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RADIO  LUXEMBURG                                  9 iunie 1974 

          

 

 Vă salut din toată inima în scumpul Nume al Domnului! 

Şi astăzi dorim să vorbim despre importanţa trăirii evenimentului 

de la Rusalii în viaţa noastră.  Citesc din Fapte 1:4-5: “Pe când Se afla 

cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo 

făgăduinţa Tatălui, “pe care”, le-a zis El, “aţi auzit-o de la Mine. Căci 

Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu 

Duhul Sfânt”. 

Fără botezul cu Duhul Sfânt, lucrarea de răscumpărare în viaţa 

unui credincios este incompletă. Doar prin aceasta eşti introdus în 

Trupul Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu vorbeşte clar despre aceasta 

în 1Cor.12:12-13: “Căci, după cum trupul este unul şi are multe 

mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai 

multe, sunt un singur trup, - tot aşa este şi Hristos. Noi toţi, în adevăr, 

am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie 

Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un 

singur Duh”. În acest fel se formează împreună Biserica lui Isus Hristos. 

Ea este compusă din mai multe mădulare, dar formează totuşi o 

dumnezeiască unitate cu Hristos, Capul.  

În Ioan 15 ne este arătată înaintea ochilor unitatea dumnezeiască 

dintre Hristos şi Biserică. El este viţa, noi suntem mlădiţele. În noi 

pulsează viaţa Lui. Puterea Lui se descoperă prin noi. “Doar vase, 

sfântule Învăţător, dar umplute cu Duhul Tău!” 

Deja prorocul Ioel a prorocit despre revărsarea Duhului Sfânt. Ioel 

2:28: “După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi 

fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa visuri, şi tinerii voştri 

vor avea vedenii”. Aşa se manifestă umplerea cu Duhul Sfânt în viaţa 

fiecăruia personal. După ce mulţimea de oameni din Ierusalim a fost 

uimită de evenimentul şi manifestarea revărsării Duhului, ei au întrebat 

despre însemnătatea acestor lucruri.  

Petru le-a dat un răspuns clar, că este vorba despre împlinirea celor 

prezise de prorocul Ioel. Cine doreşte să ştie exact ce aduce cu ea 

această trăire, trebuie să privească mai de aproape viaţa individuală a 

creştinilor şi viaţa întregii Biserici primare. Întotdeauna, când este relatat 
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despre turnarea şi primirea Duhului Sfânt, de Rusalii sau după aceea, 

sunt descrise multe amănunte. 

La cei mai mulţi credincioşi, trăirea Rusaliilor este cunoscută doar 

teoretic. Ei ştiu ce s-a întâmplat atunci; dar să nu uităm că aceeaşi trăire 

este pregătită pentru fiecare credincios. Rugăciunea credincioşilor are 

mare putere. În Fapte 4:31 este scris: “După ce s-au rugat ei, s-a 

cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt, şi 

vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală”. 

Întotdeauna, acolo unde Se coboară Duhul Sfânt, se întâmplă ceva 

supranatural. Indiferent că se mişcă locul sau că vine un vânt din cer, că 

oamenii vorbesc în limbi noi sau prorocesc sau că văd vedenii, se bucură 

sau cântă psalmi, - întotdeauna, prin Duhul Sfânt se întâmplă ceva 

supranatural. Oamenii fac ceva ce înainte nu au făcut. Totul devine nou 

şi schimbat. 

Evanghelistul Filip a vestit Evanghelia în Samaria. Mulţi au 

devenit credincioşi şi s-au lăsat botezaţi în Numele Domnului Isus 

Hristos. Dar când au venit Petru şi Ioan în Samaria, ei nu au ţinut o 

cuvântare teologică, ci “s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul 

Sfânt”. (Fapte 8:15) Cine este personal umplut cu Duhul Sfânt, doreşte 

ca toţi credincioşii să aibă aceeaşi trăire. 

Dacă Pavel şi Petru ar trece astăzi prin adunări, ei ar întreba mai 

întâi: “Aţi primit voi Duhul Sfânt?” Este de compătimit că mulţi 

credincioşi din acest timp se gândesc că au primit Duhul Sfânt, cu toate 

că aceasta nu este aşa. Conform versetului 16 din  Fapte 8, este posibil 

să fii credincios şi botezat, dar fără să fi primit Duhul Sfânt. Este scris: 

Căci nu Se pogorâse încă peste nici unul din ei, ci fuseseră numai 

botezaţi în Numele Domnului Isus”. 

