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CUVÂNT ÎNAINTE
Duhul Sfânt continuă să aducă trezire și să-Și
împuternicească poporul și azi!
În Africa are loc o trezire prin Duhul Sfânt. În ultimii ani au
fost plantate mii de biserici penticostale. Denzil R. Miller și
colegii lui și-au dedicat viața pentru a pregăti sute de lucrători
africani, care să fie împuterniciți de Duhul Sfânt. Acesta este
subiectul cărții de față. Dumnezeu vrea să-Și împuternicească
Biserica.
Deși această lucrare a fost scrisă pentru credincioșii
africani, focalizându-se specific pe lucrătorii din cadrul
organizației Assemblies of God din Africa, mesajul este
universal. Voi veți primi putere când Se va coborî Duhul Sfânt
peste voi și apoi, în mod natural, vă veți mobiliza pentru a duce
acest mesaj mai departe, și mai departe, până când TOȚI vor
auzi.
Capitolele acestei cărți sunt prezentate ca sesiuni ale unei
conferințe, dar Dumnezeu se poate folosi de ele pentru a atinge
orice inimă deschisă cu aceeași pasiune: Fiți plini de putere,
duceți-vă și spuneți-le și altora despre dragostea Mea! O
biserică plină de Duhul Sfânt este una MOBILIZATĂ pentru a
duce Evanghelia celor care sunt aproape de ei, în Ierusalimul
lor. În același timp, să aibă viziunea de a transmite Vestea Bună
până la capătul pământului.
Aceste Conferințe Fapte 1:8 au avut un impact extraordinar
pe întreg continentul african. Liderii penticostali s-au reunit
pentru a căuta fața Domnului și pentru a-și întări credința în
minuni. Ne bucurăm să vedem ceea ce face Dumnezeu AZI.
Liderii împuterniciți de Duhul Sfânt își văd țările schimbate.
Principiile din Fapte 1:8 sunt valabile pentru TOȚI oamenii
din TOATE neamurile. Profeția lui Isus a fost că vom fi
5
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împuterniciți de Duhul și Îi vom fi martori. Această prorocire
subliniază importanța faptului că, mai întâi, trebuie să fim cu
adevărat penticostali în trăirea noastră ca ucenici ai lui Hristos
și apoi să avem pasiune pentru a-i atinge și pe alții cu mesajul
dragostei lui Isus.
A fost chemarea și onoarea mea de a sluji în cadrul Bisericii
penticostale din România timp de 27 de ani. Rugăciunea mea
este ca o trezire proaspătă, adusă de Duhul Sfânt pentru a atinge
multe vieți din țara aceasta. Făgăduința lui Dumnezeu de a
umple bărbați și femei cu Duhul Său este aceeași și azi. Focul
Rusaliilor va împuternici oameni din orice neam, din orice
seminție care Îl caută pe El, până când toți vor auzi.
Rick Cunningham,
Coordonatorul ediției în limba română a cărții
Mobilizarea pentru misiune
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INTRODUCERE
Mă simt privilegiat să pot lucra, de mai bine de un deceniu,
alături de unii dintre cei mai talentați și vizionari lideri
creștini. În calitate de Director al organizației Acts in Africa
Initiative (AIA) (Inițiativa Fapte în Africa), am stat alături de
liderii aleși de bisericile locale ale Assemblies of God din
Africa, atunci când aceștia au dezvoltat strategii pentru o
implicare mai mare în plantarea de biserici și misiune. Sunt
uimit de unicitatea scopului lor, de consacrarea lor profundă și de
credința lor plină de îndrăzneală. Toți au demonstrat
disponibilitatea de a risca totul pentru lărgirea Împărăției lui
Dumnezeu în țările lor și în afara acestora. Dacă Isus mai
zăbovește să se întoarcă, Assemblies of God din Africa se
află în poziția care trebuie pentru a apărea ca o mișcare de
misiune formidabilă, mobilizând mii de misionari
transculturali dedicați, din Africa Subsahariană, spre grupurile
etnice din Africa încă neevanghelizate și spre alte locuri din
lume. Am scris această carte pentru a pune umărul la această
acțiune curajoasă rânduită de Dumnezeu.
Învățătura din cele douăsprezece lecții ce alcătuiesc această
carte a fost inițial oferită în cadrul Conferințelor Fapte 1:8
organizate de AIA pe întregul continent african. AIA este o
organizație auxiliară a organizației Assemblies of God World
Missions din S.U.A. (Biroul Teritorial Africa). Această
organizație a fost însărcinată de Africa Assemblies of God
Alliance (AAGA) (Alianța Bisericilor Assemblies of God din
Africa) să inspire o trezire autentic penticostală și înclinată
spre misiune în cadrul Bisericii africane, cu scopul de a da
naștere celei mai mari mișcări misionare, evanghelistice și de
plantare de biserici din istoria de o sută de ani a organizației. În
prezent, în Assemblies of God Africa sunt biserici din 50de țări
din Africa Subsahariană și Bazinul Oceanului Indian. Mișcarea
include 83000 de biserici locale și 22 de milioane de adepți.
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Din 2010, AIA a desfășurat proiectul Decade of Pentecost
(Deceniul penticostal) al AAGA.1 Acest proiect este o inițiativă
misionară la nivel de continent; a fost început în duminica de
Rusalii, anul 2010, și s-a întins până în duminica de Rusalii,
2020. Scopul principal al acestui proiect este de a vedea 10
milioane de noi credincioși botezați în Duhul Sfânt și mobilizați
pentru a fi martori împuterniciți de Duhul Sfânt pe plan local,
dar și până la marginile pământului. Împlinindu-și scopul, acest
puternic accent pus pe misiune a inspirat bisericile AG din
întreaga Africă să planteze mii de alte biserici, să conducă
milioane de oameni la credința în Hristos și să trimită sute de
misionari africani indigeni la triburile încă neatinse de
Evanghelie din Africa Subsahariană și dincolo de ea.
După cum am menționat deja, una dintre modalitățile prin
care AIA a ajutat AAGA este dată de organizarea și realizarea
de Conferințe Acts 1:8 pe întreg continentul. Aceste conferințe
de mobilizare pentru misiune sunt menite să ajute bisericile din
organizația Assemblies of God să se pregătească pentru
evanghelizare, plantare de biserici și misiune, scopuri care pot
fi realizate doar prin împuternicirea dată de Duhul Sfânt. De
obicei, o conferință durează între 4 și 6 zile și este structurată în
jurul unei curricule de douăsprezece lecții esențiale, în cadrul
cărora se prezintă, se explică și se aplică accentul dublu al
promisiunii finale făcute de Isus Bisericii, promisiune ce se
găsește în Fapte 1:8: „Voi veți primi putere […] și-Mi veți fi
martori […]”.2 Aceste lecții alcătuiesc cele douăsprezece
capitole cărții de față. Ele pot fi grupate în mod logic după cum
urmează:
1

Website: www.DecadeofPentecost.org

Cu alte cuvinte, m-am referit la acest accent care se repetă în
Fapte ca fiind „laitmotivul împuternicire-mărturie” al lui Luca, despre
care am discutat pe larg în cartea mea Empowered for Global
Mission: A Missionary Look at the Book of Acts (Împuterniciți
pentru misiunea mondială: O perspectivă misionară asupra cărţii
Faptele Apostolilor) (Springfield, MO: Life Publishers, 2005).
2
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Lecțiile 1-3: Fundamentele teologice și filozofice pentru
misiunea împuternicită de Duhul Sfânt
Lecțiile 4-8: Implementarea practică a misiunii
împuternicite de Duhul Sfânt
Lecțiile 9-12 Câteva grupuri importante care trebuie
implicate în misiunea împuternicită de Duhul Sfânt.

În fiecare conferință sunt incluse patru componente
esențiale: rugăciunea de mijlocire, instruirea pentru misiune,
dezvoltarea strategiei și experimentarea efectivă a manifestării
Duhului Sfânt (cel mai important element). În mod intenționat,
fiecare dintre aceste componente reflectă accentul dublu din
Fapte 1:8, împuternicirea și misiunea. De exemplu, când ne
rugăm, o facem cerând putere și ne dedicăm mărturisirii. În
fiecare lecție se vorbește, într-un fel sau altul, despre
promisiunea făcută de Isus, de a ne da putere, și despre datoria
noastră de a-L mărturisi pe El. Când dezvoltăm strategiile de
misiune și de plantare de biserici, aplicăm promisiunea lui Isus
din Fapte 1:8. Iar când predicăm, îi invităm pe oameni să
primească botezul în Duhul Sfânt și să primească
împuternicirea de a fi martori ai lui Hristos pentru cei pierduți.
Facem acest lucru deoarece credem că în cartea Faptele
Apostolilor ne este prezentată o strategie de misiune inspirată
divin. Aceasta conține planul lui Dumnezeu de a duce
Evanghelia la toți oamenii înainte de întoarcerea lui Hristos.

Cum să folosești această carte
Permite-mi să îți sugerez trei moduri în care poți folosi
această carte, astfel încât aceasta să-ți fie de folos. Mai întâi, o
poți citi ca pe orice fel de lucrare de teologie practică, ca pe un
mijloc de dezvoltare personală și creștere în slujire. La finalul
fiecărei lecții există un exercițiu menit să te ajute să
recapitulezi și să aplici lecția în viața și în lucrarea ta. Aceste
exerciții au trei componente: meditarea, aplicarea și
implementarea. Folosindu-te de componenta meditare, vei
reflecta asupra unor concepte importante din lecție. Acest
proces te va ajuta să asimilezi noile adevăruri pe care le-ai
9
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aflat. Folosind componenta aplicare, vei începe să aplici în
lucrarea ta ideile înțelese din lecție. În fine, folosind
componenta implementare, vei face câțiva primi pași esențiali
înspre a pune în practică ceea ce ai învățat. Te încurajez să
folosești aceste exerciții.
Un al doilea mod în care poți folosi această carte este să o
privești ca pe o unealtă pentru a mobiliza biserica sau
organizația din care faci parte în vederea unei și mai mari
implicări în evanghelizare, plantare de biserici și misiune. Poți
alege anumite lecții din această carte pe care să îți bazezi o
serie de predici despre misiunea împuternicită de Duhul Sfânt.
Această serie de predici poate face parte dintr-o strategie de
mobilizare pentru misiune.
Un al treilea rând, poți folosi această carte este ca pe un
ghid, în vederea planificării și conducerii propriei Conferințe
Fapte 1:8. Poți face aceasta singur sau ca un efort comun,
alături de alți pastori și biserici din zona ta. Cele cinci anexe de
la finalul cărții sunt special gândite să te ajute în acest scop.
Începe cu „Anexa 1: Ghidul de planificare a unei Conferințe
Fapte 1:8”. În acest ghid sunt prezentate multe dintre
chestiunile implicate în organizarea unei conferințe. Cel mai
important aspect în planificarea unei conferințe este să
rămânem focalizați asupra scopului central al unei Conferințe
Fapte 1:8, și anume, mobilizarea Bisericii pentru a-L mărturisi
pe Hristos, pentru a planta biserici și a face misiune
împuternicită de Duhul Sfânt.
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DUHUL SFANT ȘI
MISIUNEA LUI DUMNEZEU

În primul capitol din Faptele Apostolilor, Luca ne spune
despre ultimele ore petrecute de Isus pe pământ. Evanghelistul
scrisese deja despre suferințele și moartea Mântuitorului, în
evanghelia care-i poartă numele. Acolo, a descris cum a fost
arestat Isus, cum a fost acuzat pe nedrept și cum a fost executat în
mod public. A continuat și ne-a prezentat cum, după trei zile,
Isus a înviat și a părăsit mormântul. Domnul înviat a petrecut
apoi patruzeci de zile pregătindu-Și ucenicii pentru misiunea
încredințată de Dumnezeu. În această perioadă de timp, Isus lea dat ucenicilor aceeași poruncă de cinci ori, și anume Marea
trimitere. El le-a poruncit ucenicilor: „Mergeți în toată lumea și
vestiți Evanghelia la orice făptură” (Marcu 16:15). A continuat
1
și le-a spus: „faceți ucenici din toate neamurile” (Matei 28:19) .
Într-un final, chiar înainte de a se înălța la cer, Isus a dat o

1

Marea Trimitere se găsește și în Luca 24:46; Ioan 20:21; Fapte

1:8.
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ultimă poruncă Bisericii Sale și i-a făcut o ultimă promisiune.
Porunca Sa a fost aceasta: să nu se îndepărteze de Ierusalim, ci
să aștepte acolo făgăduința Tatălui «pe care», le-a zis El, «ați
auzit-o de la Mine. Căci Ioan a botezat în apă, dar voi, nu după
multe zile, veți fi botezați în Duhul Sfânt» (Fapte 1:4-5).
Promisiunea Lui a fost aceasta:
Ci voi veți primi putere când Se va coborî Duhul Sfânt peste
voi și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în
Samaria și până la capătul pământului (Fapte 1:8).
Făcând aceasta, Isus a unit misiunea lui Dumnezeu cu
prezența lui Dumnezeu, care împuternicește. El spunea, de fapt:
„Vă poruncesc să mergeți în toată lumea și să le spuneți
oamenilor vestea bună despre lucrarea Mea mântuitoare de la
cruce și învierea Mea biruitoare dintre cei morți. Dar nu
încercați să faceți această măreață lucrare până nu ați fost mai
întâi împuterniciți de Duhul Sfânt!” Sau, cu alte cuvinte, după
cum spunea o reclamă: „Nu pleca de acasă fără ea (în cazul
nostru – fără împuternicirea dată de Duhul Sfânt)!”
În această lecție, vom face o analiză a relației critice dintre
misiunea lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. Prin această
analiză vom răspunde la două întrebări importante:
„Care este misiunea lui Dumnezeu?” și „Care este rolul
Duhului Sfânt în împlinirea acestei misiuni?”

