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PRINCIPII SFINTE

Fiți plini de râvnă cu duhul!
n dorința trăirii unei vieți plăcute Domnului, vom aborda principiul sfânt: „Fiți plini
de râvnă cu duhul”. Râvna este o pasiune ardentă, entuziasmul de a face
totul cu toată inima, până într-acolo încât să fii marcat de gelozie, evident pentru o
cauză bună. Duhul lui Dumnezeu are această caracteristică și, prin prezența Sa în noi, ne-o
va conferi și nouă. „Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul, pe care L-a pus Dumnezeu
să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru Sine.” (Iacov 4:5)
Ca oameni, cu Duhul lui Dumnezeu în noi, ne activăm permanent și capacitatea noastră
este supradimensionată față de limitele noastre naturale; râvna Duhului ne ține în permanență
în picioare, în poziție de luptă, sau la muncă, în vigoare și veghere. Râvna nu ne lasă să lenevim
și să ațipim. Domnul Isus spunea celor trei ucenici pe care i-a luat împreună cu Sine în grădina
Ghetsimani: „Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită; duhul, în adevăr, este plin de
râvnă, dar carnea este neputincioasă.” (Matei 26:4) Așadar, principiul „Fiți plini de râvnă” nu
este valabil doar în dimensiunea noastră fizică, ci și în dimensiunea noastră spirituală: „Fiți
plini de râvnă cu duhul!”
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Orientări greșite

„Fiți plini de râvnă
cu duhul!”
(Romani 12:11)

În univers nu există numai duhuri
bune, ci și duhuri rele, de aceea oamenii
pot să aibă râvnă și pentru lucruri rele.
Există multe orientări greșite și pasiuni păcătoase. Astfel, unii au preocupări demonice și se
observă că acolo unde este un duh rău, în cazul
unui vrăjitor, de exemplu, omul acela desfășoară
activități de o capacitate ieșită din comun, pentru că și duhurile rele au râvnă pentru cauza lor.
Nu găsim nicăieri în Scriptură că diavolul și slujitorii săi ar fi obosit și nu mai au pasiune să facă
rele, ci sunt în permanență activi. În Faptele
Apostolilor 19:19-20 avem prezentați niște vrăjitori în momentul pocăinței lor: „Și unii dintre
cei ce făcuseră vrăjitorii, și-au adus cărțile și
le-au ars, înaintea tuturor: prețul lor s-a socotit la cincizeci de mii de arginți. Cu atâta putere
se răspândea și se întărea Cuvântul Domnului.”
Ei n-au avut doar o simplă broșură, ci o bibliotecă întreagă. Iată ce s-a întâmplat în Filipi, când
duhurile de idolatrie (căci noi știm că în spatele
unui idol stă un duh, un demon), i-au activat pe
argintar și pe meșterii lui. „Cuvintele acestea
i-au umplut de mânie și au început să strige:
«Mare este Diana efesenilor!»” (Fapte 19:28)
Dar când l-au cunoscut (pe unul din colaboratorii lui Pavel) că este iudeu, au strigat toți într-un glas, timp de aproape două ceasuri: „Mare
este Diana efesenilor!” (Fapte 19:34).
Scriptura ne prezintă, spre avertizare, informații despre domeniile oculte, în care oamenii
s-au lansat adesea inconștienți și demonii respectivi îi stăpânesc cu autoritate, forțându-i să
„muncească” în mod excesiv pentru stăpânul
lor - Satan. Noi cunoaștem experiențe de genul

