In memoriam
influenþa pe care acesta a avut-o asupra a milioane de
oameni de pretutindeni: „Aceasta s-a întâmplat fiindcã
David Wilkerson (...) a fost un model de integritate ºi
ºi-a încheiat lucrarea bine, într-o vreme în care unii
teleevangheliºti sunt surprinºi de fotografi în þãri
strãine cu femei cu care nu sunt cãsãtoriþi, iar alþii
sunt daþi în vileag pentru activitãþi sexuale pãcãtoase...
Wilkerson a fost o întruchipare a virtuþii, iar influenþa
sa a fost imensã.”
Publicãm mai jos un devoþional al lui David
Wilkerson despre ce înseamnã a fi plin de Duhul Sfânt.

Plin de Duh

David Wilkerson
1931-2011
Dupã 60 de ani de slujire în lucrarea lui Dumnezeu,
cu numai trei sãptãmâni înainte de împlinirea vârstei
de 80 de ani, pastorul David Wilkerson a trecut în
veºnicie în ziua de 27 aprilie a.c., în urma unui accident de maºinã.
Fondator al prestigioaselor organizaþii internaþionale Teen Challenge ºi World Challenge, cu
renume mondial pentru reabilitarea dependenþilor
de droguri ºi de alcool fundamentatã pe principii
creºtine ºi, de asemenea – în 1987, al bisericii Times
Square din New York, care numãrã astãzi peste
8000 de membri, David Wilkerson a ajuns cunoscut
în urma publicãrii a peste 30 de cãrþi, cea mai
cunoscutã fiind, probabil, bestselerul Crucea ºi
pumnalul (apãrutã în 1963). Pe lista cãrþilor scrise
de el ºi traduse în limba românã se numãrã ºi
Sfinþeascã-Se numele Tãu, Sunaþi din trâmbiþã,
Triumf prin tragedie ºi Viziunea apocalipticã
(apãrute la Editura Life Publishers din Oradea).
Din 1999 a cãlãtorit în toatã lumea, þinând
conferinþe, predicând ºi învãþând pe oameni despre
Dumnezeu. A vizitat România de mai multe ori ºi
a þinut o conferinþã de 3 zile la Sala Palatului din
Bucureºti, la care au participat mii de credincioºi
din România ºi din Republica Moldova.
Steve Strang, fondator ºi editor al revistei creºtine americane Charisma, explica atenþia deosebitã
acordatã de lumea întreagã evenimentului morþii
lui David Wilkerson prin impactul puternic ºi
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Cuvântul Adevãrului

„Dumnezeiasca Lui putere ne-a dãruit tot ce priveºte
viaþa ºi evlavia, prin cunoaºterea Celui ce ne-a chemat
prin slava ºi puterea Lui.” (2 Petru 1:3)
Ani la rând am pretins cã sunt plin de Duh. Am
mãrturisit cã am fost botezat cu Duhul Sfânt. Am
predicat cã Duhul Sfânt îmi dã putere sã fiu martor
ºi mã sfinþeºte. M-am rugat în Duhul, am vorbit cu
Duhul, am mers în Duhul ºi-I auzeam vocea. Cred cu
adevãrat cã Duhul Sfânt este puterea lui Dumnezeu.
Pot sã te iau, sã te duc ºi sã-þi arãt locul unde am
fost umplut de Duh, la vârsta de 8 ani. Am citit tot ce
spune Scriptura despre Duhul Sfânt. ªi totuºi, în ultimul
timp m-am trezit rugându-mã: „Cunosc eu oare cu
adevãrat aceastã putere incredibilã ce locuieºte în mine?
Sau este Duhul doar o doctrinã pentru mine? Sau poate
Îl ignor într-un fel? Sau poate nu-I cer sã facã pentru
mine ceea ce a venit El sã facã?”
Realitatea este cã
tu poþi sã ai ceva
foarte valoros ºi sã nu
ºtii asta. ªi nu poþi sã
te bucuri de ceea ce
ai, pentru cã tu nu
înþelegi cât de valoros
este.
Existã o istorioarã despre un fermier care lucrase la ferma lui micã
toatã viaþa lui. Decenii la rând el a lucrat solul
stâncos, trãind sãrac ºi, la sfârºit, murind nemulþumit.
Dupã moartea lui, ferma a fost datã fiului sãu. Într-o
zi, în timp ce ara, a gãsit un bulgãre suflat în aur. L-a
evaluat ºi i s-a spus cã este din aur curat. La scurt
timp tânãrul a descoperit cã ferma era plinã cu aur.
Peste noapte, el a devenit un om bogat. Cu toate
acestea, tatãl sãu nu s-a putut bucura de aceastã
bogãþie, ºi totuºi lucrase ferma toatã viaþa lui.
La fel este ºi cu Duhul Sfânt. Mulþi dintre noi
suntem în ignoranþã cu privire la ceea ce avem, la
puterea ce locuieºte în noi. Unii creºtini trãiesc toatã
viaþa gândindu-se cã au tot ce aduce Duhul Sfânt,
ºi totuºi nu L-au primit în toatã puterea ºi plinãtatea
Lui. El nu împlineºte în ei eterna lucrare pentru care
El a fost trimis.
DAVID WILKERSON

