Sfânt pentru a putea fi înarmaţi cu puterea de sus. Duhul Sfânt vă va 

călăuzi în tot adevărul. El vă va arăta prezentul şi vă va descoperi 

lucrurile viitoare. 

La Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului. Ceea ce El le-a 

dat la început, aceea le va da şi la sfârşit. El este pentru totdeauna 

Acelaşi şi nu se poate schimba. 

Tuturor le este valabil Cuvântul din Fapte 2:38: “Pocăiţi-vă, 

le-a zis Petru, şi fiecare din voi să fie botezat  în Numele lui Isus 

Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul 

Sfântului Duh”. 

Doamne Isuse, noi venim împreună înaintea Feţei Tale Sfinte 

şi Te rugăm pentru botezul cu Duhul Sfânt şi cu foc, aşa cum Ioan 

le-a zis: ”Eu vă botez cu apă, dar Tu, Doamne, vei boteza cu Duh şi 

cu foc.” Toţi acei care au ascultat această predică să creadă din toată 

inima căci Tu le eşti aproape acum, că îi botezi şi îi umpli cu Duhul 

sfânt. Eu te rog pentru aceasta în Numele lui Isus Hristos. Amin! 


