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1 
INTRODUCERE 

 

Istoricii vor ajunge să scrie despre acest secol ca fiind 
acela care marchează un declin profund al creștinismului în 
Marea Britanie, până acolo încât națiunea aceasta a devenit 
majoritar păgână. O analiză a cauzelor acestui declin va arăta 
că acestea au fost variate, de la apariția Criticismului Bibliei 
în Germania la sfârșitul ultimului secol, la Darwinism și până 
la efectele celor două războaie mondiale. Dar istoricii vor 
scăpa din atenție o cauză vitală a acestui colaps, anume retra-
gerea influenței Duhului Sfânt. 

Sunt mulți în țara noastră care se roagă în prezent pentru 
o trezire, o revărsare a Duhului Sfânt asupra lucrării de predi-
care a Evangheliei, la fel cum țara noastră și Europa au expe-
rimentat în vremea Reformei din secolul al XVI-lea, când 
adevărul a strălucit ca o lumină divină în inimile oamenilor. 
O nouă trezire a avut loc în secolul al XVII-lea, prin scrierile 
și lucrarea părinților noștri puritani și pelerini, și mai apoi în 
secolul al XVIII-lea în Marea Trezire Evanghelică prin lucra-
rea lui George Whitefield și a contemporanilor lui, precum 
Jonathan Edwards în Statele Unite, Daniel Rowlands și 



8 DUHUL ADEVĂRULUI  |  BROOME 

Howell Harris în Țara Galilor, ca și Trezirea Cambuslang din 
Scoția. 

Chiar dacă nu avut parte de o binecuvântare deosebită 
ca în cele trei secole anterioare, secolul al XIX-lea a fost mar-
cat totuși de acea binecuvântare asupra multor predicatori cu 
har, fiind în mod deosebit secolul în care Evanghelia a fost 
dusă mai departe în lumea întreagă prin lucrarea unora pre-
cum William Carey și James Hudson Taylor, ca să numesc 
numai doi din acea mare mulțime de slujitori care au dus 
Evanghelia în Africa, India, China, America de Sud și până în 
cele mai izolate părți ale lumii. 

Secolul al XX-lea a fost marcat de invazia de învățături 
moderniste în toate domeniile creștinismului, însoțită de 
chestionarea credințelor biblice precum nașterea imaculată, 
învierea, dumnezeirea lui Hristos, lucrarea Sa răscumpără-
toare, pedeapsa veșnică și multe alte adevăruri considerate 
fundamentale de către înaintașii noștri creștini în secolele an-
terioare. Unul din rezultatele decăderii a fost dorința princi-
palelor biserici de a îngropa diferențele dintre ele și de a găsi 
un teren comun pe care să se așeze: un josnic numitor comun 
al armoniei. Aceasta a dat naștere Mișcării Ecumenice, inițial 
prin Consiliul Britanic al Bisericilor (British Council of 
Churches) și mai recent prin organizația „Bisericile Împre-
ună” („Churches Together”), având ca scop crearea legături-
lor locale la nivel de jos, nu prin amestecarea prin acorduri 
obținute prin ierarhiile bisericești. 
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Aceasta a fost scena în care a apărut Mișcarea Carisma-
tică, prezentă acum în toate denominațiile principale, și care 
acționează ca un catalizator în vederea producerii mai rapide 
a unității ecumenice. 

Întrebarea care se ridică este următoarea: Este această 
Mișcare Carismatică lucrarea Duhului Sfânt, trezirea dorită? 
Cum arată ea prin comparație cu revărsările Duhului din se-
colele al XVI-lea, al XVII-lea, al XVIII-lea și al XIX-lea din 
Marea Britanie? Cum este ea în comparație cu revărsarea ini-
țială, de la Cincizecime, și cu lucrarea apostolilor din zilele de 
după învierea lui Hristos? Acceptăm oare această mișcare ca 
fiind o mare trezire, sau precursoare a ei, trezire despre care 
mulți credincioși serioși cred că este în mod vital necesară în 
Marea Britanie astăzi, dacă vrem ca societatea noastră să nu se 
dezintegreze moral și să nu se prăbușească într-un val de pro-
fanitate, răutate, violență și anarhie? 

Multora, în special acelora din interiorul Mișcării Caris-
matice, li se pare că răspândirea acesteia constituie „restaura-
rea” dorită a creștinismului, iar viziunea lor este că într-o zi ea 
va fi răspândită peste națiuni și guverne întregi, până când 
Hristos va veni pentru a domni. 

O astfel de învățătură este cunoscută sub numele de „re-
construcționism” și este răspândită pe scară largă în Statele 
Unite. Ea folosește termeni precum „teologia dominației” și 
„teologia împărăției”. 
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În Marea Britanie, un fenomen carismatic și-a făcut apa-
riția în afara bisericilor, în diverse grupuri independente, ade-
sea concentrate în anumite orașe sau zone, cu aderenți de la 
câteva sute în unele zone, până la câteva mii în altele. Aceste 
congregații se întâlnesc în general în grupe de casă, dar se în-
tâlnesc probabil lunar folosind clădiri închiriate de la școli sau 
de la instituții publice. Sunt bine organizați și instruiți, și au 
persoane din toate categoriile sociale. 

În interiorul majorității denominațiilor există grupuri 
de carismatici care rămân acolo pentru a-și răspândi influ-
ența. Pentru ei, nu este important ce doctrine au diferitele de-
nominații din care ei fac parte. Acestea sunt aspecte conside-
rate de importanță secundară prin comparație cu fenomenul 
carismatic al „celei de-a doua binecuvântări”, prin care ei pre-
tind că indivizii primesc darurile Duhului de vorbire în limbi, 
de vindecare, de profeție, de cuvinte de înțelepciune etc. 

Această „a doua binecuvântare” (care vine după conver-
tire) constituie semnul distinctiv vital al mișcării carismatice, 
și ea este axată pe întrebarea, „Ai primit Duhul?”, lăsând as-
tfel deschisă presupunerea că nașterea din nou nu implică o 
primire deplină a beneficiilor Duhului Sfânt. Se spune că pri-
mirea „evangheliei depline” îl face pe credinciosul individual 
capabil să vorbească în limbi, sau să vindece, să profețească, 
ori să ofere cuvinte de înțelepciune. Se mai pretinde și că acest 
lucru îi oferă siguranță credinciosului, ca și abilitatea de dis-
cerne și înțelege, daruri pe care carismaticul simte că îi lipsesc 
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la momentul nașterii lui din nou. 

Carismaticii se simt siguri că mișcarea lor duce în direc-
ția trezirii unei lucrări a Duhului Sfânt în secolul acesta, tre-
zire pentru care s-au rugat multe persoane. Multe biserici, 
până acum goale, s-au umplut (în special biserici anglicane), 
iar impactul mișcării în țară este atât de mare, încât episcopii 
anglicani au devenit îngrijorați ca aceasta să nu conducă la di-
vizarea Bisericii Angliei. Mișcarea a atras atenția marilor au-
tori de pe strada Fleet, care s-au referit la ea în editorialele lor 
și au făcut referire la legăturile mișcării cu carismaticii din 
SUA. În prezent, mișcarea își primește întreaga binecuvân-
tare a Bisericii Romano-Catolice și s-a răspândit larg pe tere-
nul misiunii. 

Scopul acestui studiu este să examineze lucrarea Duhu-
lui Sfânt în lumina Scripturii. Ne descoperă Scriptura sem-
nele și minunile făcute de apostoli (2 Cor. 12:12; Evrei 2:1-4) 
și de Isus (F.A. 2:22) ca fiind un fenomen prezent în decursul 
tuturor epocilor în același grad sau fel, sau au fost ele date 
doar pentru o perioadă anume de timp, cu un scop anume, 
până când Canonul Scripturii a fost închis (1 Cor. 13:10), 
după care aceste daruri au încetat (1 Cor. 13:8)? Este valid un 
astfel de fenomen, denumit „a doua binecuvântare”? Ne des-
coperă Scriptura așa ceva? Este o astfel de binecuvântare dată 
tuturor? Este ea la dispoziția tuturor? Dacă există, atunci este 
o astfel de binecuvântare însoțită întotdeauna de abilitatea de 
a vorbi în limbi, de a vindeca sau de a profeți? Mai mult, dacă 



12 DUHUL ADEVĂRULUI  |  BROOME 

lucrarea Duhului Sfânt se distinge prin roadele Duhului 
(Efes. 5:9) – bunătatea, neprihănirea, adevărul etc. – cum se 
face atunci că mulți carismatici, după ce primesc „a doua bi-
necuvântare”, sunt totuși în măsură să rămână în interiorul 
unor biserici care susțin învățături nebiblice, cum ar fi Bise-
rica Romano-Catolică? 

Duhul Sfânt este Duhul Adevărului (Ioan 14:17; 15:26; 
16:13) și, ca atare, ni-L descoperă pe Hristos așa cum El Se des-
crie ca fiind „calea, adevărul și viața” (Ioan 14:6). În Epistola 
către Efeseni, Pavel afirmă care este singura sursă a oricărui ade-
văr: „adevărul care este în Isus” (Efes. 4:21). Adevărul nu poate 
fi găsit nicăieri altundeva. Credința privește la „slava Lui, o 
slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl... plin de 
har, și de adevăr” (Ioan 1:14). Duhul spune explicit: „Cum 
poate sta împreună lumina cu întunericul?” (2 Cor. 6:14). „De 
aceea: Ieșiți din mijlocul lor, și despărțiți-vă de ei, zice Domnul; 
nu vă atingeți de ce este necurat, și vă voi primi” (2 Cor. 6:17). 
Aici nu există loc pentru compromis sau pentru amestecarea 
adevărului cu minciuna, așa cum stau lucrurile cu fundamen-
tul Mișcării Ecumenice și cu noile sale organizații locale din 
Marea Britanie, cum ar fi organizația „Churches Together”, și 
cum se poate observa și în Mișcarea Carismatică. 

Astfel de întrebări necesită un răspuns, fiindcă mulți 
sunt confuzi și nu știu ce atitudine să ia, întrucât denomina-
țiile principale din Marea Britanie stau acum pe nisipuri miș-
cătoare din punct de vedere doctrinar. Un val de răutate, 
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eroare, confuzie și neclaritate a măturat țara. Valul de adevăr 
a trecut demult de granițele noastre. Vremea când majorita-
tea familiilor din această țară aveau un exemplar al Bibliei și 
unul al cărții „Călătoria Creștinului” a lui Bunyan a trecut. 
Acum, națiunea este captivă ignoranței și întunericului. Dacă 
credința este acoperită cu o mască de sinceritate, ar părea că 
din acest motiv are și dreptul să fie acceptată. Serviciile de în-
chinare pentru mai multe credințe sunt organizate acum la 
Abbey Church, în Westminster. Dar unde este adevărul – 
„adevărul care este în Isus” (Efes. 4:21)? Suntem în plină ma-
nifestare a unei decade de evanghelizare (1990-99), sponsori-
zată de interese ecumenice, care ocolesc esența Evangheliei, 
care altfel ar trebui să tremure la strigătul de anatema al lui 
Pavel din epistola lui către Biserica din Corint: „Dacă nu Îl 
iubește cineva pe Domnul nostru Isus Hristos, să fie ana-
tema! Maranata” (1 Cor. 16:22). 

Cuvintele apostolului Ioan, care a spus: „Cine Îl are pe 
Fiul, are viața; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața” 
(1 Ioan 5:12), sunt în ele însele o anatema pronunțată în ure-
chile acelora care, în această decadă a evanghelizării, caută să 
evite „pricina de poticnire a crucii” (Gal. 5:11). Evanghelia, 
care spune că „pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: 
Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, 
și un singur Domn: Isus Hristos, prin care sunt toate lucru-
rile și prin El și noi” (1 Cor. 8:6), a fost dusă mai departe în 
toată lumea în secolele trecute de misionari creștini, precum 
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Henry Martyn, care i-a evanghelizat pe musulmani, William 
Carey pe hinduși și budiști, Hudson Taylor pe confucianiști, 
David Livingstone pe cei din Africa, John G. Paton pe cani-
balii din insulele Pacificului, și alții ca ei. Am putea spune 
acum că am avea permisiunea să considerăm predicarea Cru-
cii de către acești oameni ca fiind inutilă? 

Persecuția primilor creștini în Roma, când au fost arun-
cați la lei, a fost rezultatul direct al refuzului lor de a amesteca 
panteismul roman cu credința lor. În mod asemănător, apos-
tolul Pavel a stat ferm împotriva panteismului grecesc în 
Atena, când L-a predicat pe Hristos și învierea Lui la „altarul 
unui Dumnezeu necunoscut”. Dar când Papa adună liderii 
lumii religioase pentru închinarea multi-religioasă la Assisi, 
cui se închină ei de fapt? Cheamă cumva Duhul Sfânt Bise-
rica lui Hristos să se alăture unei astfel de închinări? Este Du-
hul Sfânt prezent în Mișcarea Ecumenică? Și în final, sunt de-
nominațiile care se pretind creștine chemate să fie aduse îm-
preună printr-o revărsare prezentă a Duhului, manifestată 
prin dovezi supranaturale ca vorbirea în limbi, vindecări, pro-
feții, și exorcizări? 