Misiunea lui Dumnezeu
Ce vrem să spunem prin acest concept „misiunea lui
Dumnezeu”? Misiunea lui Dumnezeu – uneori numită missio
Dei – reprezintă scopul și lucrarea lui Dumnezeu în lume, în
relație cu omenirea căzută. Misiunea lui Dumnezeu este aceea
de a răscumpăra și chema la El un popor format din orice neam,
de orice limbă și naționalitate de pe pământ. Isus a subliniat
faptul că această misiune include toate locurile și toate
neamurile. El a declarat: „Evanghelia aceasta a Împărăției va fi
propovăduită în toată lumea, ca mărturie pentru toate
12
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neamurile. Atunci va veni sfârșitul” (Mat. 24:14). Când se va
întâmpla lucrul acesta, misiunea lui Dumnezeu va fi împlinită.
În cartea Apocalipsa, Ioan a văzut acea zi când s-a uitat la
ceruri. El scria: „După aceea m-am uitat și iată că era o mare
mulțime, pe care nu putea s-o numere nimeni, cu oameni de
orice neam, din orice seminție, din orice popor și de orice limbă
care stăteau în picioare înaintea tronului și înaintea Mielului”
(Ap. 7:9).
Biblia ne învață mai departe că misiunea lui Dumnezeu
înseamnă mișcarea către un apogeu precis. Din nou, Ioan a
văzut în viitor o vreme în care „Împărăția lumii a trecut în
mâinile Domnului nostru și ale Unsului Său. Și El va împărății
în vecii vecilor” (Ap. 11:15).
Cu privire la acea vreme, Pavel spunea: „Apoi va veni
sfârșitul, când El va da Împărăția în mâinile lui Dumnezeu
Tatăl, după ce va fi nimicit orice căpetenie, orice stăpânire și
orice putere” (1 Cor. 15:24).
Încă de la început, Dumnezeu a intenționat să răscumpere
oameni din orice neam.2 Deoarece i-a creat pe Adam și pe Eva
(și astfel întreaga omenire) după chipul Său (Gen. 1:27), El are
un interes plin de dragoste pentru fiecare ființă umană.
Dumnezeu l-a asigurat pe Israel: „Te iubesc cu o iubire veșnică”
(Ier. 31:3). Aceeași iubire se extinde și la ceilalți oameni, din
alte neamuri. Isus a declarat faptul că „atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea[…]” (Ioan 3:16). Expresia fundamentală a
iubirii lui Dumnezeu față de omenire se regăsește în bunăvoința
Sa de a-Și trimite singurul Fiu să moară pe cruce pentru
păcatele oamenilor (Rom. 5:6-8).
Atunci când, în Grădina Eden, Adam a fost răpus de ispită
și a păcătuit, toată creația a căzut împreună cu el (Gen. 3:6;
Rom. 5:12). Din acel moment, fiecare om care a trăit vreodată a
participat la răzvrătirea lui Adam. Biblia ne spune: „Căci toți au
2
Isus a fost „Mielul care a fost junghiat de la întemeierea lumii.”
(Apocalipsa 13:8).
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păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu” (Rom. 3:23). Din
această cauză, toți au nevoie de un Mântuitor. Isus a venit să
ofere o cale prin care fiecare om se poate împăca cu Dumnezeu.
Cu secole înainte de venirea lui Isus, Dumnezeu a promis că
va trimite un Mântuitor care să răscumpere omenirea căzută.
Când l-a chemat pe Avraam, Dumnezeu i-a spus:
„toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine”
(Gen. 12:3). Dumnezeu i-a revelat mai târziu lui Avraam:
„Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în
sămânța ta” (Gen. 22:18). Pavel a explicat că Isus era
„Sămânța” (Gal. 3:16). El este cu adevărat „Mântuitorul
lumii” (1 Ioan 4:14). Întreaga Biblie ne revelează și scrie pe
larg despre planul lui Dumnezeu de răscumpărare a omenirii. Ca
popor misionar al lui Dumnezeu, am fost chemați să ne
alăturăm Lui în această misiune (Ioan 20:21-22).

Natura misionară a lui Dumnezeu
Misiunea lui Dumnezeu izvorăște din natura Sa. Prin natura
Sa, El este un Dumnezeu misionar. Când ne gândim la misiune,
ne gândim la Marea Trimitere, după cum am menționat deja.
Acest lucru este bun. Trebuie să ne amintim deseori această
poruncă a lui Hristos. Totuși, oricât de important este acest
lucru, înțelegerea noastră cu privire la misiunea lui Dumnezeu
trebuie să fie mai profundă. Trebuie să înțelegem că esența lui
Dumnezeu este misională.3 Este în natura Sa să-Și întindă
mâinile cu dragoste spre cei pe care i-a creat. Deoarece

3
Deși nu apare în vocabularul uzual al limbii române, adjectivul
„misional” este consacrat deja în limbajul teolic românesc, fiind o
calchiere după termenul englezesc „missional” și desemnând „ceva
legat sau caracterizat de misiune, care are calitățile, atributele sau
dinamica misiunii. Misional este, în raport cu termenul misiune, ceea
ce este ficțional față de ficțiune sau sacrificial față de sacrificiu” (vezi
Cristopher J.H. Wright, Misiunea lui Dumnezeu. Înțelegerea
metanarațiunii Bibliei, traducere de Ciprian-Flavius Terinte, Oradea,
Casa Cărții; București, Plērōma, 2016, p. 24) (n.ed.)
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Dumnezeu este un Dumnezeu misionar:
» El l-a creat pe om după chipul Său (Gen. 1:26-27).
» El a inspirat Biblia pentru a li Se face cunoscut celor pe
care i-a creat (2 Tim. 3:16; 2 Pet. 1:20-21).
» El l-a ridicat pe Israel și l-a chemat să fie o lumină pentru
neamuri (Is. 42:6).
» El L-a trimis pe Fiul Său, Isus, să moară pe cruce pentru
păcatele oamenilor de pretutindeni (Ioan 3:16; 2 Cor. 5:15;
1 Ioan 4:14).
» El Și-a trimis Biserica în lume să propovăduiască vestea
bună tuturor oamenilor (Ioan 20:22).
» El Își trimite Duhul Său cel Sfânt pentru a împuternici
Biserica Sa să-și mărturisească credința până la revenirea
lui Hristos (Luca 24:46-49; Fapte 1:8).
Să ne gândim puțin: misiunea nu există deoarece Hristos a
însărcinat Biserica. Dimpotrivă, Hristos a însărcinat Biserica
deoarece Dumnezeu are o misiune. Prin urmare, Biserica își
datorează existența misiunii lui Dumnezeu. Teologul elvețian
Emil Brunner spunea: „La fel cum focul există prin ardere,
Biserica există prin misiune.” Cu alte cuvinte, unde nu există
ardere, nu există foc. La fel, unde nu există misiune, nu există
Biserică.
Isus a venit să împlinească misiunea lui Dumnezeu. El a
găsit o cale pentru ca toți oamenii de pretutindeni să poată fi
mântuiți. Iar acum ne însărcinează pe noi, poporul Său
misionar, să continuăm misiunea Sa de răscumpărare. Ne spune
și nouă azi ceea ce le-a spus primilor Lui ucenici:
„Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi!”
(Ioan 20:21).

Duhul misionar al lui Dumnezeu
Deoarece Dumnezeu este un Dumnezeu misionar, Duhul
Sfânt – care este și El Dumnezeu – este un Duh misionar. El
15
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este acel membru al Sfintei Treimi care, în această vreme,
împlinește misiunea lui Dumnezeu pe pământ. Acest lucru se
poate vedea în multe locuri de pe pământ, precum și în multe
situații prezentate de Sfânta Scriptură. De exemplu, se poate
vedea în lucrarea lui Isus. Citând din Isaia, Isus a spus despre
Sine:
„Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să le
aduc săracilor o veste bună, M-a trimis [să-i tămăduiesc pe
cei cu inima zdrobită,] să le propovăduiesc prinșilor de
război eliberarea și orbilor căpătarea vederii, să-i eliberez
pe cei asupriți și să vestesc anul bunăvoinței Domnului”
(Luca 4:17-18; cf. Isaia 61:1-2).
Isus spunea că Duhul Domnului L-a uns și L-a împuternicit
să împlinească misiunea încredințată de Dumnezeu. Petru a
descris, mai târziu, cum „Isus din Nazaret, care a fost uns de
Dumnezeu cu Duhul Sfânt și cu putere, umbla din loc în loc,
făcând bine și vindecându-i pe toți cei ce erau apăsați de
Diavol, căci Dumnezeu era cu El” (Fapte 10:38).
Rolul Duhului Sfânt în misiune este probabil cel mai bine
enunțat în promisiunea finală pe care Isus a făcut-o Bisericii:
„Ci voi veți primi putere când Se va coborî Duhul Sfânt peste
voi și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în
Samaria și până la capătul pământului” (Fapte 1:8). (Acesta
este versetul de căpătâi al studiului nostru, așa că îl vom
menționa în mod frecvent). În această declarație, Isus ne-a dat
două porunci clare: Prima – trebuie să fim martorii Lui, atât
acasă, cât și în cele mai îndepărtate locuri de pe pământ. Dar,
înainte de a face aceasta, trebuie să așteptăm ca Duhul Sfânt să
Se reverse peste noi pentru a ne împuternici pentru această
lucrare.
Cuvintele lui Isus din Fapte 1:8 stabilesc astfel un tipar
urmat în cartea Faptele Apostolilor. Fără nicio excepție, fiecare
revărsare a Duhului Sfânt relatată în cartea Faptele apostolilor
are ca rezultat o puternică mărturisire misională. Cu alte
cuvinte, în cartea Faptele Apostolilor, fiecare progres făcut de
16

CAPITOLUL 1 ~ DUHUL SFANT ȘI MISIUNEA LUI DUMNEZEU

Biserică este precedat de o revărsare a Duhului Sfânt.
Înțelegând acest lucru, învățăm o lecție plină de putere: la fel ca
Isus și apostolii, și noi, în calitate de popor misionar al lui
Dumnezeu, trebuie să fim împuterniciți de Duhul Sfânt pentru a
putea participa eficient în misiunea Sa de răscumpărare a
națiunilor.

Responsabilitatea noastră misionară
Care este atunci responsabilitatea noastră misionară cu
privire la Duhul Sfânt? Această responsabilitate cuprinde patru
aspecte:
Primul se referă la faptul că trebuie să ne dedicăm cu
toată inima lui Hristos și misiunii Sale de răscumpărare. La un
moment dat, Hristos i-a chemat pe Petru și pe Andrei,
spunându-le: „Veniți după Mine și vă voi face pescari de
oameni!” (Marcu 1:16). Cei doi frați și-au lăsat imediat
afacerea de pescuit și I s-au alăturat lui Isus în misiunea Lui.
Petru Îi mărturisește mai târziu lui Isus: „[…] noi am lăsat totul
și Te-am urmat!” (Luca 18:28). Trebuie să facem la fel,
amintindu-ne că Dumnezeu ne promite că le va da Duhul Său
cel Sfânt celor care ascultă de El (Fapte 5:32; cf. v. 28-29).
Apoi, trebuie să înțelegem foarte clar scopul misional al
botezului în Duhul Sfânt. Biblia ne învață clar faptul că, în
esență, botezul în Duhul Sfânt este o experiență de
împuternicire pentru misiune. Trebuie să permitem
acestuiadevăr esențial să pătrundă ființa noastră. Apoi trebuie
să înțelegem că, atunci când predicăm despre botezul în Duhul
Sfânt, noi îi mobilizăm de fapt pe oameni pentru misiune.
Același lucru îl făcea și Isus când le-a poruncit ucenicilor să
rămână „în cetate până când veți fi îmbrăcați cu putere de sus”
(Luca 24:49). Conducându-i pe oameni spre botezul în Duhul
Sfânt, îi ajutăm să se pregătească să participe eficient la missio
Dei.
Al treilea aspect este experimentarea proprie, personală, a
împuternicirii Duhului, așa cum au experimentat-o și Isus și
17
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primii ucenici (Luca 3:21-22, cf. 4:18-19; Fapte 2). Înainte de
a-i conduce pe alții în evanghelizare, plantare de biserici și
misiune împuternicite de Duhul Sfânt, trebuie să ne asigurăm că
noi înșine am fost împuterniciți de Duhul – și că umblăm și
slujim prin puterea Duhului. Isus le-a spus odată ucenicilor:
„[…] ucenicul desăvârșit va fi ca învățătorul lui” (Luca 6:40).
Dacă îi conducem pe alții într-o lucrare împuternicită de Duhul
Sfânt, noi înșine ar trebui mai întâi să fim slujitori împuterniciți
de Duhul Sfânt. Doar atunci vom putea spune ca Pavel: „Călcați
pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos!” (1
Cor. 11:1).
În fine, ca răspuns la ceea ce am învățat în această lecție,
trebuie să ne dedicăm cu toată inima să predicăm și să dăm
învățătură, frecvent și eficient, despre botezul în Duhul Sfânt.
Oamenii trebuie să înțeleagă necesitatea absolută de a fi
împuterniciți de Duhul pentru a participa în totalitate la
misiunea lui Dumnezeu. Apoi, trebuie să le oferim oamenilor
multe ocazii în care ei să fie umpluți și reumpluți de Duhul
Sfânt. Iar în același timp, trebuie să le arătăm ce înseamnă să
trăiască și să slujească prin puterea Duhului. Lecția care
urmează ne va ajuta să ne pregătim pentru această sarcină.