Cei care au devenit credincioşi în Samaria au trăit lucruri mari cu 

Dumnezeu. Evanghelistul Filip a fost folosit de Domnul într-un mod 

minunat. Mulţimi mari de oameni au venit la credinţă, semne şi minuni 

se întâmplau, cei stăpâniţi de duhuri deveneau liberi, şchiopii erau 

vindecaţi şi bucurie mare domina în acel oraş. Toate acestea se 

întâmplau cu toate că Duhul Sfânt nu a căzut încă peste credincioşi. 

În acest timp trebuie adresată aceeaşi întrebare tuturor 

credincioşilor, predicatorilor şi bisericilor: “Aţi primit voi Duhul Sfânt?” 

Când se întâmplă aceasta, noi o observăm, o simţim, este o trăire 
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puternică. Noi ştim ceasul, ziua şi locul unde am avut această trăire 

dumnezeiască. Fiecare om care a trăit  botezul Duhului, poate să 

mărturisească aceasta. Eu însumi îmi pot aminti de aceasta, după 20 de 

ani, ca şi când ar fi fost ieri. 

Efectul primirii Duhului Sfânt printre credincioşii din Samaria a 

fost aşa de impresionant, încât este scris despre Simon vrăjitorul (Fapte 

8:18-19): “Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea 

mâinilor apostolilor, le-a dat bani şi a zis: “Daţi-mi şi mie puterea 

aceasta, pentru ca peste oricine-mi voi pune mâinile, să primească 

Duhul Sfânt”. Simon nu a recunoscut că Dumnezeu este aici în lucrare şi 

nu apostolii, că nu ei au împărţit puterea Duhului Sfânt, ci doar au pus 

mâinile. 

Însuşi Isus Hristos este Acela care botează cu Duh şi foc. 

Simon nu a avut nici o înţelegere despre aceasta. Chiar şi astăzi 

sunt oameni care sunt convinşi că Duhul Sfânt se poate intermedia prin 

punerea mâinilor. Aşa ceva nu există. Punerea mâinilor se face pentru 

binecuvântare, dar binecuvântarea vine de la Dumnezeul Atotputernic. 

Punerea mâinilor se practică la rugăciunea pentru bolnavi,  totuşi 

vindecarea vine de la Dumnezeul Atotputernic. 

Tot aşa se pot pune mâinile la primirea Duhului Sfânt, dar Duhul 

Sfânt vine de la Dumnezeul Atotputernic. Isus Hristos este Acela care 

botează cu Duh şi Foc. Nimeni să nu se gândească să intermedieze 

Duhul lui Dumnezeu. Însuşi Dumnezeu a turnat Duhul Său. Oamenii şi 

banii nu au nimic comun cu aceasta. Aşa cum e cazul lui Simon, unde se 

împlineşte Cuvântul “banii tăi să piară împreună cu tine”. Darul lui 

Dumnezeu nu poate fi cumpărat cu nimic. Tot ce dă Dumnezeu este deja 

plătit pe Golgota şi ne este dăruit prin Isus Hristos. 

Stimaţi ascultători, dragi fraţi şi surori în Domnul! Acum, la 

sfârşitul timpului de har, trebuie readus totul în starea corectă. 

Dumnezeu ne-a trimis Cuvântul Său ca să ne facă sănătoşi. El trimite 

Duhul Său pentru a înarma cu putere Biserica Lui răscumpărată prin 

Sânge şi sfinţită prin Cuvântul Lui. 

De multe ori simţim starea noastră fără putere, când boala sau alte 

greutăţi se ridică împotriva noastră. Noi ne plângem de slăbiciunea 

puterilor noastre. Credinţa noastră este clătinată încolo şi încoace. Dar 

astăzi, Domnul ne strigă cu cuvintele :”Eu v-am dat putere peste toate 
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puterile vrăjmaşului. Eu vă împuternicesc să lucraţi  prin Duhul Meu, în 

Numele Meu, conform Cuvântului Meu”. 

O, Biserică a Domnului, recunoaşte ceasul restituirii dumnezeieşti 

şi îmbracă toată armătura lui Dumnezeu, căci ziua cea rea şi ceasul 

încercării vine cu siguranţă!  

Noi dorim să ne rugăm. Mântuitorule, Te rog din toată inima, 

botează-i pe toţi care au devenit credincioşi, cu Duh şi cu Foc! Confirmă 

Cuvântul Tău în ei şi împlineşte făgăduinţele Tale acum în vieţile lor! La 

Tine nu se are în vedere faţa omului. Umple acum cu putere de sus! Toţi 

cei care au auzit Cuvântul Tău şi cred că făgăduinţa le aparţine, să fie 

botezaţi cu Duhul Sfânt! Eu o cer în Numele lui Isus: AMIN!  