Acestea sunt întrebări ce trebuie evaluate în lumina 
Scripturii. Cine se alătură cui? Stindardul Mișcării Ecume-
nice, „un Domn, o credință, un botez”, lasă în urmă multe 
întrebări nerezolvate, cum ar fi, „cum poate sta împreună lu-
mina cu întunericul” (2 Cor. 6:14)? Învățăturile lui Pavel 
pentru Biserica din Corint au fost: „Nu vă înjugați la un jug 
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nepotrivit cu cei necredincioși… Cum se împacă Templul lui 
Dumnezeu cu idolii?” (2 Cor. 6:14, 16). „Ce înțelegere poate 
fi între Hristos și Belial?” (2 Cor. 6:15). Așadar, în toate 
aceste amestecări de lucruri, cercetarea noastră trebuie să ne 
arate lucrarea Duhului Sfânt al Adevărului. 
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2 
LUCRAREA DUHULUI SFÂNT 

 

1. NAȘTEREA DIN NOU 

Lucrarea Duhului Sfânt este prezentată de Pavel în 
prima lui epistolă către Biserica din Corint ca fiind „judecată 
duhovnicește”. „Dar omul firesc [neconvertit] nu primește 
lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o ne-
bunie; și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate 
duhovnicește. Omul duhovnicesc [convertit], dimpotrivă, 
poate să judece totul [să înțeleagă din punct de vedere spiri-
tual], și el însuși nu poate fi judecat [înțeles din punct de ve-
dere spiritual] de nimeni” (1 Cor. 2:14-15). 

Folosind un alt exemplu, în discuția cu Nicodim, Dom-
nul Isus Hristos a spus: „Dacă nu se naște cineva din apă și 
din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Ce 
este născut din carne, este carne, și ce este născut din Duh, 
este duh. Nu te mira că ți-am zis: ‚Trebuie să vă nașteți din 
nou. Vântul suflă încotro vrea [alege], și-i auzi vuietul; dar nu 
știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine 
este născut din Duhul’” (Ioan 3:6-8). Iar Pavel, în prima Epis-
tolă către Biserica din Corint, spune: „Căci întrucât lumea, 



18 DUHUL ADEVĂRULUI  |  BROOME 

cu înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciu-
nea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să îi mântuiască 
pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii” (1 Cor. 
1:21). 

Lucrarea principală a Duhului Sfânt este nașterea din 
nou, descrisă în Scriptură în expresii precum „om nou” (Efes. 
2:15), „făptură nouă” (Gal. 6:15), „Căci, dacă este cineva în 
Hristos, este o făptură nouă” (2 Cor. 5:17); sau cum spune în 
Epistola lui Pavel către Biserica din Efes: „Căci noi suntem 
lucrarea Lui, și am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele 
bune” (Efes. 2:10). 

Aceste pasaje ne arată din Scriptură că acela care este cu 
adevărat născut din nou din Duhul Sfânt este o „făptură 
nouă în Hristos Isus”. El este „spiritual” sau „născut din Du-
hul”, și astfel este făcut capabil să „înțeleagă spiritual toate lu-
crurile, și totuși el nu este înțeles de nimeni”. 

Isus a predicat despre principiul discernerii lucrării Du-
hului Sfânt când a spus: „Dar strâmtă este poarta, îngustă este 
calea care duce la viață, și puțini sunt cei ce o află. Păziți-vă de 
proorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar 
pe dinlăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după 
roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini, sau smochine 
din mărăcini?... Așa că după roadele lor îi veți cunoaște” (Ma-
tei 7:14-20). Așadar, Scriptura arată clar că un creștin adevă-
rat trebuie să fie născut din nou din Duhul lui Dumnezeu, și 
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numai astfel de persoane sunt capabile să recunoască lucrarea 
Duhului prin roadele ei. 

În același timp în Biserică există „proroci mincinoși”, de-
numiți în altă parte „fecioare nechibzuite” (Matei 25:2), care 
au o lampă, au o religie descrisă în alt loc din Scriptură ca „lu-
mina focului” lor (Isaia 50:11), și care sunt amestecați printre 
cei care sunt născuți din nou, care fac lucruri asemănătoare și 
merg în locuri asemănătoare în aceleași perioade de timp, dar 
care se dovedesc în final că nu au untdelemn în lămpile lor, 
fiind, așa cum Hristos i-a descris, „lupi în haine de oi” (Matei 
7:15). Oricât ar părea de ciudat, este esențial ca, atunci când 
avem de-a face cu lucruri care se referă la veșnicie, despre care 
este scris că „oamenilor le este rânduit să moară o singură 
dată, iar după aceea vine judecata” (Evrei 9:27), semnele care 
marchează această cale îngustă trebuie să fie bine vizualizate 
și să ne călăuzească spre poarta cea îngustă. 

„Trebuie să vă nașteți din nou” (Ioan 3:7), a fost învăță-
tura lui Hristos față de Nicodim și centrul lucrării lui George 
Whitefield (1770), Daniel Rowlands (1790) și a multor altor 
predicatori ai trezirii din secolul al XVIII-lea. Dacă Marea 
Trezire din secolul al XVIII-lea ar fi caracterizată de un singur 
adevăr, acela este predicarea nașterii din nou. Privind în urmă 
la marea revărsare a Duhului Sfânt din acele vremuri, foarte 
mult din ceea ce s-a petrecut atunci a fost dovedit prin proba 
timpului ca fiind lucrarea Duhului. Dar, în decursul timpu-
lui, mult din lucrarea altor predicatori ai trezirilor s-a dovedit 
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a fi nu „aur, argint și pietre scumpe”, ci mai degrabă „lemn, 
fân și trestie” (1 Cor. 3:12). Roadele mărturisesc despre lucra-
rea Duhului Sfânt. Acesta trebuie să fie principiul pe care să 
îl folosim în orice generație, după cum era în vremurile tre-
cute: „timpul va dovedi”, sau „nu judecați nimic înainte de 
vreme” (1 Cor. 4:5). Așadar, „după roadele lor îi veți cu-
noaște” (Matei 7:20). Roadele constituie semnul distinctiv al 
lucrării Duhului. 

Care sunt, atunci, roadele Duhului? Pavel vorbește des-
pre chemarea făcută de Dumnezeu (1 Cor. 1:9), care, în pre-
dicarea Crucii, vine cu putere în suflet (1 Cor. 1:18). El 
spune: „fraților, uitați-vă” (1 Cor. 1:26), aspect care este un 
ingredient vital al nașterii din nou. Ce este acea chemare? Una 
dintre caracteristicile ei este prezentată în a doua Epistolă că-
tre Biserica din Corint: „Ieșiți din mijlocul lor, și despărțiți-
vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeți de ce este necurat, și vă 
voi primi” (2 Cor. 6:17). 

Chemarea de la Dumnezeu ca noi să părăsim această lume 
a nelegiuirii și să Îl urmăm pe El, constituie o componentă a 
nașterii din nou. Rugăciunea lui Hristos dinainte de a merge 
în grădina Ghetsimani vorbește clar despre această roadă a Du-
hului în convertire: „Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești 
de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din 
lume” (Ioan 17:15-16). Isus descoperă aici efectul chemării, 
anume o separare, nu într-o modalitate exterioară fariseică, ci 
într-o temere interioară față de Dumnezeu; o separare din 
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compania celor neevlavioși și a celor care îi însoțesc, întrucât 
cel născut din nou nu mai este „din lume”, ci el este acum o 
oaie pe pășunea lui Hristos și, de aceea, cei cu care se întovă-
rășește sunt parte din turma lui Hristos. Iar acest lucru nu îi 
permite vreun amestec cu alții. „Nu atinge”, nu poate fi mai 
clar de atât. 

Este vorba despre o separare intenționată, „poporul Tău 
este plin de înflăcărare, când Îți aduni oștirea” (Ps. 110:3), a 
aceluia care, sub puterea învierii experimentată în nașterea 
din nou, spune acum: „Alerg pe calea poruncilor Tale, căci 
îmi scoți inima la larg” (Ps. 119:32). Există multe întrebări 
care se nasc plecând de la acest lucru, dar nici pe departe cea 
mai măruntă este aceasta: am auzit oare vocea dragostei, blân-
deții, autorității și puterii marelui Păstor chemându-ne să pă-
răsim păcatul, întunericul și lumea, și ni s-a dat har să ascul-
tăm de ea? Cât de important este începutul, pentru că el in-
fluențează atât de mult sfârșitul! „Strâmtă este poarta, îngustă 
este calea care duce la viață”, a spus Hristos, „și puțini sunt 
cei ce o află” (Matei 7:14). Este vital să examinăm începutul 
nostru, să ne „cercetăm pe noi înșine, dacă suntem în cre-
dință”. „Pe voi înșivă încercați-vă” (2 Cor. 13:5), spune Pavel. 

Un început corect se face cu lucrarea Duhului care îl 
cheamă eficient pe cel păcătos din natura sa, din „întuneric la 
lumina Sa [a lui Dumnezeu] minunată” (1 Petru 2:9). Lucru-
rile lumii neevlavioase și compania acestora sunt lăsate în 
urmă pentru totdeauna. Chiar dacă ieșirea din aceste lucruri 
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poate să aibă loc gradual, rezultatul final este o separare com-
pletă. Chemarea de la Dumnezeu trebuie să fie eficace: „Nu 
iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lu-
mea, dragostea Tatălui nu este în El” (1 Ioan 2:15). Adevărul 
are lumina proprie și descoperă care este acea „poartă strâmtă 
și cale îngustă”. Ce semn al adevăratei convertiri! O viață mar-
cată de o completă separare de tot ce este nelegiuire – „Căci 
tot ce este în lume: pofta firii pământești, pofta ochilor și lă-
udăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și 
pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în 
veac” (1 Ioan 2:16-17). 

Acela care este cu adevărat chemat de Duhul Sfânt nu va 
avea nevoie să se întrebe ce anume să părăsească în această se-
parare. Unor astfel de persoane le va fi arătat totul clar. „Cei 
ce nu sunt din lume” vor fi văzuți clar în ce privește persoa-
nele noi cu care se însoțesc și în ce privește lucrurile pe care le-
au abandonat. Ascultarea de porunca „ieșiți afară” dintre ei 
va fi vizibilă, iar ocara crucii lui Hristos va fi partea lor (Evrei 
11:26; 13:13): „mai bine să sufere împreună cu poporul lui 
Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păca-
tului” (Evrei 11:25). 

După cum semnul distinctiv al trezirii sub puterea Du-
hului Sfânt din secolul al XVIII-lea a fost predicarea nașterii 
din nou, tot așa semnul distinctiv al lucrării Duhului în trezi-
rea din secolul al XVII-lea a fost sfințenia și separarea de lu-
mesc în viețile Puritanilor. Chiar dacă, fără îndoială, trezirea 
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din secolul al XVII-lea a fost afectată de elemente de farise-
ism, totuși acest secol a fost în mod special cel când aceste 
roade ale Duhului s-au manifestat în viețile multora dintre 
predicatorii cu teamă de Dumnezeu și în adunările lor. 

Cartea Călătoria Creștinului a lui John Bunyan este cu 
totul deosebită în descrierea acestui aspect al lucrării Duhu-
lui, în care el prezintă chemarea puternică a Duhului Sfânt în 
convingerea de păcat adâncă, incisivă și zdrobitoare din inima 
sa, o conștientizare serioasă a veșniciei, a stării sale pierdute în 
lumina eternității, a depărtării de Orașul Distrugerii (lumea 
păcătoasă) și a căutării crucii Calvarului pentru a găsi prețio-
sul sânge al lui Hristos care să îi spele păcatele și care să îi dez-
lege povara vinovăției care apăsa în sufletul lui. În Călătoria 
lui Bunyan descoperim o cunoaștere reală, dătătoare de viață, 
a mântuirii, demonstrată în propria experiență spirituală. Is-
toria și timpul nu pot rata să remarce această lucrare a Duhu-
lui, ca și seriozitatea, reverența, sinceritatea evlavioasă și 
teama sfântă de Dumnezeu care au însoțit-o. Nu găsim nimic 
ușuratic în această experiență, ci vedem o prăpastie vastă între 
amuzament, ilaritate, nonsens nebunesc, bucurie și fericire lu-
mească, pe de o parte, și un suflet aflat sub greutatea solemnă a 
veșniciei, tânjind după sângele lui Hristos care să îi spele vino-
văția și murdăria. Lucrarea Duhului de convingere de păcat a 
adus un astfel de suflet la Hristos, tânjind să știe că sângele 
Lui este aplicat asupra sa prin Duhul Sfânt – „sângele lui Isus 
Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat” (1 Ioan 1:7), și să 
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ajungă la cunoașterea păcii care a curs din crucea de la Calvar. 