Recapitulare și aplicație
Acum, după ce ai terminat această lecție, meditează preț de
câteva momente la lucrurile pe care le-ai învățat, ca apoi să le
aplici și să le implementezi.
Meditează:
Meditează asupra următoarelor lucruri:
» Ce înseamnă expresia „misiunea lui Dumnezeu”?
» Ce vrem să spunem atunci când folosim sintagma:
„Dumnezeu este un Dumnezeu misionar”?
» Descrie rolul Duhului în împlinirea misiunii lui
Dumnezeu pe pământ.
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» Explică sensul următorului citat: „La fel cum focul există
prin ardere, Biserica există prin misiune.”
Aplică:
Acum, pune-ți următoarele întrebări cu privire la lucrareata:
» Dacă Dumnezeu este un Dumnezeu misionar, ce spune
acest lucru despre noi, ca popor al Său?
» Gândește-te la biserica ta. Cât de mult corespunde ea
așteptărilor implicate în citatul menționat mai sus?
Dedică-te:
În final, spune această rugăciune și ia-ți următorul
angajament:
» Rugăciune: „O, Duhule Sfânt, mă predau Ție. Vino și
împuternicește-mă la fel cum i-ai împuternicit pe primii
creștini, din cartea Faptele Apostolilor.”
» Angajament: „Mă dedic lui Hristos și misiunii Lui. În
acest proces, voi fi umplut și voi căuta să rămân plin de
Duhul Sfânt. De asemenea, îi voi conduce și pe alții înspre
a trăi o viață împuternicită de Duhul Sfânt.”
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BOTEZUL ÎN DUHUL SFÂNT1

În capitolul 1, am discutat conceptul de missio Dei sau
„misiunea lui Dumnezeu”. Am definit misiunea lui Dumnezeu
ca fiind scopul și lucrarea Lui în lume în relație cu omenirea
căzută în păcat și am aflat că Dumnezeu Creatorul se află într-o
misiune de a răscumpăra și de chemare, la El, a unui popor
format din oameni de orice seminție, orice limbă și orice
neam de pe pământ. Apoi, am examinat rolul esențial al
Duhului Sfânt în împlinirea acestei misiuni. Am învățat că fără
prezența și puterea Duhului Sfânt în viețile noastre nu am
putea niciodată să împlinim această misiune.
În lecția de față, vom discuta mijloacele alese de
Dumnezeu pentru a-Și transfera puterea divină poporului Său

Această lecție a fost inițial realizată de unul dintre membrii
echipei AIA, Mark R. Turney. Cele mai multe dintre lucrurile spuse
reflectă gândurile lui asupra acestui subiect.
11
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misionar. După cum vom vedea, El face aceasta printr-o
experiență spirituală puternică, cunoscută ca botezul în Duhul
Sfânt. Ioan Botezătorul, Isus și Petru au vorbit despre această
experiență (Luca 3:16; Fapte 1:5; Fapte 11:16). Chiar înainte de
a Se înălța la cer, Isus le-a promis ucenicilor că: „nu după
multe zile, veți fi botezați în Duhul Sfânt” (Fapte 1:5). Cam
după o săptămână, în Ziua de Rusalii, El Și-a împlinit pentru
prima dată această promisiune, revărsând din Duhul Său peste
cei 120 de ucenici care așteptau venirea Duhului. Biblia descrie
acel moment astfel:
Când a sosit Ziua Cincizecimii, erau toți împreună în același
loc. Deodată, a venit din cer un sunet ca vuietul unui vânt
puternic și a umplut toată casa unde erau ei. Li s-au arătat
niște limbi ca de foc, ce s-au împărțit și s-au așezat câte una
pe fiecare dintre ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au
început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul
să vorbească (Fapte 2:1-4; cf. v. 33).
Această experiență a Rusaliilor a devenit ceva normal și o
practică frecventă în Biserica Noului Testament. În cartea
Faptele Apostolilor citim despre credincioșii care au fost
botezați în – și prin urmare împuterniciți de – Duhul Sfânt
(Fapte 8:16-17; 9:17-18; 10:44-47; 19:6).2 În această lecție,
vom lua în considerare patru chestiuni cu privire la această
experiență spirituală puternică și relația acesteia cu practica
misionară a Bisericii de azi. În primul rând, vom discuta despre
scopul botezului în Duhul Sfânt. Apoi, vom examina neglijarea
tragică a acestei experiențe în cadrul Bisericii de azi. Ulterior,
vom aduce în discuție nevoia de a remedia acest neajuns. Și în
final, vom recomanda un plan care să ne ajute să ne refocalizăm
asupra acestei experiențe.

În Fapte, Luca folosește diverse imagini pentru a descrie botezul
în Duhul, inclusiv a fi „botezat în” Duhul Sfânt, a fi „umplut cu”
Duhul, Duhul care „Se coboară” peste oameni etc.
2
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Scopul botezului în Duhul Sfânt
Înainte de a Se întoarce în cer, Isus le-a poruncit ucenicilor să
aștepte în Ierusalim pogorârea Duhului Sfânt. Le-a explicat de
ce ascultarea lor era atât de importantă. El le-a spus: „Ci voi veți
primi putere când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi și-Mi veți
fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la
capătul pământului” (Fapte 1:8). El știa că ucenicii aveau
nevoie să fie botezați în Duhul Sfânt, deoarece aveau nevoie de
puterea lui Dumnezeu pentru a împlini lucrarea lui Dumnezeu –
evanghelizarea neamurilor. Într-un pasaj paralel, Isus a descris
botezul în Duhul ca fiind „[o îmbrăcare] cu putere de sus”
(Luca 24:49). El le-a explicat că această îmbrăcare cerească îi
va împuternici pe ucenicii Săi să propovăduiască tuturor
neamurilor, în mod eficient, pocăința pentru iertarea păcatelor
(Luca 24:47).
Astfel, scopul principal al botezului în Duhul Sfânt este de
a da puterea necesară pentru împlinirea misiunii lui Dumnezeu.
Cineva a întrebat odată un bătrân predicator penticostal: „Frate,
de ce insiști atât de mult că fiecare credincios trebuie să fie
botezat în Duhul Sfânt?” Predicatorul nu a ezitat și a răspuns:
„Fiecare credincios trebuie să fie botezat în Duhul Sfânt
deoarece fiecare credincios este chemat să fie un martor al lui
Hristos.” Dumnezeu ne împuternicește să fim martorii lui
Hristos, în mod eficient, doar prin botezul în Duhul Sfânt.
După cum am menționat în capitolul 1, acest lucru este
demonstrat în carte Faptele Apostolilor. În relatările de aici,
Dumnezeu revarsă din Duhul Său cel Sfânt din nou și din nou.
Fără excepție, fiecare revărsare a Duhului Sfânt este urmată de
un val puternic de mărturii pline de ungerea Duhului (Fapte
2:4-41; 4:8-12; 4:31-33; 6:10; 8:15-17 cu 9:31; 9:17-20;
10:44-46 cu 11:15; 19:6-10). De exemplu, în Fapte 4:31
Biblia ne spune: „După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul
unde erau adunați; toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau
Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.” Astfel,
împuternicirea Duhului Sfânt i-a făcut capabili pe primii
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ucenici să le propovăduiască celor pierduți Evanghelia cu
eficiență.De asemenea, i-a făcut capabili să facă semne și
minuni care le confirmau autoritatea în numele lui Isus cel
înviat (Fapte 3:1-10; 5:12-16; 6:8; 8:4-8; 9:32-35, 40; 13:912; 14:8-10; 15:12).
Relatând aceste întâmplări, Luca le arată cititorilor săi
efectul dinamic pe care botezul în Duhul Sfânt îl are în viața
creștinilor. El demonstrează ce anume se poate aștepta omul să
se întâmple, când acesta se dedică total misiunii lui Dumnezeu
și este împuternicit de Duhul Sfânt.
Această experiență de împuternicire este disponibilă pentru
orice credincios. Petru declara: „Căci făgăduința este pentru
voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei de departe, oricâți va
chema Domnul, Dumnezeul nostru” (Fapte 2:38-39).

Neglijarea botezului în Duhul Sfânt
În lumina acestor beneficii, ar fi bine ca orice pastor și lider
penticostal să sublinieze deseori importanța botezului în Duhul
Sfânt în predicile și învățăturile lor. Totuși, statisticile spun
altceva. Acestea indică un declin în ceea ce privește accentul
pus pe botezul în Duhul Sfânt în predicarea din multe dintre
bisericile penticostale clasice. Iar o consecință a acestui lucru
este faptul că din ce în ce mai puțini oameni din aceste biserici
sunt umpluți cu Duhul Sfânt. În multe dintre aceste situații, unii
credincioși au început chiar să pună la îndoială necesitatea unei
astfel de experiențe sau validitatea acesteia în zilele noastre.
Aceste două maladii ale îndepărtării experiențiale și
teologice de etosul inițial au prins multe biserici, care erau vii,
într-o spirală descendentă spre nominalism. Cu alte cuvinte,
deși au rămas penticostale cu numele, aceste biserici nu mai sunt
penticostale în ceea ce privește experiența și practica. În cadrul
Assemblies of God Africa, în perioada Deceniului Penticostal
(din 2010 până în 2020),3 s-au luat măsuri cu privire la acest
3

Website: www.DecadeofPentecost.org
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declin privitor la experiența penticostală autentică; cu toate
acestea, mai este încă mult de lucru.
Această neglijare a botezului în Duhul Sfânt în cadrul
bisericilor penticostale este o amenințare gravă pentru eforturile
misionare ale Bisericii. Din moment ce, pe de o parte, scopul
botezului în Duhul Sfânt este de a împuternici poporul lui
Dumnezeu să împlinească Marea Trimitere, iar pe de altă parte
doar un procent mic dintre cei care fac parte din Biserica
Penticostală au fost botezați în Duhul Sfânt, apare întrebarea:
„Dacă eșuăm în încurajarea acestei experiențe, cum vom reuși
să împlinim porunca lui Hristos de a fi martorii Săi, începând
de acasă și continuând până la capătul pământului?”
Există mai mulți factori care pot determina acest curent
alarmant. Unul dintre aceștia este accentul greșit pe care multe
biserici penticostale îl pun pe binecuvântarea personală și pe
prosperitatea materială, mai mult decât pe dedicarea față de
Dumnezeu și misiunea Sa. Un alt factor este presiunea pe care
unii dintre liderii penticostali o simt, de a acomoda bisericile
non-penticostale și istorice pe plan local. Pe lângă acestea,
există și înclinația naturală a fiecărui creștin de a se baza pe
eforturile umane mai degrabă decât pe puterea Duhului.
Când sunt ispitiți să se îndepărteze de accentul pus pe
botezul în Duhul Sfânt, ar fi bine ca liderii penticostali să-și
amintească mustrarea pe care Pavel le-o adresa bisericilor din
Galatia: „O, galateni nechibzuiți! Cine v-a fermecat pe voi, sub
ochii cărora a fost zugrăvit Isus Hristos ca răstignit? Atât de
nechibzuiți sunteți? După ce ați început prin Duhul, acum vreți
să sfârșiți prin firea pământească?” (Gal. 3:1, 3). Ignorarea
darului Duhului Sfânt înseamnă ignorarea mijloacelor alese de
Dumnezeu pentru a atinge toate neamurile cu Evanghelia. Nu ar
trebui să facem niciodată această greșeală gravă!