acesta în plan pozitiv, când stăm două ore în
rugăciune, lăudăm pe Domnul și ne umplem
într-o măsură mai mare de Duh.
Există diverse pasiuni pentru lucruri
din lumea aceasta, dar să nu uităm că
diavolul, ca stăpânitor, controlează sistemele instaurate pe pământ. Astfel, întâlnim oameni care sunt total pasionați de sport,
scop pentru care sunt în stare să-și piardă sănătatea. Alții sunt pasionați de filme, în timp ce
altora le place dansul și muzica populară, încât
își petrec timpul liber cu aceste activități.
Există multiple distracții lumești, de exemplu, în Spania, serbările cu toreadori se organizează aproape în fiecare localitate, deși sunt
condamnați pentru unele practici, de organizații ce luptă pentru protecția animalelor. În
zilele respective, se amenajează spații în interiorul localităților și aproape toată lumea participă la eveniment; într-o procesiune în care,
uneori, mor oameni, unii ies în fața taurilor pe
stradă și îi întărâtă. Spectacolele crude au loc
și în arene, unde toreadorii îi doboară pe tauri
cu sulițe și săbii. Unii oameni au preocupări
excesive pentru muncă și nu mai văd altceva
decât efort și realizări economice. În Fapte 17:21
avem prezentată o pasiune filozofică și retorică
greu de egalat - „ Căci toți atenienii și străinii,
care stăteau în Atena, nu-și petreceau vremea
cu nimic altceva decât să spună sau să asculte
ceva nou.”
Apostolul Pavel afirma că, în timpul slujirii
lui, nu a avut nici o râvnă pentru cele lumești
și, în mod special, pentru cele materiale: „N-am
râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la
hainele cuiva.” (Fapte 20:33), deși un altul din
(click aici pentru continuare)

bisericile penticostale se fac rugăciuni de
cereri și de mijlociri, de mulțumiri
și de laudă adusă lui Dumnezeu. Prin
rugăciunea de cerere, credincioșii aduc
înaintea lui Dumnezeu dorințele personale, făcute în Numele Domnului Isus
și sub călăuzirea Duhului Sfânt, încadrându-se astfel în voia și în Cuvântul
lui Dumnezeu. În rugăciunea de mijlocire, credincioșii penticostali se roagă
pentru alții, pentru semenii lor, să se
întoarcă la mântuire, pentru cei bolnavi,
să fie vindecați, pentru misionarii care,
sub îndemnul Duhului Sfânt, au plecat
în alte țări să ducă mesajul mântuirii
prin Hristos, pentru familiile care trec
prin anumite crize și pentru multe alte
cauze. Rugăciunea de mulțumire este
o rugăciune de recunoștință pentru răspunsul lui Dumnezeu și pentru intervenția Lui în anumite situații concrete ale
vieții. Mulțumirea, ca „memorie a inimii”
este rugăciunea întâlnită în toate bisericile, este o rugăciune în care formularea
„Slavă Domnului” și cuvântul „Aleluia”
sunt folosite cu o frecvență ridicată.
Rugăciunea de laudă și glorificare
a lui Dumnezeu este cea mai profundă
și înălțătoare rugăciune, fiindcă atunci
când credinciosul Îl laudă pe Dumnezeu,
uită de sine, de problemele sale, și se
scufundă în harul binecuvântat al lui
Dumnezeu. Lauda lui Dumnezeu este
actul spiritual al credincioșilor care
începe pe pământ și va continua în
veșnicie, în prezența lui Dumnezeu.
În spiritualitatea penticostală, toate
aceste tipuri de rugăciuni, sunt rostite
sub puternica prezență și ungere
a Duhului Sfânt. Au fost cazuri de
reală cercetare a inimilor celor care se
rugau, când timpul n-a mai contat și rugăciunea a durat câteva ore. De asemenea, în cadrul închinării, uneori, cei care
au darul prorociei rostesc mesaje profetice pentru zidirea spirituală a bisericii,
sub inspirația Duhului Sfânt.
Rugăciunea în alte limbi (gr.
glossolalia), este înțeleasă ca semnul
distinctiv al celor care au fost botezați
cu Duhul Sfânt. Aceste limbi prin care se
exprimă credincioșii, nu sunt limbi
cunoscute sau învățate, care pot să fie
analizate gramatical sau fonetic. Vorbirea în alte limbi este un dar al Duhului
care nu poate fi studiat folosind metode
omenești, este o trăire spirituală specială,
este o intimitate cu Dumnezeu. Apostolul Pavel afirma că cine vorbește în
alte limbi nu se adresează oamenilor,
ci lui Dumnezeu, el nu poate fi înțeles
de oameni deoarece „cu duhul spune
taine” (1 Cor. 14:2). Rugăciunea în alte
limbi este concomitent o rugăciune profundă, în care „duhul meu se roagă”, dar