O astfel de lucrare a Duhului ne amintește de secolul al 
XVI-lea și de Reforma lui Martin Luther, când lucrarea Du-
hului s-a văzut în proclamarea adevărului îndreptățirii numai 
prin credință: „Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, 
prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru 
Isus Hristos” (Rom. 5:1); „făcând pace, prin sângele crucii 
Lui” (Col. 1:20). 

Dar acum, dacă analizăm lucrarea Duhului din secolul 
al XX-lea, putem vedea lucruri asemănătoare? Nici nu este 
nevoie să căutăm prea adânc în Scriptură pentru a afla răs-
punsul. Domnul Isus a făgăduit: „Când va veni Mângâieto-
rul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul... 
El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu, și vă va 
descoperi” (Ioan 16:13-14). Pilda lui Hristos privind vița și 
mlădițele (Ioan 15:1-8) arată unirea vie a sufletului cu Hris-
tos, lucrarea Duhului împlinită în nașterea din nou. Hristos 
este Capul, iar Biserica este trupul (Rom. 12:5). Și lucrarea 
Duhului este aceea de a produce această unire între Hristos și 
Biserica Sa. Vorbind despre această unire către Biserica din 
Corint, Pavel scria: „Și voi, prin El, sunteți în Hristos Isus. El 
a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihă-
nire, sfințire și răscumpărare” (1 Cor. 1:30). 

Este lucrarea Duhului să ducă la îndeplinire această 
unire, aducând sufletul omului la pace cu Dumnezeu prin 
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aplicarea binecuvântărilor lui Hristos în înțelepciune, nepri-
hănire, sfințire și răscumpărare. Iată cum este un creștin, des-
cris în limbajul lui Pavel din Efeseni: „pe voi v-a făcut vii, cei 
ce erați morți prin greșelile și prin păcatele voastre” (Efes. 2:1, 
BOR), și apoi în Epistola către Biserica din Colose: „Pe voi, 
care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pămân-
tească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împre-
ună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile” (Col. 2:13). Iată, 
aceasta este lucrarea primară a Duhului Sfânt, în mântuirea 
păcătoșilor, care se arată în roade printr-o viață de rugăciune, 
credință și separare sfântă de lume; se arată printr-o cunoaș-
tere dată de Duhul în ce privește păcatul și aplicarea sângelui 
prețios al lui Hristos în sufletul acelui om: „căci știți că nu cu 
lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați... 
ci cu sângele scump al lui Hristos” (1 Petru 1:18-19). 

2. PREDICAREA CRUCII 

Dacă analizăm acum lucrarea Duhului în nașterea din 
nou, se observă că ea s-a făcut prin ceea ce apostolul Pavel a 
descris ca fiind „nebunia propovăduirii” (1 Cor. 1:21). Ulti-
mele cuvinte din Evanghelia după Marcu sunt acestea: „Iar ei 
au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra îm-
preună cu ei, și întărea Cuvântul prin semnele, care-l înso-
țeau” (Marcu 16:20). Când Isus i-a trimis pe cei 12 ucenici ai 
Lui, Luca spune că „ei au plecat, și au mers din sat în sat, pro-
povăduind Evanghelia și săvârșind pretutindeni tămăduiri” 
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(Luca 9:6). Luca mai spune și că Hristos „i-a trimis să propo-
văduiască Împărăția lui Dumnezeu, și să îi tămăduiască pe cei 
bolnavi” (Luca 9:2). Din aceste pasaje ale Scripturii reiese clar 
că porunca principală a Domnului Isus pentru ucenicii Lui a 
fost să predice. Indicația lui Pavel către Timotei a fost simplă: 
„Propovăduiește Cuvântul” (2 Tim. 4:2), iar Cuvântul este 
Hristos (Ioan 1:14). 

Această prioritate în predicarea Evangheliei este văzută 
rar în zilele noastre. A fost o vreme în țara noastră când pre-
dicatori puternici, unși de Duhul Sfânt, propovăduiau în ora-
șele și satele noastre, și mii de oameni erau chemați să iasă din 
întunericul firii lor pământești, prin puterea Duhului mani-
festată în nașterea din nou. Harul invincibil al lui Dumnezeu 
Duhul Sfânt a adus atunci convertirea, prin puterea dătă-
toare de viață spirituală a lui Hristos. Dar mai există o astfel 
de predicare astăzi? Predicarea nu constă doar din prezenta-
rea doctrinelor Scripturii, deși acest lucru este o parte vitală a 
ei. Predicarea trebuie să fie esențialmente lucrarea unuia care 
a primit o însărcinare divină prin Duhul Sfânt. Predicarea nu 
este lucrarea oricărui membru al trupului lui Hristos. Nașterea 
din nou nu vine prin botezul cu apă, ci vine în principal prin 
mijloacele lăsate de Dumnezeu, pe care apostolul Pavel le-a des-
cris ca „nebunia propovăduirii”. Nu este de niciun folos să că-
utăm trezirea în țara noastră prin orice alte mijloace decât prin 
predicile acelora aleși de Dumnezeu pentru această slujire 
sfântă și care sunt trimiși de El. Astfel de persoane primesc o 
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ungere a Duhului Sfânt cu pasiune, prospețime, putere și au-
toritate, și numai slujirea lor va fi folosită pentru trezire. 

În Epistola lui către Biserica din Roma, apostolul Pavel a 
pus întrebări pertinente privind acest subiect. În primul rând, 
el afirmă un adevăr, anume că: „Oricine va chema Numele 
Domnului, va fi mântuit” (Rom. 10:13). Apoi el întreabă, 

1) „Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut?” 
Un suflet necredincios și neconvertit nu Îl poate chema pe 
Dumnezeu. „Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți 
Lui!” (Evrei 11:6). 

2) „Și cum vor crede în Acela, despre care n-au auzit?” 
Acolo unde nu are loc o naștere din nou, nu există nici cre-
dință și nici o ureche care să audă, în sensul în care Hristos a 
spus: „Cine are urechi de auzit, să audă” (Matei 13:9). 

3) „Și cum vor auzi despre El fără propovăduitor?” Hris-
tos le-a spus ucenicilor Lui: „Dar ferice de ochii voștri că văd; 
și de urechile voastre că aud!” (Matei 13:16). După ce Petru 
I-a răspuns la întrebarea „Dar voi cine ziceți că sunt?” folo-
sind cuvintele „Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui 
viu!”, Isus i-a spus: „nu carnea și sângele ți-au descoperit lu-
crul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri” (Matei 16:15-17). 
Această descoperire a fost rezultatul „darului credinței” 
(Efes. 2:8), dat în momentul nașterii din nou. 

4) Dacă predicatorii trebuie să fie instrumentele princi-
pale în mâinile lui Dumnezeu pentru această lucrare a nașterii 
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din nou, atunci apostolul pune întrebarea: „Și cum vor pro-
povădui, dacă nu sunt trimiși?” În mod clar, nu există vreo 
predicare care să fie binecuvântată constant și puternic de 
Dumnezeu Duhul Sfânt, dacă ea nu vine din inima și de pe 
buzele aceluia care este trimis de Dumnezeu pentru această 
lucrare. Orice altă predicare este zadarnică. 

După cum Pavel a spus despre slujba de Mare Preot că 
„nimeni nu-și ia cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat 
de Dumnezeu, cum a fost Aaron” (Evrei 5:4), și după cum 
Domnul i-a spus profetului Ieremia: „Mai bine înainte ca să 
te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam, și mai 
înainte ca să fi ieșit tu din pântecele ei, Eu te pusesem deo-
parte, și te făcusem proroc al neamurilor” (Ier. 1:5), tot așa 
Pavel ne arată clar că, în privința slujirii de predicator în Bise-
rică, „nimeni nu-și ia cinstea asta singur”, ci acela care este tri-
mis, sau (după cum spune aici) este trimis de Dumnezeu la 
neamuri. „Și cum vor propovădui, dacă nu sunt trimiși?”, are 
drept răspuns că: „Nu pot predica dacă nu sunt trimiși”. 
Aceasta ne arată că a predica în „puterea de sus”, cu ungerea 
Duhului Sfânt, este un lucru rezervat acelora care au fost tri-
miși de Dumnezeu Duhul Sfânt la lucrarea măreață de predi-
care, lucrare descrisă remarcabil ca „nebunia predicării” (1 
Cor. 1:21). 

Pavel continuă descriind lucrarea sa, pentru că el fusese în 
mod cert trimis (Hristos a spus către Anania: „Du-te, căci el 
este un vas, pe care l-am ales, ca să ducă Numele Meu înaintea 
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Neamurilor, înaintea împăraților, și înaintea fiilor lui Israel” 
(F.A. 9.15), întrucât „învățătura și propovăduirea mea nu stă-
teau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o do-
vadă dată de Duhul și de putere, astfel încât credința voastră să 
fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui 
Dumnezeu” (1 Cor. 2:4-5). În această situație, Pavel spune: 
„Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fri-
cos și plin de cutremur” (1 Cor. 2:3), și totuși predicarea lui a 
fost însoțită de putere. El își descrie mesajele ca fiind „cu greu-
tate” (2 Cor. 10:10), în 2 Corinteni 11:6: „Chiar dacă sunt un 
necioplit în vorbire”, și în 1 Corinteni 2:1 -  „când am venit la 
voi, n-am venit ... cu o vorbire sau înțelepciune strălucită”, și 
totuși el a vorbit cu putere divină, ca un slujitor trimis de Isus 
Hristos, și a vorbit despre acele lucruri pe care Dumnezeu i le-
a revelat prin Duhul Sfânt (1 Cor. 2:10). El era un slujitor tri-
mis al lui Isus Hristos, predicându-le celorlalți despre cunoaș-
terea lui Hristos revelată în inima lui, descoperită prin Duhul 
Sfânt al Adevărului. Ce autoritate a avut el! 

Aceia care sunt născuți din nou din Duhul prin lucrarea 
unui astfel de evanghelist puternic, trimis de Dumnezeu, iau 
„aminte la cele ce spunea Pavel” (F.A. 16:14). În relatarea lu-
crării lui Pavel în situația Lidiei, pe care a întâlnit-o pe malul 
unui râu din Filipi, vedem că slujitorul trimis de Dumnezeu 
a ascultat de vocea Stăpânului lui cu privire la locul unde să 
predice. După ce i-a fost interzis să predice Cuvântul în Asia 
și Bitinia, a fost călăuzit apoi către Macedonia. Și de ce succes 
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a avut el parte pe malul acelui râu în acele momente de rugă-
ciune. Iată un exemplu al puterii Duhului care a însoțit pre-
dicarea: „Lidia... Domnul i-a deschis inima, ca să ia aminte la 
cele ce spunea Pavel” (F.A. 16:14). 

La fel este în fiecare situație, chemarea divină fiind cea 
care îi dă autoritate divină unui om trimis de Duhul Sfânt. 
„Pe cine să trimit, și cine va merge pentru Noi? Eu am răs-
puns: Iată-mă, trimite-mă! El a zis atunci: Du-te...” (Isaia 6:8-
9). Aceasta este porunca dată tuturor predicatorilor adevărați 
ai lui Hristos. Este o chestiune serioasă pentru cei care merg 
nefiind trimiși. Nu vor avea parte de niciun progres în predi-
carea lor și de nicio binecuvântare divină. În cazul lui Ieremia, 
deși predicarea lui în aparență nu a avut succes și el a murit în 
Egipt, totuși Dumnezeu a fost adeverit prin ea. Predicarea 
unui om poate fi „de la viață spre viață” și a altuia „de la 
moarte spre moarte”, și, spune apostolul Pavel, „cine este de 
ajuns pentru aceste lucruri?” (2 Cor. 2:16). Apoi el continuă 
spunând: „Nu că noi prin noi înșine suntem în stare să gân-
dim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, 
vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori 
ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului; căci slova 
omoară, dar Duhul dă viața” (2 Cor. 3:5-6). 

Apostolul a considerat predicarea ca fiind dată de Dum-
nezeu Duhul Sfânt, astfel că a continuat spunând: „Comoara 
aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru ca această putere 
nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi” (2 Cor. 
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4:7). Predicarea lui n-a fost una a literei, n-a venit dintr-o sim-
plă cunoaștere intelectuală obținută prin studii academice, ca 
și cum cunoștințele lui ar fi provenit din statutul anterior de 
fariseu. Fundamentul predicării lui, a autorității lui, a provenit 
din ceea ce el a descris ca: „Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze 
lumina din întuneric”, ne-a luminat inimile, pentru ca să fa-
cem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe 
fața lui Isus Hristos” (2 Cor. 4:6). Sau, cum spune în 1 Corin-
teni 15:8: „După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie”. 
O lumină strălucise în inima lui pe drumul către Damasc și, 
prin credință, Hristos a fost văzut de el. El a auzit vocea Lui și 
a predicat dintr-o cunoaștere personală și ca urmare a întâlnirii 
cu El. Așa este și astăzi cu orice slujitor trimis al lui Hristos: 
„Oile Mele aud glasul Meu”, este la fel de adevărat în legătură 
cu ei, după cum a fost cu apostolul Pavel. Aceasta este situația 
tuturor slujitorilor lui Dumnezeu, predicatori ai Evangheliei, 
fie că El îi trimite ca păstori, fie că le dă porunca: „fă lucrul unui 
evanghelist” (2 Tim. 4:5). 

