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A

ceasta este întrebarea pe care apostolul
Pavel a adresat-o
ucenicilor pe care i-a întâlnit în Efes
(Fapte 19.1-2). Rãspunsul lor este
binecunoscut celor familiarizaþi cu
Sfânta Scripturã: „Nici n-am auzit
mãcar cã a fost dat un Duh Sfânt!”.
Dacã Pavel le-a pus aceastã
întrebare, probabil cã observase din
trãirea lor spiritualã cã le lipsea ceva,
o componentã esenþialã. Acesta,
cred, este ºi motivul pentru care Luca,
inspirat de Duhul Sfânt, a menþionat
acest episod în relatarea sa din Faptele
Apostolilor.
Celor 12 bãrbaþi din Efes li se
poate scuza necunoaºterea – primiserã doar botezul pocãinþei, al lui
Ioan, dar nu auziserã de Domnul
Isus decât atunci, de la Pavel, ºi ca
urmare au fost botezaþi în numele
Domnului Isus, dupã care, atunci
când apostolul ºi-a pus mâinile peste
ei „Duhul Sfânt S-a coborât ºi peste
ei, ºi vorbeau în alte limbi ºi proroceau” (Fapte 19.6).
Nouã, creºtinilor din ziua de azi,
nu ni se mai poate acorda aceleaºi
circumstanþe atenuante, pentrucã noi
avem la dispoziþie Sfânta Scripturã,
cu toate relatãrile ei privitoare la
revãrsarea Duhului Sfânt în ziua
Cincizecimii ºi la toatã lucrarea, atât
de variatã ºi de importantã, pe care
El o face în cei credincioºi.
Ucenicii au fost alãturi de
Domnul Isus timp de trei ani ºi jumãtate, perioadã în care au vãzut

minunile ºi vindecãrile pe care El
le-a fãcut, auziserã învãþãturile Lui
ºi le predicaserã ºi altora, ba încã,
trimiºi de Isus, s-au rugat ei înºiºi
pentru alþi oameni ca sã fie vindecaþi
ºi eliberaþi de demoni ºi Dumnezeu
le ascultase rugãciunea (Luca 10.17).
Cu toate acestea ei încã nu erau gata
sã fie adevãraþi martori ai lui Isus.
Mai aveau nevoie de ceva pentru
aceasta, ºi anume de puterea pe care
au primit-o atunci când Duhul Sfânt
S-a pogorât peste ei în ziua Cincizecimii : „Ci voi veþi primi o putere,
când Se va pogorî Duhul Sfânt peste
voi, ºi-Mi veþi fi martori în Ierusalim,
în Iudeea, în Samaria ºi pânã la
marginile pãmântului” (Fapte 1.8).
Aceastã putere l-a fãcut pe
apostolul Petru (cel care, de fricã,
se lepãdase de Domnul Isus de trei
ori, în noaptea în care Acesta fusese
prins ºi condamnat) sã se ridice în
picioare, împreunã cu ceilalþi
unsprezece ucenici, în mijlocul
oamenilor care se aflau în Ierusalim
– ºi care veniserã atraºi de vâjâitul
asemãnãtor cu al unui vânt puternic,
fiind martori la vorbirea în alte limbi
a ucenicilor ºi a celor care erau
împreunã cu ei –, ºi sã le predice pe
Domnul Isus, ca fiind Fiul lui
Dumnezeu, care a venit sã ridice
pãcatul lumii – aducându-le aminte
de proorocia fãcutã de Ioel, care
spunea cã „În zilele din urmã, zice
Dumnezeu, voi turna din Duhul meu
peste orice fãpturã; feciorii voºtri ºi
fetele voastre vor prooroci, tinerii

voºtri vor avea vedenii, ºi bãtrânii
voºtri vor visa visuri.” (Ioel 2.28;
Fapte 2.17).
Aceastã putere este gata sã fie
datã, ºi astãzi, tuturor celor ce o cer.
Dovadã suntem toþi aceia care am
experimentat botezul ºi umplerea cu
Duhul Sfânt. Tot Petru le transmitea
celor din Ierusalim un mesaj care
transcede veacurile ºi ne întãreºte ºi
nouã adevãrul „Cãci fãgãduinþa
aceasta este pentru voi, pentru copiii
voºtri, ºi pentru toþi cei ce sunt
departe acum, în oricât de mare
numãr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru.” (Fapte 2.39).
Veºtile despre trezirile spirituale care au loc în þarã ºi în diferite pãrþi ale lumii între credincioºii
penticostali români ºi nu numai, ca
ºi cele despre botezurile ºi despre
umplerile cu Duhul Sfânt nu ne mai
mirã, dar parcã sunt din ce în ce mai
rare.
ªi vina nu este a Duhului, care
este gata sã ne dea puterea de care
avem nevoie ca sã fim martori ai lui
Isus, ci a celor care nesocotesc importanþa botezului ºi a umplerii cu
Duhul Sfânt.
Mântuirea este prin har, prin
credinþã (Efeseni 2.8), dar pentru a
putea fi un adevãrat martor al lui
Hristos trebuie sã beneficiem de puterea datã de preznþa Duhului Sfânt.
Sã Îl cerem cu credinþã ºi
„...Tatãl ... cel din ceruri va da
Duhul Sfânt celor ce-L cer!” (Luca
11.13).
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