25

CAPITOLUL 2 ~ BOTEZUL ÎN DUHUL SFÂNT

Nevoia actuală
Nicio biserică penticostală nu poate rămâne autentic
penticostală fără revărsări regulate ale Duhului Sfânt. Chiar
dacă celelalte biserici non-penticostale pot rămâne fidele
rădăcinilor lor istorice fără astfel de revărsări, nu se poate
spune același lucru despre o biserică penticostală. Pentru ca
o biserică să rămână cu adevărat penticostală, membrii
acesteia trebuie să fie umpluți cu Duhul Sfânt în mod repetat,
conform poruncii biblice: „continuați să fiți plini de Duhul
Sfânt!” (n.tr.: traducere liberă din limba engleză). Mai mult
chiar, dacă Biserica s-ar angaja eficient în misiunea lui
Dumnezeu și în împlinirea destinului său misionar de a duce
Evanghelia în întreaga lume, ea are nevoie să experimenteze o
revărsare a Duhului peste ea. Pentru ca acest lucru să se
întâmple, pastorii trebuie să predice în mod regulat și eficient
despre botezul în Duhul Sfânt. Apoi, ei trebuie să se roage cu
membrii bisericilor lor ca aceștia să fie umpluți de Duhul. Iar în
final, pe baza tiparului stabilit în cartea Faptele Apostolilor,
pastorii trebuie să-și mobilizeze bisericile și să le conducă
spre mărturisirea, plantarea de biserici și misiunea
împuternicite de Duhul Sfânt. 4 4

Un pas înainte
Apare întrebarea: „Ce poate face un pastor sau un
conducător de biserică pentru a se asigura că cei din biserica lui
sunt împuterniciți de Duhul Sfânt și sunt angajați eficient în
evanghelizarea celor pierduți?” Iată cinci pași strategici pe care
îi poți face pentru a ajunge la aceste rezultate:
1. Convinge-te. Înainte să își conducă membrii într-o lucrare
împuternicită de Duhul Sfânt, pastorul trebuie să vadă mai întâi
necesitatea unei astfel de lucrări. Trebuie să fie convins că
oamenii lui trebuie într-adevăr să fie împuterniciți de Duhul
Sfânt. Dacă pastorul nu este convins, rezultatele obținute vor fi
4

Așa a făcut Pavel în Fapte 19:1-10
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minime. Biserica rămâne fără putere, neroditoare și, în mare
parte, ineficientă. Un mod prin care liderii pot fi convinși de
necesitatea puterii Duhului este studierea lucrării lui Isus și a
apostolilor. Vor descoperi câtă pasiune au avut aceștia pentru ca
ucenicii lor să fie umpluți cu Duhul Sfânt.
Isus le-a poruncit ucenicilor să rămână în Ierusalim pentru a
fi împuterniciți de Duhul Sfânt, înainte de a merge la cei
pierduți ca să le propovăduiască vestea bună a Evangheliei
(Luca 24:49; Fapte 1:4-5). Urmând exemplul Său, apostolii și
liderii Bisericii primare insistau asupra faptului ca toți noii
convertiți să fie împuterniciți de Duhul (Fapte 8:14-17; 9:1718; 19:1-7). Trebuie să facem același lucru în bisericile noastre
azi.
2. Caută să fii umplut de Duhul Sfânt. Apoi, dacă liderii
penticostali vor ca membrii bisericilor lor să fie botezați în
Duhul Sfânt și împuterniciți ca să fie martorii lui Hristos pentru
cei pierduți, ei înșiși trebuie să fie umpluți de Duhul Sfânt,
după cum am spus deja. Apoi, trebuie să învețe să trăiască și să
slujească prin puterea Duhului. Cum ar putea altfel să îi
conducă pe alții spre un lucru pe care ei nu l-au experimentat?
Prin urmare, pastorii și liderii bisericilor trebuie să se angajeze
ei înșiși la o păstrare a umplerii cu Duhul Sfânt în propriile vieți
și lucrări.
3. Roagă-te. Apoi, pastorul penticostal trebuie să se dedice
rugăciunii continue prin care să Îi ceară lui Dumnezeu
revărsarea Duhului Său peste biserică. De asemenea, ar trebui
să Îi ceară lui Dumnezeu să pună în inimile credincioșilor o
viziune privind mărturisirea și misiunea. Pastorul va trebui să îi
cheme pe acei credincioși cu adevărat dedicați la rugăciune
constantă pentru o trezire cu adevărat penticostală.
4. Predică și învață. Dacă un pastor dorește cu adevărat ca
cei din biserica sa să fie împuterniciți de Duhul, acesta va
predica și va învăța frecvent despre nevoia fiecărui ucenic de a
fi botezat în Duhul Sfânt. Făcând aceasta, va sublinia relația
dintre Duhul Sfânt și misiune. De exemplu, pastorul poate avea
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o serie de predici despre revărsările Duhului Sfânt în cartea
Faptele apostolilor. În acest timp, ar trebui să accentueze modul
în care aceste revărsări au avut ca rezultat mărturisirea lui
Hristos cu putere și prin ungerea Duhului. 5 După fiecare mesaj,
ar trebui să cheme oamenii la rugăciune, oferindu-le ocazia să
fie umpluți și reumpluți cu Duhul Sfânt.
5. Mobilizează. În final, după ce credincioșii din biserica sa
au fost botezați în Duhul Sfânt și s-au dedicat misiunii lui
Dumnezeu, un pastor penticostal înțelept va începe să îi
mobilizeze pentru a-L mărturisi pe Hristos sub împuternicirea
Duhului Sfânt. Un eșec în această privință va diminua lucrarea de
împuternicire a Duhului în viața oamenilor. Însă dacă vom face
aceste lucruri, vom vedea bisericile noastre crescând și
multiplicându-se. Vom vedea misiunea lui Dumnezeu
împlinindu-se până la capătul pământului.

Recapitulare și aplicație
Acum, după ce ai terminat această lecție, meditează câteva
momente la lucrurile pe care le-ai învățat, ca să le aplici și
implementezi.

Acts in Africa Initiative a publicat trei cărți cu schițe de predici
care pot ajuta: (1) Proclaiming Pentecost: 100 Sermon Outlines on the
Power of the Holy Spirit (Propovăduirea Cincizecimii: 100 de schițe
de predici despre puterea Duhului Sfânt); (2) Proclaiming Christ to
the Nations: 100 Sermon Outlines on Spirit-Empowered Mission
(Propovăduirea lui Hristos la toate națiunile: 100 de schițe de predici
despre misiunea împuternicită de Duhul Sfânt); și (3) Interceding for
the Nations: 100 Sermon Outlines on Missional Prayer (Mijlocirea
pentru națiuni: 100 de schițe de predici despre rugăciunea misională).
Aceste cărți în limba engleză pot fi procurate de la Acts in Africa
Initiative în format tipărit sau pot fi descărcate gratuit în format ebook de pe www.DecadeofPentecost.org.
5
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Meditează:
Meditează la următoarele lucruri:
» Conform Scripturii, care este scopul principal al
botezului în Duhul Sfânt?
» Discută rezultatele tragice ale eșecului de a învăța și
predica despre botezul în Duhul Sfânt.
Aplică:
Acum, aplică următoarele idei la lucrarea ta actuală:
» Realizează mental o trecere în revistă a lucrării tale
actuale punându-ți următoarele întrebări: Cât de des
predic și dau învățătură despre botezul în Duhul Sfânt?
Când predic pe această temă, accentuez necesitatea de
a fi împuternicit pentru misiune?
» Acum, enumeră câteva ajustări pe care le poți face
pentru a accentua mai mult botezul în Duhul Sfânt, în
contextul lucrării tale.
Dedică-te:
În final, spune această rugăciune și ia-ți următorul
angajament:
» Rugăciune: „Duhule Sfânt, unge-mă și ajută-mă
să-i conduc pe credincioșii din biserică la botezul în
Duhul Sfânt. Apoi, împuternicește-mă să îi mobilizez
pentru a-L mărturisi pe Hristos sub împuternicirea
Duhului Sfânt.”
» Angajament: „Tată ceresc, mă angajez să fac ceea ce
este necesar în propria mea experiență și în biserica
mea pentru a vedea credincioși botezați în Duhul
Sfânt și împuterniciți să fie martori pentru Hristos. Mă
voi strădui să trăiesc o viață împuternicită de Duhul
Sfânt și îi voi învăța și pe cei din biserica mea să facă
la fel. Îi voi conduce înspre o mărturisire a lui Hristos
făcută sub împuternicirea Duhului Sfânt și înspre
plantarea de biserici.”
29
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~ CAPITOLUL 3 ~

CE INSEAMNA SA FII
PENTICOSTAL

Care este viziunea ta despre penticostalism? Dacă te-ar
întreba cineva: „După părerea ta, ce-l face pe un om să fie un
adevărat penticostal?” sau „Care sunt calitățile pe care trebuie să
le aibă un creștin penticostal?” cum ai răspunde? Dacă ești ca
cei mai mulți dintre cei care frecventează o biserică
penticostală în zilele noastre, îți va fi greu să răspunzi.
În această lecție vom discuta această chestiune importantă.
Vom face aceasta uitându-ne în primul rând la confuzia care
există pe scară largă în rândul penticostalilor cu privire la cine
sunt și ce i-a menit Dumnezeu să fie. Apoi, vom sugera patru
caracteristici esențiale unui penticostalism autentic.

Confuzie în penticostalism
În cei doar puțin peste o sută de ani de existență,
penticostalismul modern a ajuns o mișcare la nivel mondial.
Specialiștii estimează că la ora actuală există peste un milion de
biserici „reînnoite” împrăștiate pe glob. 1 Mișcarea continuă să

„Reînnoită” (en. „renewalist”) este un termen folosit de unii
specialiști pentru a descrie bisericile ce pun accent pe lucrarea
1
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se răspândească cu o viteză uimitoare. Nicăieri pe glob nu este
mai evidentă această răspândire decât în Africa.
Deși această creștere impresionantă are multe aspecte
pozitive, ea a dat naștere și unor provocări serioase. Odată cu
creșterea a apărut și diversitatea, iar odată cu diversitatea –
confuzia. La ora actuală, în lume există, literalmente, sute de
versiuni ale penticostalism. În strădania de a înțelege mai bine
această diversitate, specialiștii au încercat să împartă
penticostalismul în două subgrupări mai ușor de manevrat. De
exemplu, unii i-au împărțit pe credincioșii penticostali în
penticostali clasici, carismatici (neo-penticostali) și Valul al
treilea (sau neo-carismatici).2 Alții i-au împărțit diferit. Fiecare
subgrupare este împărțită la rândul ei în mai multe subsubgrupări mai mici – și așa mai departe. În Africa, acest
„melanj penticostal” este și mai complicat din cauza
numeroaselor BIA3 pseudo-penticostale de pe întregul
continent. Ideea este că, în penticostalismul modern, există o
diversitatea aproape halucinantă.
Această diversitate contribuie la incertitudinea răspândită pe
scară largă chiar și printre penticostalii clasici. Adepții acestor
biserici nu mai sunt siguri de ceea ce înseamnă să fii un
penticostal autentic. Această incertitudine și-a făcut loc și în

Duhului Sfânt, pe darurile spirituale și pe minuni „specifice” zilelor
noastre, toate acestea fiind privite ca o parte integrantă a vieții de zi
cu zi a credinciosului.
2
Sunt numiți penticostali clasici credincioșii din acele biserici
care își pot urmări rădăcinile până la Trezirea de pe Azusa Street, din
1906- 1908. Aceștia formează denominațiuni precum Assemblies of
God, Church of God (Cleveland, Tennessee), Biserica Foursquare
Gospel și altele. Carismaticii sunt credincioșii ce aparțin bisericilor
care au apărut ca rezultat al unor revărsări ale Duhului în
denominațiuni istorice la începutul anilor 1960. Cei care aparțin celui
de-al Treilea valului sunt adepții bisericilor apărute după mișcarea
Duhului din bisericile tradiționale evanghelice, în anii 1980.
3
Numite în mai multe feluri: Bisericile indigene africane,
Bisericile inițiate africane sau Bisericile independente africane.
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Assemblies of God Africa.4 Mulți pastori africani și credincioși
din biserici au fost atât de afectați de curentele religioase care
au măturat continentul, încât suferă de o „criză de identitate”.
Nu au o concepție clară cu privire la cine sunt ca penticostali
sau de ce i-a chemat Dumnezeu în Împărăția Sa.
Pentru a-și împlini misiunea încredințată de Dumnezeu pe
pământ, pastorii și credincioșii bisericilor din Assemblies of
God (și din alte denominațiuni) ar trebui „să se găsească pe ei
înșiși”. Cu alte cuvinte, trebuie să înțeleagă foarte bine ce
înseamnă să fii un penticostal autentic. Dacă această chestiune
nu este confruntată prompt și în mod hotărâtor, înaintarea
misionară a Bisericii poate întârzia.