Haideți, atunci, să nu pierdem din vedere slujirea de pre-
dicare și caracterul și importanța ei în orice trezire viitoare. 
Lucrarea vitală în trezire este nașterea din nou. Instrumentele 
stabilite pentru aceasta, în mâna Domnului, sunt slujitorii tri-
miși de El, trimiși divin și învățați de El. Lucrarea este a Lui: 
„domnia va fi pe umărul Lui” (Isaia 9:6). El îi unge și El îi 
călăuzește pe aceia pe care El i-a trimis, și El binecuvântează 
lucrarea lor cu succesul stabilit divin. Acesta trebuie să fie 
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fundamentul oricărei treziri viitoare, anume o ungere, o re-
vărsare a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu asupra predicării 
Evangheliei de către aceia trimiși de El să facă această măreață 
lucrare. 

3. DUHUL RUGĂCIUNII 

De asemenea, există un alt aspect al lucrării Duhului în 
treziri, anume rugăciunea, rugăciunea dată de Dumnezeu 
Duhul Sfânt. „Iată în ce privință Mă voi lăsa înduplecat de 
casa lui Israel, și iată ce voi face pentru ei” (Ezec. 36:37) este 
un principiu divin fără vârstă, care se găsește în înseși cuvin-
tele lui Hristos: „Cereți și vi se va da” (Ioan 16:24). Domnul 
oferă binecuvântările ca răspuns la rugăciunea insistentă, într-
o măsură cu nimic mai mică decât revărsarea Duhului asupra 
Bisericii Sale în vremuri de trezire. Astfel de rugăciuni trebuie 
să fie în acord cu voia Lui, așa cum El i-a învățat pe ucenicii 
Lui: „Facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ”, și ca și 
în scrierile apostolului Ioan: „Îndrăzneala, pe care o avem la El, 
este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm 
că ne ascultă, orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucru-
rile pe care I le-am cerut” (1 Ioan 5:14-15). 

Astfel de rugăciune este dată de Duhul, „căci nu știm 
cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru 
noi cu suspine negrăite” (Rom. 8:26). Așa se caută călăuzirea 
divină. Ei știu locul unde pot sta „sub ocrotirea Celui Prea 
Înalt” (Ps. 91:1), și ascultă de porunca lui Hristos: „Tu însă, 
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când te rogi, intră în cămara ta și, închizând ușa, roagă-te Ta-
tălui tău, Care este în ascuns, și Tatăl tău, Care este în ascuns, 
îți va răsplăti” (Matei 6:6). În mod asemănător, ei știu care 
este forța rugăciunii împreună, căci Hristos a spus: „dacă doi 
dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le 
va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri. Căci acolo unde 
sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și Eu în mijlo-
cul lor” (Matei 18:19-20). În lucrarea sa intitulată Cum să te 
rogi după voia lui Dumnezeu (în original A Discourse Tou-
ching Prayer, 1662), John Bunyan a spus că „rugăciunea este 
o revărsare sinceră, din inimă și plină de simțăminte, a sufle-
tului înaintea lui Dumnezeu, prin Hristos; prin tăria și cu aju-
torul Duhului, cerând lucruri pe care Dumnezeu le-a făgă-
duit, sau potrivit Cuvântului Său; pentru binele Bisericii, în 
supunere cu credință față de voia lui Dumnezeu” (ediția în 
limba română este disponibilă la Editura MAGNA GRA-
TIA). În Evanghelia după Luca, vorbind despre omul care nu 
s-ar fi ridicat din pat ca să îi împrumute prietenului său trei 
pâini, Hristos a spus: „chiar dacă nu s-ar scula să i le dea, pen-
tru că-i este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supă-
rătoare, tot se va scula și-i va da tot ce-i trebuie. De aceea și Eu 
vă spun: Cereți, și vi se va da”, apoi a continuat, spunând, 
„Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copi-
ilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri le va da 
Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” (Luca 11:8-13). Aici este pute-
rea Duhului Sfânt asociată direct cu rugăciunea. 
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Înaintea multor treziri ce au avut loc în Anglia în seco-
lele trecute, factorul major care punea fundamentul trezirii 
era forța rugăciunii împreună. Rugăciunea lui Daniel din Ca-
pitolul 9 al cărții sale este un exemplu biblic al lucrării Duhu-
lui Sfânt în rugăciunea călăuzită divin, în mărturisire, pocă-
ință și supunere față de voia lui Dumnezeu, implorându-L să 
răspundă pentru Numele Lui (Dan. 9:19), și în acord cu voia 
Sa (Dan. 9:2), pentru restaurarea Ierusalimului. O astfel de 
rugăciune nu poate să îmbrățișeze amestecul adevărului cu 
eroarea. Este exprimarea dorinței ca lumina adevărului să se 
manifeste prin lucrările pline de putere ale Duhului Sfânt al 
Adevărului, în predicarea Evangheliei. Minunea grandioasă 
care este dorită în astfel de rugăciune este nașterea din nou. 
Când nașterea din nou este dată, ea se manifestă prin faptul 
că păcătosul ajunge la recunoașterea vinovăției, murdăriei, în-
tunecimii și corupției naturii sale vechi și prin dezgustul lui 
față de sine, în sac și în cenușă. Aceasta este pocăința, întrista-
rea față de păcat pe care Dumnezeu o dă, lucruri care lipsesc 
atât de evident ca roadă a Duhului în zilele noastre. Și totuși ea 
este o parte vitală a mântuirii, prin care un păcătos vinovat este 
adus sub povara păcatului să Îl caute pe medicul cel bun, Hris-
tos, spre a fi vindecat de lepra păcatului. „Nu cei sănătoși au 
trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să îi chem la po-
căință pe cei neprihăniți ci pe cei păcătoși” (Luca 5:31-32). Evi-
dent că Hristos s-a referit aici la cei auto-neprihăniți, pe de o 
parte, și la păcătoșii convinși de păcatul lor prin Duhul Sfânt, 
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pe de altă parte. 

Apoi, când este făcută o rugăciune pentru manifestarea 
puterii Duhului Sfânt în trezire, ea cere ca acea lumină și con-
vingere să vină asupra păcătoșilor, astfel ca ei să conștientizeze 
starea lor veșnic pierdută înaintea lui Dumnezeu, să știe de 
mânia Lui împotriva păcatului lor, și să fugă de păcatele lor la 
crucea de la Calvar, unde să experimenteze ceea ce Călătorul 
lui Bunyan a experimentat prin pierderea poverii păcatului 
lui și iertarea prin sângele lui Isus Hristos. 

4. LUCRAREA DE SFINȚIRE FĂCUTĂ DE DUHUL 

Întrebarea care se ridică acum este aceasta: unde sunt 
predicatorii aceia de calibru, de felul lui Jonathan Edwards, 
George Whitefield și Daniel Rowlands? Unde sunt viețile 
sfinte și trăirea sfântă a unor oameni precum Samuel Ruther-
ford și Robert Murray McCheyne? Unde sunt întâlnirile de 
rugăciune și rugăciunile pentru trezire care au caracterizat 
trezirile din trecut? 

Trăirea evlavioasă a celor de pe dealurile Scoției, din văile 
Țării Galilor și din zona rurală a Angliei, în capelele lor din fie-
care sat, a trecut demult. Noua generație de tineri creștini este 
crescută cu teologie arminiană sau semi-arminiană. Ei spun că 
și-au predat sufletele Domnului, dar par să nu știe se înseamnă 
a fi pierdut și a simți povara vinovăției proprii. Cine poate 
vorbi în aceste zile despre sângele prețios al lui Hristos care le 
spală sufletele de păcat (1 Ioan 1:7)? Experiența spirituală a 
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călătorului din Călătoria Creștinului a lui Bunyan, care și-a 
pierdut povara păcatului la Cruce și a primit iertarea, o robă 
a neprihănirii și pecetea Duhului, este lipsită de sens pentru 
multe persoane. Unde este separarea adevărată de lumea ne-
credincioasă în bisericile de azi? Cât de mulți tineri pretinși 
creștini vedem, care văd puține greșeli în gama largă de dis-
tracții și plăceri lumești, pretinzând în același timp că sunt 
mântuiți. Din păcate, lipsește nașterea din nou în toată pute-
rea ei de convingere de păcat. Separarea de lumesc, în sensul 
definiției sale biblice, așa cum făceau puritanii cei evlavioși, 
este o cale prea îngustă pentru mulți. Unde este dovada roa-
delor nașterii din nou, în viață, comportament și conversație, 
după cum s-a rugat Domnul Isus pentru ai Săi, înainte de a 
merge în Grădina Ghetsimani: ‚Și Eu Însumi Mă sfințesc 
pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr” (Ioan 17:19)? 

Hristos s-a rugat pentru sfințirea ucenicilor Lui și a Bi-
sericii Sale, pentru că ei erau „în lume, dar nu din lume”. „Ei 
nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume” (Ioan 
17:16). Punctele de vedere greșite cu privire la sfințenia, slava 
și măreția lui Dumnezeu conduc la o libertate periculoasă de 
a rătăci în lumesc, fără a simți pericolul pedepsei. Dar o con-
știentizare a mâniei lui Dumnezeu, așa cum Moise și Ilie au 
experimentat la Sinai (Horeb), va conduce la aceeași separare 
pe care Moise a făcut-o în curtea lui Faraon, când el „n-a vrut 
să fie numit fiul fiicei lui Faraon” (Evrei 11:24) și a ales „mai 
bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se 
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bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului” (Evrei 11:25), 
prețuind „ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât co-
morile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire” 
(Evrei 11:26), și părăsind Egiptul „fără să se teamă de mânia 
împăratului; pentru că a rămas neclintit, ca și cum L-ar fi vă-
zut pe Cel ce este nevăzut” (Evrei 11:27). Aici avem de-a face 
cu adevărata sfințire și ascultare de poruncă: „Ieșiți din mijlo-
cul lor, și despărțiți-vă de ei... nu vă atingeți de ce este necurat, 
și vă voi primi” (2 Cor. 6:17). Iată ceea ce avem noi nevoie 
astăzi: o lucrare puternică a Duhului Sfânt în trezire, care să 
aducă puterea lui Dumnezeu în convingere și condamnare a 
păcatului în inimile păcătoșilor, astfel încât ei să strige în sta-
rea lor pierdută și ruinată: „Ce trebuie să fac ca să fiu mân-
tuit?” (F.A. 16:30). 

Apoi, așa cum am văzut în Călătoria Creștinului a lui Bu-
nyan, oamenii vor veni la Domnul Isus Hristos cu o povară a 
păcatului și vor experimenta personal răscumpărarea, sângele 
lui Hristos fiind aplicat cu putere conștiințelor lor: „sângele lui 
Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat” (1 Ioan 1:7). 
Apoi haina neprihănirii lui Hristos îi va fi dată păcătosului 
prin imputare, acesta fiind pecetluit în inima lui prin Du-
hul, sau, așa cum spunea Pavel în a doua sa Epistolă către 
Biserica din Corint, „arvuna” Duhului. „El ne-a și pecetluit, 
și ne-a pus în inimă arvuna Duhului” (2 Cor. 1:22). Despre 
această arvună a Duhului se vorbește și în 2 Corinteni 5:5. 
Ea este descrisă în Efeseni 1:13 astfel: „ați crezut în El, și ați 
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fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit”. Despre 
aceasta se vorbește mai târziu în Efeseni 4.30 ca o pecetluire 
„pentru ziua răscumpărării”. Aceasta nu este o „a doua bine-
cuvântare”. Este roada lucrării nașterii din nou, în care păcă-
tosul convins este adus la Cruce de Duhul binecuvântat, 
unde intră în ceea ce William Cowper a descris astfel în imnul 
său, „Este o fântână plină cu sânge”: 

Hoțul murind s-a bucurat să vadă  
Acea fântână-i ziua morții lui; 
Și-acolo eu, stricat ca el, 
Am spălat toate păcatele mele. 

Aici avem de-a face cu o binecuvântare vitală care vine 
în urma convingerii de păcat (a doua parte a cărții lui John 
Murray, intitulată „Redemption Accomplished and Ap-
plied”), anume aplicarea răscumpărării. Dar unde este o astfel 
de experiență astăzi? 