și una în care gândirea rațională nu mai
ocupă locul central pentru că „mintea
este fără rod” (1 Cor. 14:14). Conform
textelor biblice din Faptele Apostolilor
și din 1 Corinteni, cel care se roagă în
alte limbi Îl laudă pe Dumnezeu, Îi mulțumește lui Dumnezeu „foarte frumos”
(1 Cor. 14:17) și vestește „lucrurile minunate ale lui Dumnezeu” (Fapte 2:11).
De asemenea, spre deosebire de celelalte daruri spirituale, darul vorbirii în
alte limbi este singurul care aduce zidire
duhovnicească celui care îl practică (1
Cor. 14:4). În critica privind vorbirea în
alte limbi, creștinii care nu îmbrățișează
această experiență spirituală accentuează dezordinea care se manifesta în
comunitățile din Corint, însă, chiar și în
acel context, apostolul Pavel nu a interzis
manifestarea acestei harisme, ci a prezentat parametrii spirituali în care aceasta să
se desfășoare (1 Cor. 14:26-27).

Închinarea prin cântare
În spiritualitatea penticostală, închinarea prin cântare ocupă un loc important. Astfel, în cadrul închinării se cântă
atât imnuri sau cântări vechi, cântări cu
un bogat conținut doctrinar, care amintesc de lupta spirituală a credinciosului,
cât și cântări recente, grupate sub sintagma de „cântări de laudă și închinare.”
În perioada de început a mișcării
penticostale, precum și în perioada
regimului comunist din România, în
închinarea bisericii predominau cântările din prima categorie, în prezent
însă, când suntem la a treia generație
de penticostali, balanța tinde spre un
echilibru fragil între cele două categorii,
cu tendința de a se înclina spre laudă și
închinare. În trecut, credincioșii penticostali trăiau intens actul cântării, deseori obrajii lor fiind brăzdați de lacrimi,
când își regăseau parcursul lor spiritual
în versurile cântărilor. În prezent, cântările recente aduc bucurie, în special în
inimile tinerilor care se lasă purtați de

valul închinării; dacă vechile cântări se
adresau credincioșilor văzuți ca străini,
pribegi și călători pe un pământ străin,
cântările noi se adresează în mod direct
lui Dumnezeu Tatăl, Domnului Isus și
Duhului Sfânt.
Multe dintre cântările considerate
„vechi” de generația tânără de penticostali, au izvorât din suferințele îndurate
de credincioși pentru credința lor, de
aceea unele cântări sunt impregnate cu
idei despre suferință, necazuri și luptă.
Alte cântări, preluate de la mișcarea
Oastea Domnului, au fost compuse de
„poetul interzis” Traian Dorz, care a
suferit peste 16 ani de închisoare pentru
credință, sau de Nicolae Moldoveanu,
închis 12 ani pentru „vina” că a răspândit credința creștină prin cântările sale.
Fratele Niculiță, „psalmistul Oastei
Domnului”, a compus cântări ce au trecut hotarul confesional precum: „În umblarea mea prin lume”, „Numai harul”,
„Isuse-al meu prieten scump” sau „Sunt
străin și călător.” Nu putem să nu îl
amintim și pe fratele penticostal Mircea
Ciugudean, care a compus peste două
mii de cântări și lucrări muzicale din care
transpare tânjirea după Dumnezeu.
Deși anul acesta sărbătorim centenarul Cultului Penticostal în România, nu
ar trebui să neglijăm cântările vechi,
care au adus atâta alinare sufletească
părinților noștri. Uitarea cântărilor vechi
cântate de înaintașii penticostali ar reprezenta o mare pagubă și o imensă pierdere pentru spiritualitatea penticostală.
În multe biserici penticostale, unde
există resurse umane și financiare necesare, activează și formații muzicale
vocale și instrumentale: grupuri vocale,
cor, orchestră, fanfară, în cadrul cărora
slujesc frați și surori de toate vârstele, inclusiv copii, care se pregătesc de la vârste
fragede ca să poată lăuda pe Domnul
alături de tineri și de adulți, astfel diminuându-se pericolul apariției diferențelor dintre generații.
(va urma)
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