Un model demn de urmat
Unde ar trebui să căutăm un model de penticostalism
autentic, demn de urmat? Ar trebui să copiem fără noimă ceea
ce vedem că se întâmplă în unele lucrări și biserici de succes”
sau ar trebui să imităm ceea ce am observat în mega-bisericile
din orașele din apropiere? Cât de nechibzuit ar fi să facem un
astfel de lucru! Mai degrabă, ca „oameni ai Cărții”, ar trebui să
căutăm răspunsurile în Scriptura inspirată de Dumnezeu. În
special, trebuie să căutăm în cartea Faptele Apostolilor din
Noul Testament un model pentru bisericile noastre de azi,
deoarece Faptele Apostolilor este singura carte în care ne este
prezentat prin inspirație divină modul în care Biserica primară
și-a împlinit, de fapt, misiunea.
Ca penticostali, credem că Faptele Apostolilor este mai
mult decât o simplă carte istorică. Credem că ea ne prezintă un
model inspirat divin privitor la ceea ce trebuie să fie Biserica și
cum trebuie să funcționeze ea până la revenirea lui Hristos.
4

Când spunem Assemblies of God Africa, ne referim la cele
cincizeci de biserici naționale care sunt formate din 83000 de biserici
locale asociate cu Africa Assemblies of God Alliance (AAGA).
Aceeași confuzie și-a găsit loc și în alte biserici Assemblies of God
din lume.
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Deși unii ar putea considera cartea Faptele Apostolilor o simplă
relatare istorică a ceea ce s-a întâmplat în Biserică atunci și
acolo, penticostalii o consideră un manual pentru viață și lucrare
care descrie modul în care ar trebui să arate Biserica acum și
aici. Credem că este un model peren pentru felul în care
Biserica ar trebui să propovăduiască vestea bună a lui Hristos
până la sfârșitul vremurilor.
Definit biblic, penticostalismul este o mișcare populară
misionară împuternicită de Duhul Sfânt, din vremurile de pe
urmă. Să studiem puțin această definiție.
» Când spunem că adevăratul penticostalism este o mișcare,
spunem că el este mai mult decât o Biserică sau o
denominațiune (confesiune). Este o mișcare condusă de
Duhul Sfânt, mișcare a unor oameni ce urmăresc cu
pasiune o cauză comună.
» Când spunem că este o mișcare misionară, spunem că
motivul existenței sale (raison d’être) este acela de a
împlini porunca lui Hristos de a face ucenici din orice
neam.
» Când spunem că adevăratul penticostalism este o mișcare
populară misionară spunem că aparține oamenilor.
Penticostalismul este „marele democratizator”, deoarece
adevărații penticostali cred că, prin împuternicirea
Duhului Sfânt, orice creștin
– indiferent de cât de sărac sau marginalizat este – poate
participa total și eficient la împlinirea misiunii lui
Dumnezeu.
» Când spuneam că penticostalismul autentic este o mișcare
misionară împuternicită de Duhul Sfânt spunem că acesta
caută să-și împlinească misiunea prin puterea Duhului
Sfânt, după cum a fost poruncit de Isus în Fapte 1:8.
» Când spunem că este o mișcare penticostală împuternicită
de Duhul Sfânt din vremurile de pe urmă, spunem că
penticostalii cred că Isus s-ar putea întoarce în orice
34
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moment. Această înțelegere îi determină să-și împlinească
misiunea sub semnul urgenței.
Altfel spus, a fi un adevărat penticostal înseamnă patru
lucrurile esențiale. Înseamnă că persoana respectivă
propovăduiește același mesaj, împărtășește aceeași misiune,
trăiește aceleași experiențe și folosește aceleași metode ca
biserica din cartea Faptele apostolilor. În continuare vom
aborda fiecare dintre aceste patru caracteristici principale ale
penticostalismului autentic.

Același mesaj
A fi cu adevărat penticostal înseamnă a propovădui același
mesaj ca Biserica din cartea Faptele Apostolilor. Acest mesaj
este Evanghelia lui Isus Hristos. Este relatarea modului în care
Hristos a murit pe cruce pentru păcatele omenirii și a înviat
biruitor a treia zi (1 Cor. 15:1-3). Adevărata propovăduire a
Evangheliei implică chemarea oamenilor la pocăință și credința
în Hristos (Fapte 20:21-22; cf. Marcu 1:15). Penticostalii
înțeleg că Evanghelia este singurul mesaj care le poate asigura
oamenilor la viața veșnică (Ioan 6:68; 14:6; Fapte 4:12).
Datorită acestui lucru, adevăratul penticostal se dedică să-L
propovăduiască pe Hristos, cu credincioșie, tuturor oamenilor
(Rom. 15:19-20; 1 Cor. 1:23).
Mesajul Evangheliei se află în centrul tuturor predicilor din
cartea Faptele Apostolilor. De exemplu, Luca ne relatează cum
„Filip a coborât în cetatea Samariei și L-a propovăduit pe
Hristos” (Fapte 8:5). Mai târziu, când Filip a întâlnit un eunuc
etiopian, el „i L-a propovăduit pe Isus” (Fapte 8:35). Cu o altă
ocazie, când temnicerul roman l-a întrebat pe Pavel: „[…] ce
trebuie să fac ca să fiu mântuit?”, apostolul nu a ezitat: „Crede
în Domnul Isus și veți fi mântuiți tu și casa ta” (Fapte 16:31).
Adevăratul penticostal va face la fel. El va propovădui
Evanghelia lui Hristos oricărui om care ascultă.
O studiere amănunțită a predicilor din cartea Faptele
Apostolilor ne arată că apostolii și ceilalți predicatori abordau în
35
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mod constant anumite teme cheie. 5 Specialiștii biblici au
identificat aceste teme ca fiind „kerygma apostolică”. Kerygma
este un cuvânt grecesc folosit în Noul Testament și înseamnă
„proclamare”. Printre aceste teme cheie se numără:
» Isus este Mesia făgăduit, împlinirea profețiilor din
Vechiul Testament (Fapte 2:25-36).
» Isus a murit pe cruce pentru păcatele omenirii (Fapte
2:22-23).
» Isus a înviat biruitor, demonstrând că El este într-adevăr
Hristosul (Fapte 2:24-32; 4:10-11).
» Isus S-a înălțat la cer și revarsă Duhul Sfânt după cum
este promis în Scriptură (Fapte 2:33).
» Isus Se va întoarce și va judeca întreaga omenire (Fapte
10:42; 17:31).
» Pentru a se împăca cu Dumnezeu, orice om trebuie să se
pocăiască de păcatele sale și să-și pună credința doar în
Hristos pentru mântuire (Fapte 2:38-39; 4:12).
La fel cum au făcut apostolii în Fapte, penticostalul
autentic își va concentra predica și învățătura în jurul acestor
teme biblice cheie.
Predicarea primilor penticostali se concentra asupra a ceea
ce ei numeau „Evanghelia deplină”. Această Evanghelie deplină
conținea patru teme majore: Isus mântuiește, Isus vindecă, Isus
botează în Duhul Sfânt și Isus va reveni. Accentul pus pe aceste
patru aspecte i-a ajutat pe primii penticostali să se concentreze
asupra fundamentelor Evangheliei. La ora actuală, mulți
penticostali nominali au abandonat aceste teme cheie. Din
păcate, există unii care chiar compromit Evanghelia. Ei se

5

Când spunem Assemblies of God Africa, ne referim la cele
cincizeci de biserici naționale care sunt formate din 83000 de biserici
locale asociate cu Africa Assemblies of God Alliance (AAGA).
Aceeași confuzie și-a găsit loc și în alte biserici Assemblies of God
din lume.

36

CAPITOLUL 3 ~ CE INSEAMNA SA FII PENTICOSTAL

concentrează asupra unor teme precum binecuvântarea
personală și prosperitatea materială. În consecință, mulți
oameni din astfel de biserici rămân în păcatele lor, nepregătiți
pentru veșnicie. Acești predicatori pseudo-penticostali ar trebui
să-și deschidă bine urechile și să asculte avertizarea lui Pavel
pentru galateni:
Sunt uluit că treceți așa de repede de la Acela care v-a
chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu că ar
fi o alta, dar sunt unii care vă tulbură și vor să răstoarne
Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un
înger din cer v-ar propovădui o altă evanghelie decât cea pe
care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! (Gal. 1:6-8)
A fi un penticostal autentic înseamnă a propovădui constant
și cu credincioșie același mesaj ca Biserica din cartea Faptele
Apostolilor – Evanghelia lui Isus Hristos.

Aceeași misiune
În al doilea rând, a fi un penticostal adevărat înseamnă a te
angaja în aceeași misiune ca Biserica din cartea Faptele
Apostolilor. Isus a definit foarte clar această misiune în Fapte
1:8: „Ci voi veți primi putere când Se va coborî Duhul Sfânt
peste voi și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în
Samaria și până la capătul pământului.”
Aceste cuvinte ale lui Isus reprezintă declarația Lui finală
privind Mara Trimitere, înainte de a Se întoarce în ceruri. În
timpul celor patruzeci de zile dintre învierea și înălțarea Sa,
Isus a dat învățătură despre Împărăția lui Dumnezeu (Fapte
1:3). După cum am menționat și în Capitolul 1, tema principală
despre Împărăție, în această perioadă, a fost Marea trimitere, pe
care El a poruncit-o de cel puțin cinci ori (Mat. 28:18-20;
Marcu 16:15-18; Luca 24:46-49; Ioan 20:21-22; Fapte 1:8).
Isus voia să întipărească adânc în inimile ucenicilor Săi acest
concept atât de important. Trebuie să-I permitem Duhului Sfânt
să facă același lucru în inimile noastre azi.
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Primii penticostali erau dedicați împlinirii poruncii lui
Hristos, prin puterea Duhului Sfânt. Trei credințe puternice i-au
condus pe aceștia să propovăduiască vestea bună până la
marginile pământului. În primul rând, primii penticostali
credeau cu adevărat că venirea lui Isus era iminentă, că El S-ar
fi putut întoarce în orice moment. Apoi, ei credeau că Hristos
Și-a trimis Biserica să propovăduiască Evanghelia tuturor
neamurilor înainte de întoarcerea Sa. În fine, ei credeau că în
aceste vremuri de pe urmă, Dumnezeu revărsa Duhul Său cel
Sfânt ca pe „ploaia cea târzie”, făgăduită prin profeți (Ioel 2:23;
Zah. 10:1; Iac. 5:7). Această revărsare făgăduită este dată cu
scopul precis de a împuternici Biserica pentru a împlini Marea
Trimitere înainte de întoarcerea lui Hristos.
De asemenea, penticostalii cred că această putere divină
poate fi însușită personal prin experiența biblică cunoscută
drept botezul în Duhul Sfânt. Contopirea acestor convingeri
puternice i-a energizat pe primii penticostali, ducându-i până la
capătul pământului să propovăduiască vestea bună a vieții
veșnice în Hristos. Dacă vrem să fim cu adevărat penticostali
azi, am face bine să mergem pe urmele pașilor acestor pionieri
penticostali.

Aceleași experiențe
În al treilea rând, a fi cu adevărat penticostal înseamnă a
îmbrățișa aceleași experiențe pe care le-au avut și credincioșii
din cartea Faptele Apostolilor. Cineva a descris penticostalismul
ca pe o „răzvrătire împotriva ortodoxiei moarte”. Penticostalii
susțin că o credință corectă nu este îndeajuns. Nu este destul să
cunoști despre Dumnezeu; trebuie să Îl cunoști la nivel
personal. Trebuie să te întâlnești personal cu Hristos și să te
dedici în totalitate Lui și voii Lui pentru viața ta. Totuși,
penticostalul autentic nu poate fi mulțumit cu orice fel de
experiență spirituală. El va privi doar la experiențele sfinților
din Scriptură. În special, penticostalul îmbrățișează experiențele
primilor ucenici, experiențe descrise în cartea Faptele
Apostolilor. Care sunt aceste experiențe?
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Transformarea vieții. În primul rând, ucenicii din cartea
Faptele Apostolilor au experimentat o întâlnire puternică și
capabilă să schimbe vieți cu Mântuitorul înviat. S-au pocăit de
păcatele lor, și-au pus pe deplin încrederea în Hristos și au fost
mântuiți. Această experiență le-a schimbat viețile permanent,
ducându-i într-o relație vie cu Dumnezeu. Această transformare
a vieții este demonstrată clar în convertirea lui Saul din Tars
(Pavel) pe drumul Damascului (Fapte 9:1-18; cf. 22:6-16;
26:12-23).6 Acolo, El L-a întâlnit pe Isus cel înviat și a fost
transformat miraculos dintr-un blasfemiator al lui Hristos întrunul dintre cei mai mari susținători ai Săi. Peste mulți ani,
Pavel le scria galatenilor, amintindu-le:
Ați auzit care era purtarea mea de altădată, în iudaism, cum
prigoneam peste măsură Biserica lui Dumnezeu și căutam so nimicesc[…]. Dar […] Dumnezeu […] a găsit cu cale săL descopere prin mine pe Fiul Său ca să-L propovăduiesc
printre neamuri[…] (Gal. 1:13, 16).7
Isus a descris această experiență ca fiind o naștere din nou
(Ioan 3:3, 7). În Fapte, această nouă relație cu Hristos avea ca
rezultat o viață plină de bucurie (Fapte 8:8; 13:52).
Botezul în apă. Apoi, cei care se întâlneau cu Isus erau
imediat botezați în apă (Fapte 2:41; 8:12-13, 36-38; 9:18;
10:48; 16:15; 33, 18:8; 19:5). Botezul lor simboliza viața nouă
în Hristos și supunerea lor față de Dumnezeu și misiunea Lui.
Ca rezultat, aceștia se dedicau în totalitate lui Dumnezeu și
scopurilor Sale (Fapte 2:42-47). Penticostalul autentic este
omul a cărui viață a fost schimbată de Hristos. Mai mult chiar,
el se așteaptă ca, atunci când alții se întâlnesc cu Hristos, și
viețile acestora să fie transformate în același fel.