Aceasta a fost experiența lui Saul din Tars, când Anania 
a venit la el după trei zile, în Damasc. El a fost „umplut cu 
Duhul Sfânt”, s-a ridicat și a fost botezat, și „îndată a început 
să propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumne-
zeu” (F.A. 9:9-20). Un astfel de botez al Duhului după con-
vertire nu a fost o „a doua binecuvântare”. A fost Duhul 
Sfânt continuându-Și lucrarea în suflet. În zilele lui Hristos, 
înainte de Înălțarea Sa, „Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fi-
indcă Isus nu fusese încă proslăvit” (Ioan 7:39). Dar când El 
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a fost glorificat, atunci Duhul a fost turnat peste ucenicii Lui, 
după cum le făgăduise după înviere: „nu după multe zile, veți 
fi botezați cu Duhul Sfânt” (F.A. 1:5). Acest lucru a fost legat 
de întoarcerea lui Isus în slavă, și a fost văzut în Ziua Cincize-
cimii, așa cum ne prezintă Faptele Apostolilor 2:1-4, ca îm-
plinire a profeției lui Ioel (Ioel 2:28-30; F.A. 2:17). 

Această lucrare a Duhului Sfânt a fost identică în toate 
generațiile de la momentul înălțării Domnului Isus Hristos 
în slavă. A fost la fel în cazul centurionului Corneliu, care lo-
cuia în Cezareea. Sub călăuzire divină, Petru a mers în Ceza-
reea și a predicat în casa lui, și, prin lucrarea sa, Duhul Sfânt 
a fost primit împlinind astfel făgăduința lui Hristos. Binecu-
vântarea iertării a fost astfel făcută cunoscută inimii sale. 
Centurionul era deja convertit. Acum, el a fost adus la expe-
rimentarea aplicării stropirii cu sângele aducător de pace al lui 
Hristos (Efes. 2:13). A fost parte din lucrarea continuă a Du-
hului, o binecuvântare experimentată de toți creștinii adevă-
rați; a fost vorba despre sângele ispășitor și neprihănirea lui 
Hristos, prin pecetluirea Duhului, care au adus în suflet o 
măsură dulce a siguranței și nădejdii.  
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3 
DARURILE ÎN BISERICA PRIMARĂ 

 

1. VORBIREA ÎN LIMBI 

La momentul pogorârii Duhului în zilele Cincizecimii, 
au fost date și daruri speciale, sau semne ale apostoliei. Întrucât 
Domnul Isus însuși era „om adeverit de Dumnezeu înaintea 
voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere” 
(F.A. 2:22), apostolii Lui au primi daruri asemănătoare (F.A. 
2:43; Marcu 16:20). În Epistola a doua către Biserica din Co-
rint, Pavel a scris: „semnele unui apostol le-ați avut printre voi” 
(2 Cor. 12:12; Rom. 15:19). Darurile pe care ei le primiseră 
erau remarcabile. Vorbeau în multe limbi străine în mod spon-
tan, prin dar divin (F.A. 2:4-11). Când a mai fost capabil un 
grup de pescari needucați să vorbească fluent în cel puțin 16 
limbi diferite? Niciodată nu s-a repetat acest eveniment. 

În prima sa Epistolă către Corinteni, Pavel menționează 
aceste limbi de la Cincizecime: „felurite [diverse] limbi”, apoi 
menționează „tălmăcirea limbilor” (1 Cor. 12:10) sau traduce-
rea limbilor respective. Nu este nimic extraordinar când cineva 
învață bine ambele limbi, dar este ceva cu totul miraculos 
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când una dintre ele este total necunoscută. Când pune între-
bările: „Toți vorbesc în alte limbi? Toți tălmăcesc?”, Pavel 
arată că a fost un dar limitat strict la anumite persoane, în spe-
cial la apostoli. 

Apoi el vorbește despre „limbi omenești și îngerești” (1 
Cor. 13:1). În zorii creației, a existat o singură limbă, anume 
limba folosită de Dumnezeu pentru a vorbi cu Adam și Eva 
în Grădină, despre care ni se spune în Geneza 11:1: „Tot pă-
mântul avea o singură limbă și aceleași cuvinte”. Această 
limbă, pe care Dumnezeu a folosit-o pentru a vorbi cu Adam 
și cu toate generațiile de până la Noe și fiii lui, a fost apoi 
„amestecată” de Dumnezeu la Turnul Babel, când Domnul a 
„împrăștiat” omenirea. Din acel moment, rasa omenească a 
fost împărțită plecând de la aceste multe limbi (Gen. 11:7-9). 

Când Dumnezeu i-a vorbit poporului Său în generațiile 
următoare, când a vorbit cu Moise, Ilie, Samuel sau profeții, 
este clar că nu au existat traducători și că Dumnezeu sau un 
înger a vorbit în limba pe care persoana către care se vorbea o 
înțelegea. Tot așa și în zilele lui Isus, când s-a auzit vocea din 
Cer care a spus, „Acesta este Fiul Meu Preaiubit” (Matei 17:5), 
ucenicii au înțeles „în limba lor”, după cum, când Domnul 
Isus a vorbit cu Saul pe drumul către Damasc, El a vorbit în 
limba pe care Saul o înțelegea. Domnul vorbește astăzi din Cer 
prin puterea Duhului Sfânt în convertirea tuturor națiunilor 
lumii, în limba lor proprie. Astfel, limbajul îngerilor și al Du-
hului Sfânt este acela care s-a manifestat la Cincizecime: „îi 
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auzim vorbind fiecăruia dintre noi în limba noastră, în care 
ne-am născut” (F.A. 2:8). Limba vorbită înainte de Turnul 
Babel a fost îndepărtată de pe pământ și este necunoscută as-
tăzi. Limba sfinților, când ei vor cânta uniți, din orice neam, 
din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, în țara 
slavei, „a Lui, care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele 
noastre cu sângele Său” (Apoc. 1:5), va fi o limbă care va fi 
dată sfinților să o vorbească atunci când ei vor intra în glorie, 
și acest lucru se va petrece la fel de miraculos cum apostolilor 
li s-a dat puterea de a vorbi în limbi total necunoscute lor an-
terior, în ziua Cincizecimii. Acea limbă este rezervată pentru 
Rai și ea este și a fost, din acest motiv, păstrată necunoscută 
pe acest pământ. Îngerii care le-au vorbit copiilor lui Dumne-
zeu, le-au vorbit într-o limbă pe care oamenii deja o cunoș-
teau, neavând nevoie de translator. 

Aceste limbi despre care ni se spune în 1 Corinteni 14, 
unde apostolul, citând din Isaia 28:11-12, vorbește despre 
„altă limbă și ... buze străine” (1 Cor. 14:21) și spune că „lim-
bile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei ne-
credincioși” (1 Cor. 14:22). Acest capitol se referă de aseme-
nea la aceia care vorbesc „în altă limbă” (1 Cor. 14:13-14). 
Cuvântul „altă” este inserat acolo de traducători, dar el nu 
există în textul original din limba greacă. El a fost introdus 
pentru a arăta clar că limba aceea era necunoscută anterior 
vorbitorului sau că era o limbă necunoscută unora dintre as-
cultătorii lui, care vorbeau alte limbi. Nu era vorba de o limbă 
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total necunoscută oricărui membru al rasei omenești. Nu 
există nici măcar un singur loc în Scriptură, nici măcar un sin-
gur exemplu în Biblie, în care să fie prezentată vreo limbă spe-
cială a îngerilor.  

Orice relatare biblică privitoare la Dumnezeu sau la în-
geri, în situații când le vorbesc oamenilor, ne arată că limba 
folosită a fost limba nativă a persoanei căreia i se vorbea. 
Scriptura nu spune nimic despre limba îngerilor.  

Așa că referința pe care Pavel o face când vorbește despre 
rugăciunea într-o limbă străină (1 Cor. 14:2) unde afirmă că, 
„în adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oameni-
lor, ci lui Dumnezeu; căci nimeni nu-l înțelege, și, cu duhul, 
el spune taine”, are sensul unei persoane care se roagă într-o 
limbă necunoscută pentru cei care ascultă.  

În final, Pavel spune că „limbile vor înceta” (1 Cor. 
13:8), anume atunci când lumea aceasta va înceta să existe și 
când cerurile vor arde cu foc. 

Istoria ne arată că darul vorbirii în limbi dat apostolilor 
a dispărut total de pe pământ.  

Creștinii nu mai au abilitatea de a vorbi sau a se ruga flu-
ent în limbi străine, adică în limbi pe care ei nu le-au învățat 
în prealabil. Este un dar care nu mai este prezent în niciun fel 
în Biserica de astăzi. El i-a fost dat numai Bisericii primare și 
nu a mai apărut în nicio generație de atunci încoace. 



CAPITOLUL 3  45 

 

2. VINDECĂRILE ȘI MINUNILE 

Un alt dar special dat de Dumnezeu ca semn al apostoli-
lor era darul minunilor și al vindecărilor: „Dumnezeu întărea 
mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni, și cu darurile 
Duhului Sfânt, împărțite după voia Sa!” (Evrei 2:4). 

De la momentul când Petru și Ioan l-au vindecat pe olo-
gul de la poarta numită Frumoasă, la Templul din Ierusalim 
(F.A. 3:1-11), au urmat multe astfel de minuni sub ungerea 
Duhului Sfânt. O relatare uimitoare are loc în Faptele Apos-
tolilor 5:15-16, unde chiar și umbra lui Petru, trecând peste 
cei bolnavi, a produs vindecarea acestora. În Faptele Aposto-
lilor 9 urmează vindecarea lui Enea, care fusese olog de 8 ani, 
apoi învierea uimitoare a Tabitei, numită și Dorca (F.A. 
9:40), un eveniment la care au fost martore multe dintre pri-
etenele ei și despre care s-a răspândit apoi vestea în Iope. 

Apoi Luca prezintă, în Faptele Apostolilor 12, închide-
rea lui Petru în Iudeea, prin intermediul lui Irod, ca și elibe-
rarea lui miraculoasă dintr-o închisoare militară păzită straș-
nic, ca răspuns la rugăciunile celorlalți credincioși. Petru dor-
mea, legat în lanțuri, între doi soldați. În prezența îngerului 
lui Dumnezeu, i-au căzut cătușele și apoi a trecut prin siste-
mul de trei porți succesive, și fiecare dintre acestea s-a deschis 
înaintea lui. În prima călătorie misionară a lui Pavel, citim 
despre orbirea miraculoasă, temporară, a lui Elima, care s-a 
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opus predicării Evangheliei înaintea consulului roman Ser-
gius Paulus, la Patos, în Cipru. Acest eveniment a fost urmat 
apoi la Listra, în Asia Mică (Turcia), de vindecarea unui om 
olog din naștere, care nu mersese niciodată pe picioarele lui, 
dar care, la porunca lui Pavel, care i-a spus: „scoală-te drept în 
picioare... el s-a sculat dintr-o săritură, și a început să umble” 
(F.A. 14:10). În Faptele Apostolilor 19, Luca relatează mi-
nuni speciale pe care Pavel le-a făcut, când bolnavii erau vin-
decați prin simpla atingere de lucrurile lui Pavel, cum ar fi de 
șorțul lui. Aceste lucruri ne reamintesc de puterea vindecă-
toare a umbrei lui Petru. În a treia călătorie misionară a lui 
Pavel, este relatată învierea din morți a lui Eutih după ce 
acesta murise căzând de la etajul al treilea al unei clădiri. 
Aceste vindecări și minuni sunt exemple ale felului de minuni 
divine pe care apostolii le-au înfăptuit fiind făcuți capabili de 
acestea de către Duhul Sfânt. 

Este destul de clar că în grad și fel, astfel de minuni nu s-
au mai repetat niciodată din vremea apostolilor. Aceste mi-
nuni și acte de vindecare aveau două caracteristici divine. Ele 
erau perfecte și erau lucrarea instantanee a lui Dumnezeu. Nu 
erau vindecări parțiale, ci toate au avut caracteristicile iden-
tice ale lucrării de vindecare făcută de Domnul Isus Hristos. 
Niciodată în secolele istoriei Bisericii creștine nu au mai fost 
oamenii capabili să facă exact aceleași lucruri pe care apostolii 
le-au făcut, cu rezultate identice. Aceasta nu înseamnă că 
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uneori, ca răspuns la rugăciune, Dumnezeu n-ar mai fi consi-
derat, în mod suveran, că este potrivit să vindece oameni, 
după cum vedem că ni se relatează în biografia lui Hudson 
Taylor cu privire la un învățat chinez confucianist, pe nume 
Hsi, care fusese victima unei dependențe de opium și care a 
fost convertit prin rugăciunile misionarului metodist David 
Hill. Acea relatare ne descoperă puterea minunată a Duhului 
Sfânt în eliberarea lui Hsi din dependența de opium. În 2 Co-
rinteni 12:7-10, citim despre apostolul Pavel cum, la fel, în 
suveranitatea lui Dumnezeu, el vorbește despre o slăbiciune 
pe care Domnul i-a dat-o, un țepuș în carne, pe care i-a cerut 
Domnului de trei ori să o îndepărteze. Dar Domnul i-a răs-
puns: „Harul Meu îți este de ajuns; căci puterea Mea în slăbi-
ciune este făcută desăvârșită” (2 Cor. 12:9). Și el nu L-a mai 
rugat niciodată pe Domnul să îi ia acel țepuș. El a suferit din 
cauza acelui lucru tot restul vieții lui, spunând: „Deci mă voi 
lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca pute-
rea lui Hristos să rămână în mine” (v. 9), adăugând apoi prin-
cipiul divin potrivit căruia, „când sunt slab, atunci sunt tare” 
(2 Cor. 12:10). 