6

Alte descrieri de convertiri din Fapte includ pe cei 3000 din ziua
Cincizecimii (2:27-44), samaritenii (8:5-15), eunucul etiopian (8:3536), casa lui Corneliu (10.30-47), Lidia (16:13-15) și temnicerul din
Filipi (16:26-31).
7
Vezi și 1 Timotei 1:12-15.
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Intervenție divină. În Fapte citim despre primii creștini care
se încredeau pe deplin în Dumnezeu pentru împlinirea nevoilor
lor fizice și spirituale. Unii dintre ei erau chiar eliberați dintr-o
robie demonică.8 Alții erau vindecați de diverse boli fizice
(Fapte 3:1-11; 9:33-34, 36-41; 14:19-20; 20:9-12). Toate
acestea se făceau în numele lui Isus și prin puterea Duhului
Sfânt.
Botezul în Duhul Sfânt. După cele menționate deja, experiența
definitorie a creștinilor din cartea Faptele Apostolilor este o
experiență de împuternicire pe care Isus și ucenicii au descris-o
ca fiind botezul în Duhul Sfânt (Luca 3:16; Fapte 1:5; 11:16).
Vedem în această carte că cei care erau mântuiți erau încurajați
să fie botezați și în Duhul Sfânt, imediat după botezul în apă. 9
Această experiență este descrisă în diferite moduri: „darul
Duhului Sfânt” (Fapte 2:38; 10:45); Duhul care „vine peste”
sau „se revarsă peste” credincioși (1:8; 8:16; 10:44-45; 11:15;
19:6); credincioșii trebuie să fie botezați în” Duhul Sfânt (1:5;
11:16), „să primească” Duhul Sfânt (2:38; 8:15-17; 10:47; 19:2)
sau „să fie umpluți” cu/de Duhul Sfânt (2:4; 4:8, 31; 9:17; 13:952).
Prin urmare, folosind cartea Faptele apostolilor ca ghid,
penticostalii definesc botezul în Duhul Sfânt ca o experiență
spirituală puternică, capabilă să schimbe viețile tuturor
credincioșilor, diferită de mântuire, al cărei scop este
împuternicirea pentru misiune. Apoi, ei susțin că experiența este
întotdeauna însoțită de semnul misional al vorbirii în alte limbi,
după cum dă Duhul lui Dumnezeu. Această definiție doctrinară
i-a încurajat pe penticostali să-și dorească cu sinceritate și să
caute cu pasiune această experiență de împuternicire, ajutând la
„catapultarea” bisericii penticostale în întreaga lume.

8

Unele exemple ar fi oamenii din Samaria (8:7), sclava din Filipi
(16:16-18) și oamenii din Efes (19:11-12).
9
Inclusiv noii credincioși samariteni (8:16-17); Saul din Tars
(9:17- 18); și cei doisprezece ucenici efeseni (19:1-7)
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Aceleași metode
În ultimul rând, a fi un penticostal autentic înseamnă a
adopta aceleași metode folosite de Biserica din cartea Faptele
Apostolilor. După cum am menționat deja, penticostalii cred că
Faptele Apostolilor a fost scrisă pentru a oferi o strategie
inspirată divin privind ducerea Evangheliei la toate neamurile,
înainte de revenirea lui Isus. Ea este relatarea modului în care
Biserica Primară a imitat și implementat strategia folosită de
Isus pentru împlinirea misiunii Sale pe pământ. Penticostalii
cred că dacă Biserica de astăzi va folosi aceste metode cu
credincioșie, ea se poate aștepta la același succes pe care l-a
avut și Biserica Primară. Într-o altă lucrare am denumit aceste
metode „Strategia Duhului vădită în scrierile Noului
Testment”10
O lecturare atentă a cărții Faptele Apostolilor ne revelează
următoarele cinci metode misionare folosite de apostoli și de
primii ucenici:
1. Propovăduirea sub ungerea Duhului Sfânt. Prima
metodă misionară folosită de Biserica din cartea Faptele
Apostolilor este propovăduirea Evangheliei cu putere și ungere
primite de la Duhul Sfânt. Isus a propovăduit vestea bună prin
puterea Duhului Sfânt (Luca 4:18-19; Ioan 6:63; Fapte 10:38) și
le-a cerut ucenicilor să facă același lucru (Luca 24:49; Fapte
1:8). În Fapte, Luca prezintă mai multe astfel de predici rostite
sub ungerea Duhului Sfânt.
Un prim exemplu este predica lui Petru, din Ziua
Cincizecimii (Fapte 2:14-41). Deși adesea ne referim la acest
discurs ca la o predică, de fapt el este mult mai mult decât o
predică – cel puțin după accepțiunea din zilele noastre a acestui

Denzil R. Miller și Mark R. Turney, The New Testament
Strategy of the Spirit: An Acts 1:8 Model for 21st Century Church
Planting in Africa (Springfield, MO: AIA Publications, 2017).
Disponibilă gratuit în limba engleză și în limba franceză în format ebook, pe www.DecadeofPentecost.org.
10

41

CAPITOLUL 3 ~ CE INSEAMNA SA FII PENTICOSTAL

termen. A fost mai mult o vorbire spontană profetică inspirată de
Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a uns cu putere cuvintele lui Petru și
sporit efectul acestora dincolo de abilitățile naturale ale
apostolului. În consecință, cuvintele sale au avut un impact
puternic asupra ascultătorilor. Biblia ne spune că ei „au fost
străpunși în inimă” și au întrebat: Fraților, ce să facem?” Ca
răspuns, Petru le-a spus: „Pocăiți- vă și fiecare dintre voi să fie
botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre
[…]” (Fapte 2:37-38). Oamenii au răspuns pozitiv la această
chemare și aproximativ 3000 de suflete au fost aduse în
Împărăția lui Dumnezeu. Predica lui Petru, care a avut ungere din
partea Duhului Sfânt, a stabilit tiparul de predicare în întreaga
cartea a Faptelor apostolilor.11
2. Plantarea bisericilor misionare. Apostolii nu doar că au
predicat Evanghelia prin puterea Duhului Sfânt, ci, în mod
intenționat, ei au plantat biserici misionare împuternicite de
Duhul Sfânt. Și de această dată, ei urmau exemplul lui Isus. El a
propovăduit vestea bună, chemându-i pe oameni să-L urmeze.
Pe cei care au ascultat de El i-a luat și i-a constituit ca biserică.
Apoi le-a poruncit să aștepte împuternicirea Duhului Sfânt și să
meargă să „facă ucenici din toate neamurile”, așa cum a făcut
El cu ei (Fapte 1:4-8; Matei 28:19). În Fapte îi vedem pe
apostoli cum se lasă călăuziți de Isus. Și ei, în mod intenționat,
au plantat biserici misionare împuternicite de Duhul Sfânt. Trei
exemple inițiale ale acestei strategii implementate în cartea
Faptele Apostolilor sunt bisericile din Ierusalim, Antiohia și
Efes.12
Adevărații penticostali se vor strădui să facă la fel. Vor
propovădui clar și cu putere Evanghelia tuturor oamenilor. Cei

Alte predici au fost rostite de: Petru, din nou (3:12-26); Petru și
Ioan (4:8-12); Ștefan (7:1-53); Petru în Cezarea (10:34-47); Pavel în
Antiohia Pisidiei (13:16-41); Pavel în Iconium (14:1-3); Pavel în
Atena (17:22-31); și altele.
12
Ierusalim (Fapte 2-7); Antiohia (11:19-24; 13:1-4); Efes (19:110)
11
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care vor crede vor forma biserica locală. În acest timp vor f i
foarte prudenți cu privire la ce fel de biserică plantează. În mod
intenționat, vor planta biserici misionare împuternicite de Duhul
Sfânt. Cu alte cuvinte, în mod intenționat vor planta biserici
care înțeleg misiunea lui Dumnezeu și sunt dedicate aceluiași
scop. Se vor asigura apoi că membrii acestor biserici sunt
botezați în Duhul Sfânt și împuterniciți ca martori pentru
Hristos. (Acest subiect va fi discutat în detaliu în capitolul
următor).
3. Mobilizarea credincioșilor. O a treia metodă folosită de
apostoli în cartea Faptele Apostolilor era modul în care aceștia
mobilizau foarte repede noile biserici la evanghelizare, misiune
și plantare de biserici împuternicite de Duhul Sfânt. Acesta este
exact lucrul pe care Pavel l-a făcut în Efes și care este relatat în
Fapte 19:1-10. Acolo, strategia lui de mobilizare a fost atât de
eficientă, încât după numai doi ani, „toți locuitorii Asiei, iudei
și greci, au auzit Cuvântul Domnului” (Fapte 19:10). Strategia
apostolului din Efes a implicat împuternicirea bisericii,
propovăduirea Evangheliei, pregătirea lucrătorilor și trimiterea
lor pentru a propovădui vestea bună și a planta biserici în
întreaga provincie.13 Din nou, făcând aceasta, Pavel urma
modelul stabilit de Isus, care Și-a chemat ucenicii, S-a asigurat
că sunt împuterniciți de Duhul Sfânt, i-a pregătit și i-a trimis să
propovăduiască vestea bună și să planteze alte biserici
misionare împuternicite de Duhul Sfânt. El ne cheamă să facem
același lucru azi.
4. Călăuzire divină. Apoi, în realizarea lucrării lor, apostolii
și primii ucenici din cartea Faptele apostolilor au fost călăuziți
de Duhul Sfânt. Duhul le-a arătat unde ar trebui să meargă și ce
ar trebui să facă ca să poată pătrundă mai bine cu Evanghelia în
Am discutat această strategie în detaliu în cartea noastră: The
New Testament Strategy of the Spirit: An Acts 1:8 Model for 21st
Century Church Planting in Africa (Strategia Duhului în Noul
Testament: un model din Fapte 1:8 pentru plantarea de biserici în
Africa secolului XXI).
13
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zone noi. El i-a călăuzit și i-a îndrumat în diverse moduri – prin
îndemn lăuntric, vise, vedenii și vizite ale îngerilor. De
exemplu, Duhul l-a trimis pe Filip în Gaza să-i mărturisească
eunucului etiopian (Fapte 8:26-29). Tot Duhul Sfânt l-a
îndrumat și pe Petru în Cezarea, ca să împărtășească vestea
bună în casa lui Corneliu (Fapte 10:9- 20). Tot El i-a îndrumat
pe Pavel și echipa sa misionară în Macedonia, pentru a planta
biserici acolo (Fapte 16:6-10). În Fapte, Luca descrie alte
câteva momente de călăuzire divină. 14 De fiecare dată, ucenicii
urmau exemplul lui Isus, care mărturisise: „Fiul nu poate face
nimic de la Sine, în afară de ceea ce Îl vede pe Tatăl făcând; tot
ce face Tatăl, face și Fiul întocmai” (Ioan 5:19). Este important
să observăm că, oricare ar fi fost modalitatea prin care se făcea
călăuzirea, cei care o primeau erau întotdeauna îndreptați spre
recoltă. Dacă ne vom ruga și vom fi atenți la vocea Duhului
Sfânt, ne putem aștepta ca Domnul să facă același lucru pentru
noi, astăzi.
5. Semne și minuni. În fine, apostolii și primii ucenici se
așteptau ca Dumnezeu să confirme cuvântul propovăduit prin
semne și minuni, așa cum le promisese Isus (Marcu 16:15-20).
Aceste semne supranaturale au demonstrat faptul că Împărăția
lui Dumnezeu venise într-adevăr cu putere (Mat. 12:28). Când
oamenii vedeau aceste demonstrații ale puterii și compasiunii
divine, li se deschideau inimile pentru a primi mesajul lui
Hristos (Fapte 2:12, 37; 3:9- 10; 5:12-13; 8:6; 11:18; 13:11-12;
16:27-31). Penticostalii autentici caută să folosească aceleași
strategii misionare. Propovăduiesc același mesaj, împărtășesc
aceeași misiune, adoptă aceleași experiențe și folosesc aceleași
metode folosite de Biserica din cartea Faptele Apostolilor.

De exemplu, Petru și Ioan (5:19-20); Anania (9:10-16);
Corneliu (10:3.6); Barnaba și Pavel (13:1-4); Pavel în Corint (18:910); și Pavel în Ierusalim (22:18-21).
14
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Recapitulare și aplicație
Pavel i-a provocat odată pe creștinii din Corint: „Pe voi
înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință!” În același fel, noi,
care ne numim penticostali, trebuie să „ne încercăm” (să ne
cercetăm) și să ne întrebăm: „Sunt eu un penticostal autentic?”
Acum, după ce ai terminat această lecție, meditează câteva
momente la lucrurile pe care le-ai învățat, ca să le aplici și să le
implementezi.
Meditează:
Meditează la următoarele lucruri:
» Ce vrem să spunem prin sintagma: penticostalismul trece
printr-o „criză de identitate”?
» Enumeră și discută cele patru caracteristici ale
penticostalismului autentic (și anume, cel biblic).
Aplică:
Acum, aplică următoarele idei la lucrarea ta actuală:
» Proclamăm cu credincioșie același mesaj ca Biserica din
cartea Faptele Apostolilor?
» Ne angajăm cu îndrăzneală în aceeași misiune ca Biserica
din cartea Faptele Apostolilor?
» Adoptăm aceleași experiențe ca Biserica din cartea
Faptele Apostolilor?
» Folosim aceleași metode ca Biserica din cartea Faptele
Apostolilor?
Dedică-te:
În final, spune această rugăciune și ia-ți următorul
angajament:
» Rugăciune: „Doamne, Îți mulțumesc că îmi arăți ce
înseamnă să fii un penticostal autentic. Unde am greșit, Te
rog să mă ierți și să mă ajuți să devin tipul de lider creștin
pe care l-am văzut în cartea Faptele Apostolilor.”
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» Angajament: „Mă angajez să devin un penticostal
autentic, așa cum este descris în cartea Faptele apostolilor.
Voi propovădui același mesaj, voi împărtăși aceeași
misiune, voi adopta aceleași experiențe și voi folosi
aceleași metode ca ucenicii în cartea Faptele Apostolilor.”
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RUGACIUNEA ȘI TREZIREA
PENTICOSTALA

În Vechiul Testament, liderii evlavioși Îl rugau deseori pe
Dumnezeu să reînsuflețească poporul și să-Și restaureze
lucrarea. Fiii lui Core se rugau: „Întoarce-ne iarăși, Dumnezeul
mântuirii noastre! Încetează-Ţi mânia împotriva noastră! […]
Nu ne vei înviora iarăși, pentru ca să se bucure poporul Tău în
Tine?” (Ps. 85:4,6). Profetul Habacuc s-a rugat în același fel,
cerându-I lui Dumnezeu să-Și însuflețească lucrarea în cursul
anilor (Hab. 3:2), și anume „în acest timp de nevoie profundă”1.
Deși termenul trezire nu se găsește în Noul Testament,
ideea reînnoirii/reînsuflețirii spirituale există totuși pe paginile
acestuia. Petru i-a îndemnat pe cei din Ierusalim: „Pocăiți-vă,
așadar, și întoarceți-vă, ca să vi se șteargă păcatele, așa încât să
vină de la Domnul vremuri de înviorare și să-L trimită pe Cel
dinainte rânduit pentru voi: pe Isus Hristos.” (Fapte 3:19-20).
Cartea Faptele Apostolilor ne oferă o imagine vie a ceea ce
înseamnă o adevărată trezire. În această cartea, Luca prezintă
trezirea ca pe o revărsare puternică a Duhului Sfânt peste
1

Traducere liberă din limba engleză (n.tr.)
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poporul lui Dumnezeu, revărsare care are ca rezultat
evanghelizarea cu putere a celor pierduți.
Este important să notăm faptul că fiecare chemare la trezire
din Vechiul Testament este legată de rugăciune, iar fiecare
revărsare a Duhului prezentată în cartea Faptele Apostolilor
este precedată tot de rugăciune. În această lecție vom examina
relația strânsă dintre rugăciune și adevărata trezire penticostală.
Apoi, ne vom angaja să căutăm o astfel de trezire prin
rugăciune fierbinte de mijlocire și printr-o mărturie plină de
dedicare.

Roagă-te pentru o revărsare
Mijlocirea cu devotament este scâteia care aprinde focul
trezirii. Anticipând o revărsare a Duhului lui Dumnezeu,
trebuie să Îi cerem Lui cu sinceritate să reverse din Duhul Său
peste Biserică azi, la fel cum a făcut în cartea Faptele
Apostolilor.
În istoria inspirată de Duhul, pe care Luca i-o face Bisericii
Primare, se pare că autorul sacru scoate în evidență în mod
intenționat relația strânsă dintre rugăciune și revărsarea Duhului
Sfânt. De exemplu, înainte de revărsarea Duhului Sfânt în Ziua
de Rusalii, Luca ne spune că ucenicii „stăruiau într-un cuget în
rugăciune” (Fapte 1:14; cf. Luca 24:53) Apoi, după ce a fost
revărsat Duhul Sfânt, autorul ne spune că ei „stăruiau […] în
rugăciuni.” (Fapte 2:42). Prin urmare, revărsarea Duhului la
Rusalii a fost atât o cauză, cât și un rezultat al rugăciunii făcute
cu credință și devotament.
Luca continuă să sublinieze relația dintre rugăciune și
coborârea Duhului Sfânt în cartea Faptele Apostolilor. În
capitolul 4, el scria: „După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat
locul unde erau adunați; toți s-au umplut de Duhul Sfânt și
vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală” (Fapte 4:31).
Cu o altă ocazie, el ne spune cum apostolii din Ierusalim i-au
trimis pe Petru și pe Ioan în Samaria să se roage cu noii
credincioși ca aceștia să primească Duhul Sfânt (Fapte 8:1548
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17). Apoi, în capitolul 9, Luca ne spune cum Saul (Pavel) și
Anania au stat în rugăciune până când apostolul a fost umplut
cu Duhul Sfânt (Anania – Fapte 9:10-16; Saul – v. 11). În
final, în capitolul 10, Luca ne prezintă cum atât Corneliu
(Fapte 10:1-2), cât și Petru (Fapte 10:9, 30-31) s-au rugat
înainte ca Dumnezeu să reverse Duhul Sfânt peste cei adunați
în casa centurionului din Cezarea.
Această legătură dintre rugăciune și revărsarea Duhului
Sfânt este în concordanță cu ceea ce i-a învățat Isus pe ucenicii
Săi. El Însuși Se ruga când Duhul Sfânt S-a pogorât peste El, la
botezul Său (Luca 3:21-22). Mai târziu, Isus Și-a învățat
ucenicii că același lucru li se va întâmpla și lor. El a spus că
Tatăl ceresc le va da Duhul Sfânt celor care Îl cer în rugăciune.
De asemenea, a mai zis: „De aceea și Eu vă spun: cereți (darul
Duhului Sfânt), și vi se va da; căutați, și veți găsi” (Luca 11:9).
În Fapte, descoperim cum ucenicii au aplicat această învățătură
în viețile și lucrarea lor. În mod frecvent și-au însușit puterea și
prezența Duhului prin rugăciune.
Biblia însărcinează fiecare credincios să se roage, rugând-L
pe Dumnezeu să îl umple cu Duhul Sfânt. Ni se spune cum Isus:
„le-a poruncit (ucenicilor Săi) să nu se îndepărteze de
Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui. […] Căci Ioan
a botezat în apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați în
Duhul Sfânt” (Fapte 1:4-5). Așteptarea pe care Isus a poruncito în acest verset nu trebuie interpretată ca așteptare pasivă, în
speranța că Dumnezeu Își va împlini promisiunea. Isus nu le
spune ucenicilor să hoinărească fără țintă prin piață, stând la
palavre cu prietenii lor. Ci i-a îndrumat să continue în rugăciune
stăruitoare, până aveau să fie „îmbrăcați cu putere de sus”
(Luca 24:49). Ucenicii au ascultat de porunca lui Isus, „stăruind
în rugăciune” și așteptând „binecuvântarea lui Dumnezeu la
Templu” (Fapte 1:14; Luca 24:53). Ca să putem experimenta o
trezire penticostală reală în zilele noastre, trebuie să facem la
fel.
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Dar nu trebuie să ne oprim aici. Nu doar noi trebuie să fim
umpluți de Duhul Sfânt – și să rămânem plini de Duh –, ci
trebuie să ne asigurăm că fiecare membru din biserica noastră
trăiește această experiență. Este esențial ca fiecare să fie plin de
Duhul Sfânt și dedicat misiunii lui Dumnezeu. Adevărata
trezire, asemănătoare celei din Noul Testament, va avea loc
doar atunci când oamenii lui Dumnezeu stăruie în rugăciune
până când mulți sunt umpluți de Duhul Sfânt și mobilizați ca
martori ai lui Hristos, împuterniciți de Duhul Sfânt. Fiecare
pastor penticostal trebuie să-și învețe diaconii, prezbiterii,
precum și pe ceilalți lideri din biserică cum să se roage alături
de oameni pentru ca aceștia să fie umpluți cu Duhul Sfânt și
cum să-i mentoreze într-o viață împuternicită de Duhul Sfânt.2

Începe misiunea
Pe măsură ce Dumnezeu începe să-Și reverse din Duhul Său
peste biserică și credincioșii încep să primească botezul în
Duhul Sfânt, este crucial ca pastorii și liderii bisericilor să
înceapă să îi mobilizeze pentru a fi martori ai lui Hristos
împuterniciți de Duhul Sfânt. La fel a făcut Isus cu ucenicii
Lui. Mai întâi, i-a trimis pe cei doisprezece, apoi pe cei
șaptezeci pentru a propovădui vestea bună și pentru a
demonstra puterea Împărăției (Luca 9:1; Luca 10:1). Apoi, le-a
poruncit tuturor creștinilor să meargă „în toată lumea și să
vestească Evanghelia la orice făptură”(Marcu 16:15). Dar
înainte de a merge, au trebuit să rămână „în cetate până când [au
fost] îmbrăcați cu putere de sus.” (Luca 24:49)
Pavel a folosit aceeași strategie în mobilizarea ucenicilor din
Efes. Mai întâi, s-a asigurat că aceștia erau împuterniciți de
Duhul Sfânt. Apoi i-a pregătit și i-a trimis să propovăduiască
vestea bună și să planteze biserici prin Asia Romană3 (Fapte

2

Acest subiect este discutat în detaliu în Capitolul 8.
Această strategie este discutată în detaliu în Capitolul 5:
„Plantarea unei biserici misionare împuternicite de Duhul Sfânt”, în
secțiunea intitulată „Modelul din Faptele apostolilor”.
3
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19:1-10). Trezirea specifică Noului Testament nu este completă
fără evanghelizarea, misiunea și plantarea de biserici făcute
prin împuternicirea dată de Duhul Sfânt. Acesta este modelul
prezentat clar în Scriptură.
Atunci când Îl căutăm pe Dumnezeu pentru o revărsare a
Duhului Său, trebuie să ne fie clar că trezirea penticostală nu
doar se naște, ci și se păstrează prin rugăciune. De aceea, atunci
când Dumnezeu răspunde și Își revarsă Duhul Său peste noi, nu
ar trebui să interpretăm acest lucru ca pe un semnal că putem
reduce intensitatea rugăciunii. Dimpotrivă, acest fapt ar trebui să
ne inspire să ne rugăm mai mult. La fel ca Timotei, ar trebui să
înflăcărăm darul Duhului lui Dumnezeu din noi (2 Tim. 1:6); și
facem aceasta în rugăciunea prin Duhul (Efes. 6:18).
Este încurajator să știm că atunci când vine Duhul Sfânt, El
ne împuternicește și ne face capabili să ne rugăm și mai
eficient. Pavel descrie cum se întâmplă acest lucru:
Tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu
știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește
pentru noi cu suspine negrăite. Și Cel care cercetează
inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El
mijlocește pentru sfinți potrivit voii lui Dumnezeu. (Rom.
8:26-27)
Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt, care împuternicește mărturia
noastră, ne va da și putere și în rugăciune. În Fapte, revărsarea
Duhului nu a terminat momentele de rugăciune ale Bisericii; mai
degrabă, le-a intensificat. Prin urmare, atunci când vine Duhul
Sfânt, ar trebui să ne dublăm rugăciunile pentru o și mai mare
revărsare a Duhului. Trebuie să continuăm să ne rugăm pentru
călăuzirea dată de Duhul Sfânt și pentru ca noii credincioși să
fie împuterniciți de Duhul. Și, cu orice preț, trebuie să
continuăm să le propovăduim Evanghelia celor pierduți prin
puterea Duhului Sfânt.
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Mobilizează la rugăciune
Profetul Ioel vorbea despre vremea în care Dumnezeu avea să
trimită o „ploaie târzie” pe pământ. El vorbea figurativ despre o
vreme în care Dumnezeu avea să reverse cu putere Duhul Său
cel Sfânt peste orice făptură (Ioel 2:23, 28). Peste nouă secole, în
Ziua Cincizecimii, Petru a anunțat că ziua mult așteptată a
umplerii a venit. „Ci aceasta este ce a fost spus prin profetul
Ioel: «Așa va fi în zilele de pe urmă», zice Dumnezeu: «voi
turna din Duhul Meu peste orice făptură; fiii voștri și fiicele
voastre vor profeți, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii
voștri vor visa vise!»” (Fapte 2:16-17). Și profetul Zaharia a
vorbit despre ploaia târzie. El îndruma poporul lui Dumnezeu să
ceară „de la Domnul ploaie, ploaie târzie” (Zaharia 10:1, NTR).
Găsim aici o lecție importantă pentru noi. În timpul acestor
zile de pe urmă, când Dumnezeu revarsă din Duhul Său cel
Sfânt peste orice făptură, nu trebui să abuzăm de bunătatea lui
Dumnezeu. Mai degrabă, trebuie să urmărim făgăduința
Duhului prin rugăciune fierbinte. Conform instrucțiunilor date
de Domnul nostru, trebuie să continuăm să „cerem […], să
căutăm […] și să batem” (Luca 11:9) printr-o mijlocire făcută cu
credință. Dacă vom face acest lucru, Dumnezeu Își va împlini
promisiunea și va vărsa din plin din Duhul Său peste noi.
Atunci când ne dedicăm rugăciunii pentru o reînnoire
penticostală, trebuie să ne și mobilizăm bisericile la rugăciune
de mijlocire în comun. În continuare, vom prezenta șase moduri
practice prin care se poate face aceasta:
1. Predică și dă învățătură. Dacă vrem o trezire
penticostală autentică în bisericile noastre, trebuie să predicăm
și să dăm des învățătură pe acest subiect. Trebuie să le arătăm
oamenilor ce înseamnă adevărata trezire penticostală și ce
trebuie să facă ei. Apoi trebuie să îi chemăm la rugăciune
stăruitoare după Duhul Sfânt și să-i conducem spre o mărturie
personală, spre plantare de biserici și misiune.4