Aceasta subliniază suveranitatea lui Dumnezeu în ce pri-
vește vindecarea, și ne arată că Domnul folosește infirmitățile 
trupești pe calea sfințirii. Țepușul din trupul lui Pavel nu a 
fost o mustrare pentru vreun păcat, ci mai degrabă un mod 
de a contrabalansa o revelație suavă a Raiului, pe care Dom-
nul i-o făcuse (2 Cor. 12:1-5). 
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Domnul este încă în măsură și dornic să vindece și astăzi 
ca răspuns la rugăciunea fierbinte, stăruitoare. Haideți să fim 
dornici să cunoaștem că, atunci când nu este voia Lui să răs-
pundă la rugăciunile noastre, noi trebuie să ne comportăm ca 
Pavel, care s-a supus Dumnezeului lui și a găsit plăcere în ne-
putințele sale, astfel ca puterea lui Hristos să fie asupra lui (2 
Cor. 12:9). Deși toate bolile provin de la căderea omului în 
Adam și ele îl afectează pe orice om, și deși Hristos, prin 
moartea Sa, a răscumpărat atât trupurile cât și sufletele celor 
din poporul Său, totuși nu este intenția Lui de a-i salva pe ai 
Lui de la moartea naturală și nici să îi vindece sau să îi elibe-
reze de orice infirmitate trupească. A spune contrariul și a în-
cerca aceasta, cu toată bunăvoința din lume, nu înseamnă în 
multe cazuri decât să sfidezi suveranitatea divină, să aduci 
ocară asupra Bisericii lui Dumnezeu, întristare în viețile celor 
care se așteaptă să fie vindecați, să atragi îndoială asupra pute-
rii lui Dumnezeu, și să motivezi eșecul în vindecare pretin-
zând că ar fi vorba de o lipsă a credinței din partea celui care 
așteaptă să fie vindecat, când de fapt nu aceasta este realitatea. 

Când păstorul Hsi s-a rugat pentru vindecare în lucrarea 
lui, însoțind ungerea cu untdelemn cu o credință simplă (Ia-
cov 5:14), căutând aceeași binecuvântare de care el însuși a 
avut parte, folosind în același timp și medicamentele disponi-
bile, a învățat (și aceasta este caracteristica deosebită a realită-
ții lucrării sale) că Domnul a considerat uneori nimerit să răs-
pundă rugăciunilor lui, dar alteori să nu răspundă. O astfel de 
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lucrare a Domnului este suverană și sacră, fie că vindecarea se 
produce, fie că nu. 

Isus i-a sfătuit adesea pe aceia pe care El i-a vindecat să 
nu îi spună acest lucru nimănui, ci să meargă și să se plece îna-
intea Tatălui Său în atitudine de recunoștință și mulțumire. 
Nu există niciun dubiu că astăzi, lucruri precum cancerul pot 
să fie vindecate ca răspuns la rugăciune; totuși, această boală 
este fatală în multe cazuri și, oricâtă rugăciune ar fi făcută, nu 
ar vindeca acea persoană mai mult decât ar fi putut o rugă-
ciune stăruitoare să mântuie viața carismaticului timpuriu 
Edward Irving (The Life of Edward Irving, de Arnold Dalli-
more. B.O.T.). 

Scriptura ne arată clar că suveranitatea divină domnește, 
și că boala și vindecarea deopotrivă pot fi și sunt folosite de 
Dumnezeu spre gloria Lui, dar El rămâne suveran. Chiar dacă 
astăzi, ca răspuns la rugăciuni, în Biserică există vindecări într-
o anume măsură, darurile pe care apostolii le-au avut au depă-
șit de departe orice a mai cunoscut Biserica de atunci încoace. 

3. PROFEȚIILE ȘI CĂLĂUZIREA DIVINĂ 

a. Profeția 

Profeția este o parte substanțială a Vechiului și Noului 
Testament. De-a lungul paginilor Vechiului Testament 
există referințe constante și detaliate la viața și moartea Dom-
nului Isus Hristos. Astfel de exemple se găsesc în cuvintele 
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psalmistului David, care a scris: „mi-au străpuns mâinile și pi-
cioarele” (Ps. 22:16) și, „își împart hainele mele între ei, și trag 
la sorți pentru cămașa mea” (Ps. 22:18), la aceste două lucruri 
făcându-se ulterior referire de către Matei (Matei 27:35) și 
Ioan (Ioan 19:24) ca fiind evenimente petrecute „ca să se îm-
plinească Scriptura”. 

Acesta este doar unul din multe exemple de versete din 
Vechiul Testament care s-au împlinit. La fel a fost predica 
Domnului Isus pe drumul către Emaus când, „a început de 
la Moise, și de la toți prorocii, și le-a tâlcuit, în toate Scriptu-
rile, ce era cu privire la El” (Luca 24:27). Așadar, vedem cum 
Domnul a mers înapoi până la prima profeție a Scripturii care 
Îl privea, anume că sămânța femeii (Fiul întrupat al lui Dum-
nezeu) va zdrobi capul Satanei, și Satana va zdrobi călcâiul 
Lui (al lui Isus): „Aceasta îți va zdrobi capul, și tu îi vei zdrobi 
călcâiul” (Gen. 3:15), și fără îndoială Îl vedem din nou, când 
ajungem la profetul Isaia, care a prezentat nașterea din feci-
oară a lui Hristos (Isaia 7:14), întruparea Lui (Isaia 9:6-7), mi-
nunile Lui (Isaia 35:5-6) și suferințele și jertfa Lui substitutivă 
(Isaia 53). Nu doar că profețiile lui Isaia erau o revelare glori-
oasă a adevărului Evangheliei, dar și istoric, el a făcut referire 
pe nume la Cir, regele persan, cu două sute de ani înainte ca 
acesta să se nască (Isaia 44:28; 45:1), și a profețit felul în care 
Dumnezeu avea să îl folosească pentru a permite reconstrui-
rea Ierusalimului (Isaia 44:28). 

Alți profeți ai Vechiului Testament sunt Ieremia, Daniel 
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și profeții mici. Acesta este doar un sumar al activității grandi-
oase, divine, profetice de-a lungul Vechiului Testament, din 
care o parte deja s-a împlinit. 

În Noul Testament, Domnul Isus a fost cel mai mare 
dintre toți profeții, și a vorbit despre propria moarte și învi-
ere, despre faptul că urma să Își dea viața, pentru ca apoi să o 
reia, vorbind în același timp și despre a doua Sa venire (Matei 
24). Isus i-a spus lui Petru că el (Petru) se va lepăda de El, a 
demonstrat cunoașterea evenimentelor trecute, prezente și 
viitoare la Muntele Schimbării la Față, când alături de El au 
fost Moise și Ilie, precum și Petru, Iacov și Ioan, prilej cu care 
le-a vorbit și despre moartea Sa. 

Dacă vedem cuvintele profetice ale ucenicilor Domnului 
și ale apostolului Pavel, cartea Apocalipsei lui Ioan este deose-
bită, fiind o profeție profundă, mare parte a ei având încă înțe-
lesuri ascunse pentru noi. În epistolele lui către Timotei, Pavel 
se referă la „vremurile de pe urmă” (1 Tim. 4:1-3; 2 Tim. 3:1-
5) și cum vor fi acestea, iar în epistolele către creștinii tesaloni-
ceni, el face referire la a doua venire a lui Hristos și la starea Bi-
sericii de la acel moment (2 Tes. 2:3-4). În epistolele către creș-
tinii corinteni și cei tesaloniceni, Pavel a profețit despre învie-
rea din morți (1 Cor. 15:35-58; 1 Tes. 4:13-18). La fel, aposto-
lul Petru a profețit despre a doua venire a lui Hristos ca fiind 
pe neașteptate: „cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești 
se vor topi de mare căldură” (2 Petru 3:10-11). În predica sa 
din ziua Cincizecimii, Petru a oferit o descriere a sfârșitului 
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lumii, citând din profetul Ioel (F.A. 2:19-20; Ioel 2:30-31), 
lucru asemănător cu însăși profeția Domnului Isus despre a 
doua Sa venire, prezentată în Matei, capitolul 24, și care in-
cludea și cuvintele: „Cerul și pământul vor trece, dar cuvin-
tele Mele nu vor trece” (Matei 24:35). 

Acestea sunt doar câteva exemple de profeții divine din 
Vechiul și Noul Testament. Este clar că astfel de profeții au 
fost folosite în elaborarea Canonului Scripturii, și că tot ceea 
ce Domnul a voit, a și fost revelat. În cartea Apocalipsa, ul-
tima carte profetică a Scripturii, este lansat un avertisment se-
rios prin apostolul Ioan în ce privește jocului cu profețiile: 
„Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea 
aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va 
adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva 
ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumne-
zeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă, scrise în 
cartea aceasta” (Apoc. 22:18-19). 

Dacă aceste lucruri se aplică pentru cartea Apocalipsa, 
putem fi siguri că se aplică tuturor profețiilor Vechiului și 
Noului Testament. Nu va mai fi niciodată nevoie de profeți 
în Biserică pentru a revela adevărul. Această slujire este înche-
iată pentru totdeauna, orice adăugiri (ce nu pot avea autori-
tatea Scripturii, care este inspirată divin) trebuie inevitabil să 
fie lucrarea unor profeți mincinoși. Însuși Domnul Isus Hris-
tos a avertizat cu privire la profeții mincinoși, spunând: „Se 
vor scula mulți proroci mincinoși, și îi vor înșela pe mulți” 



CAPITOLUL 3  53 

 

(Matei 24:11). Apostolul Petru a vorbit despre ei când a spus: 
„Fiindcă mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scrip-
tură nu se tâlcuiește singură. Căci nicio prorocie n-a fost 
adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumne-
zeu, mânați de Duhul Sfânt. În norod s-au ridicat și proroci 
mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care 
vor strecura pe furiș erezii nimicitoare…” (2 Petru 1:20-21; 
2:1). Iar apostolul Ioan a scris: „Preaiubiților, să nu îi dați cre-
zare oricărui duh; ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la 
Dumnezeu; căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși” (1 
Ioan 4:1). 

Adăugirile la Scriptură care sunt atât de des întâlnite as-
tăzi includ declarația Bisericii Romano-Catolice privind naș-
terea imaculată a fecioarei Maria, care pretinde că fecioara 
Maria s-a născut fără păcat; înălțarea ei la Cer; titlul dat ei de 
Biserica Romano-Catolică drept regină a Raiului și co-răs-
cumpărătoare alături de Hristos. Tot așa, Biserica Romano-
Catolică a adoptat scrieri evreiești apocrife neinspirate divin 
adăugându-le la Vechiul Testament (cărțile apocrife) practica 
rugăciunilor pentru morți, alături de conceptul purgatoriu-
lui, niciuna dintre acestea neregăsindu-se în Canonul inspirat 
al Vechiului și Noului Testament. 

Dacă astăzi ar fi necesară reinstaurarea slujirii de profet 
în Biserică, ar fi foarte clar că ea ar fi o slujire inutilă pentru 
Biserică. Totul este acum revelat. Nu a mai rămas niciun ade-
văr scriptural care trebuiască să fie descoperit. Acest lucru a 
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fost recunoscut consecvent de către Biserică în toate timpu-
rile. „Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu” (2 Tim. 
3:16), iar Biserica este, în consecință, zidită „pe temelia apos-
tolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus 
Hristos” (Efes. 2:20). „Căci nimeni nu poate pune o altă te-
melie decât cea care a fost pusă, și care este Isus Hristos” (1 
Cor. 3:11), lucru care este revelat în Scriptură și în sufletul 
omului prin Duhul Sfânt. 

b. Călăuzirea divină 

Nu se poate nega faptul că Domnul Își călăuzește copiii., 
fiind trimis la Betleem pentru a unge rege pe David, Samuel 
a fost călăuzit de Dumnezeu să nu se oprească la niciunul din-
tre frații lui David, pentru ca apoi să audă cuvintele: „Scoală-
te, și unge-l, căci el este” (1 Sam. 16:12). Ilie a fost călăuzit de 
Dumnezeu să se ducă în Sarepta, unde urma să găsească o fe-
meie văduvă (1 Împ. 17:9).  

Apostolului Pavel i-a fost interzis prin Duhul să meargă 
și să predice Evanghelia în Asia și Bitinia, dar a fost călăuzit 
apoi într-o vedenie să meargă în Macedonia, de unde a ajuns 
la Filipi, unde a fost folosit de Domnul în convertirea Lidiei 
(F.A. 16:6-15). Domnul i-a arătat apostolului Pavel că trebuie 
să meargă la Roma, iar în timpul furtunii de pe Marea Medi-
terană i-a spus, atunci când totul părea pierdut, că va fi dus 
înaintea Cezarului și că niciunul dintre cei care navigau îm-
preună cu el nu va muri înecat (F.A. 27:23-25). 
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Domnul îi călăuzește și astăzi pe creștini. Hudson Tay-
lor a auzit chemarea divină, „mergi în China”, și la, fel ca el, 
mulți alți misionari au fost călăuziți de Domnul către lucrarea 
vieții lor, precum William Carey, care a fost trimis în India. 
Călăuzirea divină nu se face în mod necesar printr-o voce din 
Cer adresându-se sufletului. Uneori a fost ca atunci când 
apostolul Pavel a primit călăuzire clară pe drumul către Da-
masc: „Scoală-te, intră în cetate, și ți se va spune ce trebuie să 
faci” (F.A. 9:6). În mod asemănător, Anania a primit călăuzi-
rea divină de a se duce la Saul, spunându-i-se: „Du-te, căci el 
este un vas, pe care l-am ales ca să ducă Numele Meu înaintea 
Neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel” 
(F.A. 9:15). 

Alteori, Domnul i-a chemat pe creștini să acționeze cu 
rugăciune și le-a confirmat după aceea călăuzirea în inimile 
lor. Un verset clar privind călăuzirea divină este prezentat în 
Proverbe: „Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului, și îți 
vor izbuti planurile” (Prov. 16:3). Domnul nu promite să răs-
pundă într-un timp anume. Creștinul merge înainte ru-
gându-se să fie păzit de orice greșeală în timp ce caută călău-
zirea divină; după multe săptămâni, luni sau chiar ani, el este 
capabil să se uite în urmă și să vadă că decizia lui a fost una 
corectă, care a fost făcută în temere de Domnul. „Îți vor iz-
buti planurile”. 

Uneori, așa cum creștinii știu bine, Dumnezeu le porun-
cește să „stea pe loc”, după cum Moise a transmis porunca 
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față de poporul Israel la Marea Roșie (Exod 14:13). Alteori, 
ei experimentează aceasta: „Urechile tale vor auzi după tine 
glasul care va zice: ,Iată drumul, mergeți pe el!’ Când veți voi 
să vă mai abateți la dreapta sau la stânga” (Isaia 30:21). O as-
tfel de experiență ilustrează împlinirea Cuvântului Domnu-
lui, care spune: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, 
și ele vin după Mine” (Ioan 10:27). O astfel de experiență este 
ilustrată prin norul și stâlpul de foc care au condus Israelul 
din vechime ziua și noaptea (Exod 13:21). 

Dar o astfel de călăuzire divină poate fi abuzată. După 
cum se vede în personaje ale Scripturii precum Moise, Sa-
muel, Ilie, Pavel sau Hudson Taylor, mai în timpurile re-
cente, o astfel de călăuzire plină de putere a venit cu totul rar, 
în principal în momente majore din viețile lor, cu siguranță 
nefiind regula din fiecare oră, fiecare zi sau fiecare lună. Scrip-
tura nu prezintă nicăieri călăuziri oferite direct pentru orice 
activitate minoră sau pentru orice decizie măruntă din viață, 
pentru orice direcție, la orice colț al străzii. Este clar că, atunci 
când propovăduiesc Cuvântul Lui, slujitorii lui Dumnezeu 
doresc să aibă tema și pasajul clar stabilite de Domnul în ini-
mile lor; deși ei pot să aibă îndoieli adesea cu privire la pasajul 
ales, iar alteori acesta să le fie revelat clar. Cheia pentru călău-
zirea corectă este să aducem acea chestiune în rugăciune îna-
intea Domnului, cerând asemenea psalmistului David: „În-
vață-mă, Doamne, calea Ta, și povățuiește-mă pe cărarea cea 
dreaptă, din pricina vrăjmașilor mei” (Ps. 27:11). 
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Deseori există multă confuzie în mintea celor care caută 
călăuzire să vadă dacă o anume „cale” este sau nu de la Dom-
nul, și astfel există o dorință puternică (nu întotdeauna îm-
plinită de Domnul) de a primi un cuvânt clar, așa cum au fost 
cuvintele Domnului față de Cir: „Eu voi merge înaintea ta, 
voi netezi drumurile muntoase” (Isaia 45:2). Astfel de cu-
vinte, când sunt spuse de Duhul Sfânt în inimă, aduc pace, 
mângâiere și un simț al aprobării din partea Domnului. Așa a 
fost călăuzirea lui Naomi în credincioșia ei față de Rut: „Fii 
liniștită, fiica mea, până vei ști cum se va isprăvi lucrul acesta” 
(Rut 3:18). Aceasta a fost o așteptare binecuvântată în cre-
dința față de Domnul, care avea să acționeze, și pentru care 
toată slava era a Lui. 

Chiar dacă o anume modalitate de călăuzire a creștinilor 
poate fi abuzată de ei, asta nu înseamnă că acea modalitate 
este invalidată astfel; și, așa cum arăta Bunyan, unii pot să o ia 
în mod greșit pe „căi lăturalnice” și să fie nevoiți astfel să se 
întoarcă, însă în umblarea lor generală și în direcția călăuzirii 
divine, ei vor fi în mâinile milostive ale Domnului, care „i-a 
călăuzit pe drumul cel drept, ca să ajungă într-o cetate de lo-
cuit” (Ps. 107:7), și astfel la sfârșitul călătoriei vieților lor vor 
avea motiv să reitereze adevărul că, „știm că toate lucrurile lu-
crează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și 
anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său” 
(Rom. 8:28). 

Învățătura sfântă va demonstra în final că multe lucruri 
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la care ei se gândeau că au fost în voia Lui, de fapt nu fuseseră 
(Isaia 55:8-9); și multe lucruri la care ei se gândeau că nu con-
stituiau voia Lui, se vor demonstra că, de fapt, au fost voia 
Lui. Soarta celor cu adevărat învățați de Duhul și aduși în 
smerenie la a-și vedea, spre slava lui Dumnezeu, ignoranța, și 
la a descoperi înțelepciunea Lui, este exprimată într-un fel 
atât de frumos în imnul următor, compus de William 
Cowper: 

Dumnezeu face lucrurile în chip tainic  
Minunile Lui se împlinesc; 
El Își așterne pașii în mare, 
Și călărește pe vânt. 

În adâncimile de nepătruns  
Ale-nțelepciunii niciodată eșuând, 
El strânge comorile scopurilor Lui strălucitoare, 
Și împlinește voia Sa suverană. 

Necredința oarbă sigur va greși, 
Și va scruta în van lucrarea Lui;  
Dumnezeu e singurul Lui traducător, 
Și El Își va arăta lucrarea clar. 

Smerenie și rugăciune; supunere totală față de voia 
Domnului; o frică delicată față de Dumnezeu; o conștienti-
zare a înțelepciunii Lui și a ignoranței noastre; o cufundare în 
Scriptură, căci „cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât 
sunt de sus căile Mele față de căile voastre și gândurile Mele 
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față de gândurile voastre” (Isaia 55:9) – toate acestea ne vor 
oferi o imagine serioasă asupra călăuzirii divine și mai puțină 
încredere că unii ar fi pricepuți la acest subiect.  
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4 
CONTINUITATEA DARURILOR        

DUHULUI SFÂNT 
 

Scriptura ne arată că Ioan Botezătorul a fost umplut de 
Duhul Sfânt din pântecele mamei sale și că Zaharia, Maria, 
Simeon și Ana au fost de asemenea umpluți de Duhul Sfânt. 
Dar există un dar particular sau o revărsare a Duhului Sfânt 
diferită de aceasta. Domnul Isus vorbește despre acest lucru 
astfel: „Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de 
apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre 
Duhul, pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. 
Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese 
încă proslăvit” (Ioan 7:38-39). 

Cu privire la acest pasaj, episcopul Christopher 
Wordsworth spunea în Noul Testament Grecesc pe care l-a 
editat că „apele n-au putut curge din Stâncă, adică Hristos, 
până ce Stânca nu a fost lovită”. Această revărsare a Duhului 
a venit asupra ucenicilor la Cincizecime, după moartea, învi-
erea și înălțarea la Cer a lui Isus, dându-i astfel Bisericii pri-
mare darurile Duhului. Aceste daruri sunt enumerate în 1 
Corinteni 12:8-10, iar slujirile din Biserică sunt enumerate în 
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1 Corinteni 12:28-30. Ele sunt prezentate de asemenea, într-
o formă prescurtată, și în Romani 12:6-8. Acestea erau daru-
rile specifice date pentru Biserica primară după înălțarea lui 
Hristos, nu înainte. Ele fuseseră date de Duhul Sfânt în mod 
individual. Unuia i s-a dat cuvânt de înțelepciune, altuia cu-
vânt de cunoaștere, altuia credința, altuia abilitatea de a vin-
deca, altuia abilitatea de a face minuni, altuia prorocia, altuia 
discernământul asupra duhurilor, altuia abilitatea de vorbi în 
diferite limbi (diferite feluri de limbi), altuia abilitatea de a 
traduce acele limbi (1 Cor. 12:8-10). Nicio persoană nu are 
toate darurile, după cum Pavel arată atunci când pune urmă-
toarele întrebări: „Toți au darul tămăduirilor? Toți vorbesc 
în alte limbi? Toți tălmăcesc?” (1 Cor. 12:30). Iar răspunsul 
a fost că nu toți fac vindecări, sau vorbesc în limbi, sau traduc 
acele limbi. 

Această primire a darurilor în Biserica primară este pre-
zentată în Faptele Apostolilor 19:1-7, când apostolul Pavel a 
ajuns la Efes și i-a întâlnit pe ucenicii lui Ioan, apoi i-a întrebat 
dacă, crezând, primiseră Duhul Sfânt (F.A. 19:2). Când a au-
zit că ei nu primiseră Duhul, i-a botezat în Numele lui Isus, 
și-a pus mâinile peste ei și ei au vorbit în limbi și au prorocit. 
În Efeseni 1:13, citim despre aceia care, după ce au crezut, au 
fost „pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit”, acea fă-
găduință la care Domnul Isus făcuse referire după învierea Sa 
și înainte de înălțare: „Și iată că voi trimite peste voi făgădu-
ința Tatălui Meu” (Luca 24:49), ca și în Ioel 2:28 și în Faptele 
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Apostolilor 2:17. Această pogorâre a Duhului Sfânt preves-
tită de profetul Ioel și de Domnul Isus („putere de sus”, Luca 
24:49) a fost specifică pentru Biserica primară. Domnul a lă-
sat în Biserica din acele vremuri timpurii, apostoli, profeți, în-
vățători, pe cei cu daruri de minuni, daruri de vindecare, de 
ajutorare, de cârmuire și de vorbire în diverse limbi (1 Cor. 
12:28). 

Scriptura ne descoperă destul de clar că, atunci când 
apostolii au murit, ultimul dintre ei fiind Ioan, ei n-au fost 
înlocuiți de alți apostoli, așa cum s-a întâmplat cu înlocuirea 
lui Iuda Iscarioteanul. Pe măsură ce Biserica s-a extins în țările 
din bazinul Mării Mediterane, aceste daruri specifice au fost 
gradual retrase. Zilele mărețe ale minunilor și puterilor excep-
ționale de vindecare, de vorbire în limbi, și altele nu au mai 
fost întâlnite. Acest lucru s-a petrecut în aceeași perioadă 
când Canonul Scripturii a ajuns să fie încheiat. De atunci în-
coace n-au mai existat în Biserică astfel de oameni cu putere 
ca apostolii. Puterea Duhului Sfânt în slujirea predicării, pro-
povăduirea Evangheliei și convertirea oamenilor au rămas, 
dar odată cu plecarea dintre noi a apostolilor, și „semnele 
apostolilor” s-au dus. 

Istoria Bisericii confirmă acest lucru de-a lungul secole-
lor, și deși s-au ridicat bărbați ai credinței ca sfântul Augustin 
de Hippo și alți părinți ai Bisericii, au existat multe greșeli și 
multe nepotriviri între ei. Bărbați evlavioși au scris cărți, cum 
este Cetatea lui Dumnezeu de Augustin de Hippo. Biserica a 
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produs mulți teologi de seamă de-a lungul secolelor. În vre-
mea Reformei, bărbați de calibrul lui Luther și Calvin au ex-
plicat Scripturile, iar Europa a cunoscut o măreață lucrare de 
revărsare a Duhului Sfânt. Dar chiar și acea trezire, ca și altele 
care au urmat, n-au mai avut caracteristica evidentă a epocii 
mărețe a apostolilor și n-au mai avut parte de acea pogorâre a 
Duhului de la Cincizecime, care a fost dată pentru întemeie-
rea Bisericii. Niciun alt lucru nu s-a mai petrecut în Biserică 
de la acel moment încoace, care să se potrivească sau să se ase-
mene cu darurile date atunci apostolilor. 

Chiar dacă au existat pretenții de minuni, vindecări, 
prorocii sau vorbire în limbi din generațiile care au urmat 
Cincizecimii și până în ziua de azi, la examinarea dovezilor în 
sprijinul acestora, se vede că minunile lui Isus, precum învie-
rea din morți a fiicei lui Iair, a fiului văduvei lui Nain și a lui 
Lazăr, precum potolirea furtunii de pe Marea Galileei, mersul 
pe apă, hrănirea celor cinci mii și a celor patru mii, vindecarea 
leproșilor, a orbilor, surzilor și muților, vindecarea urechii tă-
iate a lui Malhus, transformarea apei în vin și multe alte mi-
nuni asemănătoare, toate au fost fără pereche în natura și ex-
tinderea lor. Este un lucru important se observat că, deși Pe-
tru și Pavel au înviat ocazional oameni din morți și au vinde-
cat mulți bolnavi, în Scriptură nu este menționată nicio situ-
ație în care ei ar fi mers pe apă. Nici nu îl vedem pe Pavel în-
cercând să potolească furtuna din Marea Mediterană, când se 
afla în călătoria sa către Roma, pentru a fi judecat înaintea 
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Cezarului. Aceste acțiuni uimitoare fuseseră rezervate pentru 
prezența și Cuvântul Domnului Isus Hristos, Fiul veșnic al 
lui Dumnezeu, Creatorul tuturor lucrurilor. 

În mod asemănător, în fiecare generație de după cea de 
la Cincizecime, abilitatea de a vorbi fluent în alte limbi (așa 
cum au vorbit apostolii la Cincizecime) a fost absentă, la fel 
cum a fost abilitatea de a-i vindeca pe orbi, surzi, muți, para-
litici și leproși, dacă o comparăm cu acțiunile lui Isus și ale 
apostolilor Lui. Dacă vindecările ar trebui să aibă loc și astăzi 
la aceeași scară în spitalele noastre, și dacă ele ar fi autentifi-
cate de medicii profesioniști, cu siguranță că aceste lucruri ar 
ține capul de afiș al știrilor. Dar nu avem parte de astfel de 
știri; singurul lucru adevărat este discuția care are loc pe mar-
ginea pretențiilor în legătură cu astfel de vindecări. Chiar 
dacă există răspunsuri uimitoare la rugăciune și chiar dacă 
vindecările nu sunt o necunoscută totală, totuși rămâne un 
adevăr că, în ce privește scara, gradul și magnitudinea binecu-
vântărilor apostolice, astfel de daruri au fost retrase de la Bi-
serică, și că numai apostolilor li s-a dat puterea să treacă pur și 
simplu pe lângă bolnavi și să îi vindece cu umbra lor, sau ca 
aceștia să se atingă de hainele apostolului și astfel să fie vinde-
cați. Nu știm pe cineva care să fi mers în jurul spitalelor noas-
tre, vindecând astfel mulțimi întregi de pacienți! 

Tot astfel, darurile profetice uimitoare din Biserica pri-
mară, care priveau principalele evenimente precum prima și 
a doua venire a lui Hristos, ca și lucrarea Domnului privitoare 
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la întoarcerea evreilor în Israel și convertirea lor (Rom. 11:23; 
2 Cor. 3:16), au fost rezervate prorocilor și apostolilor, și sunt 
irepetabile, unice, aplicabile doar Bisericii primare, în strictă 
legătură cu încheierea Canonului Scripturii. Deși Domnul le 
poate da călăuzire creștinilor și îi poate ghida ca pe Hudson 
Taylor, când l-a trimis în China, totuși El nu i-a dat lui Hud-
son Taylor niciun fel de cunoaștere a viitorului sau indicii 
despre extinderea viitoare a lucrării organizației sale, numită 
China Inland Mission. Acel om al lui Dumnezeu a mers îna-
inte în credință, luând cu el sute de misionari, depinzând de 
Domnul pentru a fi ajutat cu acoperirea nevoilor lor și pentru 
a folosi lucrarea lui spre mântuirea sufletelor. Puterea cea mare 
din lucrarea unora precum William Carey și Hudson Taylor a 
fost puterea Duhului manifestată în predicarea Cuvântului lui 
Dumnezeu și în distribuția de Biblii în limba nativilor. Acești 
oameni au învățat limbile vorbite în India și China, și lor nu li 
s-a dat niciun dar special al vorbirii în limbi. Carey a tradus cu 
multă trudă Scriptura în peste 30 de dialecte din India, și a aș-
teptat 6 ani până ce a avut primul convertit. În lucrarea lui n-
au existat daruri de prorocie, de vorbire în limbi sau de vinde-
cări. Cu toate acestea, Domnul l-a folosit într-un chip minu-
nat. 

O astfel de trezire trebuie să căutăm și noi astăzi: revăr-
sarea Duhului Sfânt asupra predicării Evangheliei și aceeași 
binecuvântare asupra răspândirii Scripturii în limbile acestei 
lumi. „Evanghelizarea cu putere”, a semnelor și minunilor, a 
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vindecării, prorociilor și vorbirii în limbi a fost caracteristica 
exclusivă a Bisericii primare. Porunca Domnului pentru uce-
nicii Lui în Marcu 16:15-16 a fost clară: „Duceți-vă în toată 
lumea, și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va 
crede și se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi 
osândit”. „Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. 
Domnul lucra împreună cu ei, și întărea Cuvântul prin sem-
nele, care-l însoțeau” (Marcu 16:20). Aceste semne se refe-
reau la numărul uriaș al convertirilor de la Cincizecime, și 
ceea ce noi avem nevoie azi sunt semne asemănătoare; o tre-
zire precum cea pe care Whitefield a văzut-o în lucrarea sa din 
secolul al XVIII-lea, care a păzit această țară de o catastrofă 
asemănătoare cu aceea din Franța din timpul Revoluției din 
1789. Țara noastră devine complet păgână și nelegiuită, și ni-
mic altceva nu poate opri acest declin decât o trezire prin pu-
terea Duhului Sfânt. 
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5 
CONCLUZII 

 

Luând în considerare marile Treziri ale Reformei, ale 
epocii puritane din secolul al XVII-lea, Trezirea Evanghelică 
din secolul al XVIII-lea din Marea Britanie și America, și Tre-
zirea Misionară din secolul al XIX-lea din Africa, India, 
China și alte locuri din lume, principala lor caracteristică a 
fost întoarcerea la adevăr și propovăduirea adevărului, anume 
„adevărul care este în Isus” (Efes. 4:21). Liderii tuturor aces-
tor mișcări s-au separat de erezie, iar acest lucru nu poate fi 
negat. Chiar dacă Hudson Taylor a avut, din punct de vedere 
denominațional, un spirit ecumenic, totuși el n-a manifestat 
niciodată un astfel de spirit când a fost vorba ca să treacă gra-
nița adevărurilor vitale ale Evangheliei, cum ar fi nașterea din 
nou. Așadar, nu vedem pe niciunul dintre acești oameni 
amestecând învățăturile lor cu romano-catolicismul sau cu li-
beralismul. Ei au ascultat de Scriptură și s-au separat de orice 
altceva. 

Și ce contrast izbitor este acesta față de Mișcarea Caris-
matică de astăzi, care se folosește de „a doua binecuvântare” a 
ei și de darul „vorbirii în limbi” ca de o punte de legătură cu 
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romano-catolicismul și cu aceia din alte denominații care au 
vederi teologice liberale. În timp ce Mișcarea Ecumenică, țin-
tind la aducerea împreună a tuturor denominațiilor princi-
pale cu prețul renunțării la adevăr, își continuă drumul, mulți 
creștini sunt incapabili să meargă în direcția amestecării cre-
dințelor, și descoperă că le este imposibil să fie de acord cu 
evenimente precum serviciile multi-religioase organizate la 
abația Westminster, unde participă și regina. Ei nu acceptă că 
această Mișcare Ecumenică, mai întâi un amestec de denomi-
nații, apoi unul de religii, ar putea fi lucrarea Duhului Sfânt 
al adevărului. Așa că există o rămășiță care simte nevoia de a 
„ieși din mijlocul lor și a se separa de ei”. Pentru ei, adevărul, 
așa cum este revelat în Scriptură, este de o mult mai mare im-
portanță decât o a „doua binecuvântare” sau decât darurile 
Duhului, care, pasămite, ar trebui să fie mai importante decât 
adevărul și să permită o amestecare a lui cu erezii atât de grave 
precum maslul romano-catolic și închinarea la fecioara Maria, 
pretinzând că acestea ar fi numai niște mărunte erori, nu erezii 
care distrug sufletele, așa cum reformatorii știau că sunt. 

Cei evlavioși din această țară anticipează cu rugăciune o 
altă trezire; o trezire a predicării și o trezire a adevărului, o tre-
zire de calibru și conținut asemănătoare acelora care au avut 
loc în țara noastră în ultimele patru sute de ani; o trezire la 
doctrina îndreptățirii prin credință; o trezire a sfințeniei 
printr-o separare clară a creștinilor de lumea care zace în nele-
giuire; o trezire a predicării cu putere și cu ungerea Duhului 
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Sfânt așa cum a avut loc în secolul al XVIII-lea în Marea Tre-
zire Evanghelică, atunci când mii de oameni au fost născuți din 
nou din Duhul lui Dumnezeu și când doctrina nașterii din 
nou a fost predicată cu credincioșie de cei trimiși de Dumne-
zeu să predice; o trezire a poverii rugăciunii pentru mântuirea 
sufletelor și pentru răspândirea adevărului Evangheliei. 

O astfel de trezire, care mișcă o întreagă națiune și ră-
mâne scrisă în istorie de generațiile următoare, încă este aștep-
tată. Se poate să se vadă la orizont numai un nor mic, de mă-
rimea unei palme, dar revărsarea puternică a Duhului Sfânt 
asupra națiunii noastre păgâne și rele încă nu a avut loc. Și 
nici nu ne așteptăm ca ea să vină ca rezultat al vreunor semne 
sau minuni, pentru că, așa cum Hristos a spus în pilda Sa cu 
bogatul și Lazăr (Luca 16): „Dacă nu ascultă pe Moise și pe 
proroci (adică Scriptura), nu vor crede nici chiar dacă ar învia 
cineva din morți” (Luca 16:31). 

Scopul măreț al Domnului în secolul nostru este acela 
de a-i mântui oameni prin „nebunia propovăduirii” (1 Cor. 
1:21) sub puterea Duhului Sfânt, și noi trebuie să ne rugăm 
pentru predicatori trimiși de Dumnezeu (Rom. 10:15), mai 
degrabă decât să abandonăm marea slujire a predicării în fa-
voarea bizuirii pe „semne și minuni” ca să aducem păcătoșii 
la Hristos. Noi nu umblăm după o a doua Cincizecime. Da-
rurile profeților și apostolilor au fost date pentru începuturile 
Bisericii, fiind „zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, pia-
tra din capul unghiului fiind Isus Hristos” (Efes. 2:20). Nu 
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avem nevoie de o altă temelie. Nicio clădire nu are nevoie de 
mai mult de o fundație. Ci noi căutăm ca puterea Duhului să 
se „pogoare”, după cum a scris Charles Wesley în imnul său: 

Pogoară-Te Duh al adevărului, 
Descoperă-ne lucrurile Domnului; 
O, fă-ne cunoscuți Tatălui,  
Și fă-ne părtași sângelui. 

Niciun om nu poate spune  
Că Isus este Domnul, 
Dacă nu-i dai vălul de pe ochi, 
Și dacă nu-i insufli Cuvântul viu. 

Atunci, numai atunci simțim  
Atracție pentru sângele Lui; 
Și strigăm cu bucurie negrăită, 
‚Domnul meu și Dumnezeul meu!’ 

O, fie ca lumea să cunoască  
Pe Mielul ce ispășește tot! 
Duhul Credinței, coboară-Te și arată  
Virtutea Numelui Său. 

Inspiră credința cea vie,  
Pe care oricine-o primește, 
Are în el mărturia,  
Și crede fiind mântuit. 

Nașterea din nou este lucrarea Duhului Sfânt. „Ce este 
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născut din Duh, este duh” (Ioan 3:6). „Nu te mira că ți-am 
zis: Trebuie să vă nașteți din nou” (Ioan 3:7). Aceasta este bi-
necuvântarea pe care Biserica o așteaptă; revelația divină a lui 
Hristos în inimile oamenilor, despre care Hristos i-a vorbit lui 
Petru ca răspuns la mărturisirea lui: „Tu ești Hristosul, Fiul 
Dumnezeului celui viu!” (Matei 16:16), „Ferice de tine, Si-
mone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea și sângele ți-au desco-
perit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri” (Matei 
16:17). Biserica așteaptă aceste lucruri, anume propovăduirea 
cu putere a Evangheliei de către predicatorii trimiși de Dum-
nezeu. 

O astfel de lucrare a Duhului va face separarea tuturor 
erorilor, ereziilor și formalismului de trezirea națiunii, lucru 
pe care îl dorim astăzi, și care va constitui singurul remediu 
pentru colapsul moral al acestei națiuni, în fața căreia mărtu-
risim acum. 
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