4

Cartea în limba engleză în format e-book, Interceding for the
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2. Roagă-te în timpul serviciilor divine. Rugăciunea pentru
Duhul Sfânt făcută în timpul serviciilor divine obișnuite va
ajuta la păstrarea vie a nevoii de o trezire penticostală înaintea
oamenilor. Putem prefața aceste momente de rugăciune cu
scurte explicații despre cum ar arăta trezirea. În acest timp, ar fi
bine ca oamenii să Îi ceară lui Dumnezeu să îi împuternicească
ca martori ai Săi, umplându-i și reumplându-i cu Duhul Său.
3.Programează evenimente de rugăciune comună și post.
Biserica va trebui să programeze zile sau săptămâni speciale de
rugăciune și post. În timpul acestor zile de întărire spirituală,
oamenii se pot ruga pentru trezire și se pot dedica în întregime
misiunii lui Dumnezeu. În aceste perioade, ar fi bine să
programați întâlniri speciale de rugăciune la diferite ore din zi,
cum ar fi dimineața devreme, la prânz și seara. De asemenea,
pot fi organizate nopți de rugăciune la sfârșit de săptămână sau
în perioada sărbătorilor.
4. Organizează întâlniri de rugăciune în afara clădirii
bisericii. La momentele potrivite, biserica ar putea organiza
întâlniri speciale de rugăciune în afara bisericii, întâlniri pentru
care oamenii pot merge în locuri speciale pentru a se ruga și a
căuta fața Domnului. Îmi amintesc de anii când am locuit în
Malawi, când am observat cum unele biserici din Lilongwe
organizau, cu diferite ocazii, întâlniri speciale de rugăciune pe
Muntele Bunda din apropiere. Astfel de întâlniri de rugăciune
pot include momente de îndemnuri, închinare și mijlocire
intensă.
5. Organizează grupuri speciale de rugăciune. Anumiți
oameni din biserică simt că Dumnezeu îi cheamă la lucrarea de
rugăciune de mijlocire. Biserica va trebui să îi organizeze pe
acești oameni în grupuri speciale de rugăciune. Acești
mijlocitori se pot întâlni în mod regulat, pentru a se ruga pentru

Nations: 100 Sermon Outlines on Missional Prayer (Mijlocirea pentru
Neamuri: 100 de schițe de predici despre rugăciunea misională) este
disponibilă pentru descărcare gratuită pe www.DecadeofPentecost.org
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trezire și pentru alte nevoi ale bisericii. De asemenea, bisericile
pot organiza echipe de rugăciune pentru bărbați, femei, tineri
sau chiar copii.
6. Mobilizează biserica pentru evanghelizare. În același fel
în care ne organizăm pentru rugăciune ar trebui să ne
organizăm și pentru evanghelizare. Putem programa întâlniri în
aer liber sau chiar putem organiza evanghelizare din ușă în ușă,
în cartierul în care se află biserica. Conducerea bisericii va dori
să mobilizeze oamenii și pentru plantarea de noi biserici. Prin
rugăciune, alege un loc care are nevoie de o biserică umplută cu
Duhul Sfânt. Apoi, începe să mijlocești pentru locul acela. La
vremea potrivită, condu o echipă în zona aceea pentru a planta o
nouă biserică. O biserică cu adevărat plină de Duhul Sfânt va
strânge daruri lunare pentru misiune, daruri care vor fi trimise
misionarilor de pe câmpul de misiune din zone în care se află
grupuri etnice neatinse de Evanghelie.

Recapitulare și aplicație
Rugăciunea este o cheie pentru trezirea cu adevărat
penticostală și pentru misiunea de evanghelizare de succes.
Acum, după ce ai terminat această lecție, meditează preț de
câteva momente la lucrurile pe care le-ai învățat, ca să le aplici
și implementezi.
Meditează:
Meditează la următoarele lucruri:
» Descrie modul în care se face legătura între rugăciune și
revărsarea Duhului Sfânt, în cartea Faptele Apostolilor.
» Discută legătura dintre rugăciune, botezul în Duhul Sfânt
și trezire.
Aplică:
Acum, aplică următoarele idei la lucrarea ta actuală:
» Evaluează cu sinceritate starea spirituală a bisericii în care
slujești și felul în care se raportează ea la adevărata trezire,
descrisă în cartea Faptele Apostolilor.
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» Dezvoltă o strategie menită să-ți conducă biserica sau
slujirea la o trezire spirituală. (Notă: Strategia ta ar trebui
să includă rugăciunea și accentul pus pe botezul în Duhul
Sfânt.)
Dedică-te:
În final, spune această rugăciune și ia-ți următorul
angajament:
» Rugăciune: „O, Doamne, revarsă-Ți Duhul peste mine și
peste biserică, umple-ne și împuternicește-ne să Îți fim
martori aici, acasă, dar și până la capătul pământului.”
» Angajament: „Doamne, mă dedic Ție și misiunii Tale pe
pământ. Mă voi ruga zilnic pentru o revărsare a Duhului
peste biserica mea, peste orașul meu, peste țara mea și
peste întreaga lume.”
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~ CAPITOLUL 5 ~

PLANTAREA BISERICII
MISIONARE IMPUTERNICITE DE

DUHUL SFANT

Hristos a poruncit bisericii Sale; „mergeți […] și faceți
ucenici din toate neamurile […] învățându-i să păzească tot ce
v-am poruncit” (Matei 28:19). A face ucenici și a-i învăța să
împlinească poruncile lui Hristos înseamnă mai mult decât să
„îi aducem pe oameni la mântuire”. Este nevoie să plantăm
biserici, deoarece numai în mijlocul poporului lui Dumnezeu,
care se întâlnește ca Biserică, sunt învățați noii convertiți și sunt
făcuți ucenicii.
Acest proces este demonstrat de lucrarea de învățare a lui
Pavel și Barnaba din Antiohia. Luca scria: „Un an întreg s-au
adunat cu biserica și au dat învățătură multora” (Fapte 11:26). În
acest context ucenicii au fost numiți pentru prima dată creștini –
cei care sunt ca Hristos. Biserica din Antiohia a fost prima care
a trimis misionari creștini pe câmpul de misiune (Fapte 13:1-3).
În Capitolul 3 am menționat faptul că penticostalii autentici
folosesc aceleași metode ca și Biserica din cartea Faptele
Apostolilor. Am observat că una dintre aceste metode este
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plantarea de biserici misionare împuternicite de Duhul Sfânt. În
această lecție vom discuta pe larg acest subiect.
Deoarece considerăm că este obligația noastră să plantăm
biserici, apare o întrebare: „Dacă plantăm biserici, ce fel de
biserici ar trebui să plantăm?” Ar trebui să plantăm biserici
slabe, dependente, „plângăcioase”, adică biserici care au mereu
nevoie de ajutor? Sau ar trebui să plantăm biserici puternice,
care se auto-susțin și se multiplică? Sugestia mea este să
plantăm al doilea fel de biserici. Acest tip de biserici îl numim
tipul bisericilor misionare împuternicite de Duhul Sfânt. Unde
ar trebui să căutăm un model pentru astfel de biserici? După
cum am făcut și în capitolele anterioare, vom găsi modelul
nostru tot în cartea Faptele Apostolilor.

Modelul din cartea Faptele Apostolilor
După cum am sugerat deja mai sus, modelul oferit de cartea
Faptele Apostolilor pentru o biserică sănătoasă este acela al
unei biserici misionare împuternicite de Duhul Sfânt. Isus a
poruncit plantarea acestui fel de biserici în Marea Trimitere din
Fapte 1:8, unde a spus: „Ci voi veți primi putere când Se va
coborî Duhul Sfânt peste voi și-Mi veți fi martori în Ierusalim,
în toată Iudeea, în Samaria și până la capătul pământului.”
Această afirmație a lui Isus sugerează două caracteristici ale
felului de biserică pe care Isus a vrut ca noi să o plantăm:
» Trebuie să fie împuternicită de Duhul Sfânt: „voi veți
primi putere când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi”.
» Trebuie să se concentreze asupra misiunii lui
Dumnezeu:„și-Mi veți fi martori […] până la capătul
pământului.”
Această idee sugerează faptul că atunci când mergem să
plantăm noi biserici ar trebui, în mod intenționat, să plantăm
biserici cu aceste două caracteristici. Ar trebui ca ele să fie
împuternicite de Duhul Sfânt și să fie orientate spre misiune. Cu
alte cuvinte, trebuie să plantăm biserici care vor putea, la rândul
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lor, să planteze alte biserici misionare împuternicite de Duhul
Sfânt. Această „strategie a Duhului” va avea ca rezultat
multiplicarea spontană a bisericilor, așa cum s-a întâmplat în
cartea Faptele Apostolilor.
La fel ca Pavel în Fapte, când mergem în zone noi ar fi bine
să plantăm biserici în locuri strategice. De exemplu, Pavel a
plantat biserici în centre de influență precum Atena (Fapte
17:16-34), Corint (18:1-18) și Efes (19:1-41). Și noi ar trebui să
facem același lucru. Totuși, înainte de a planta aceste biserici,
trebuie să ne punem o întrebare importantă: „Care este scopul
plantării bisericilor în locuri strategice, dacă acele biserici nu au
vitalitatea spirituală necesară pentru a se reproduce și pentru a
planta alte biserici cu aceeași mentalitate?”
De-a lungul timpului, am observat diferite comitete de
misiune ale bisericilor care încercau din greu să planteze noi
comunități în centre strategice din țările lor, dar ulterior acele
biserici noi se chinuie să rămână în viață. Sunt biserici
plăpânde, ce au nevoie de îngrijire constantă din partea
bisericii-mamă doar pentru a supraviețui. Unde vedem
înțelepciunea în aceste situații? Hristos dorește ca noi să
plantăm biserici care se multiplică, plantând noi biserici vii în
orașele și satele din jurul lor. Cu alte cuvinte, trebuie să plantăm
biserici care răsună din punct de vedere spiritual, care se
concentrează asupra exteriorului și care au capacitatea de a
înrâuri comunitățile din care fac parte și lumea întreagă pentru
Hristos.

Exemplul dat de Isus și de apostoli
Plantând biserici misionare împuternicite de Duhul Sfânt
urmăm tiparul biblic, deoarece Isus însuși a plantat o astfel de
Biserică. El a propovăduit Evanghelia, i-a chemat pe ucenici, ia învățat despre misiunea Sa, s-a asigurat că sunt împuterniciți
de Duhul Sfânt și i-a trimis să facă același lucru. Ucenicii
trebuiau să înceapă în Ierusalim (locul lor de baștină) și să
continue să se extindă, ca Biserică, până la capătul pământului.
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Apostolii au urmat exemplul lui Isus. La fel ca El, ei au
plantat în mod intenționat biserici misionare împuternicite de
Duhul Sfânt. De exemplu, când apostolii din Ierusalim au auzit
că o nouă biserică fusese plantată în Samaria, i-au trimis
imediat pe Petru și pe Ioan să se roage cu credincioșii de acolo,
ca aceștia să primească Duhul Sfânt (Fapte 8:17- 18). Întocmai
cum Isus a insistat ca ucenicii Lui să fie împuterniciți de Duhul
Sfânt, la fel și apostolii au insistat ca samaritenii să primească
aceeași împuternicire.
În ceea ce-i privește pe samariteni, Biblia ne spune că
Duhul Sfânt „nu Se coborâse încă peste niciunul dintre ei” așa
cum era menționat în Fapte 1:8. Apostolii au privit această
situație cu îngrijorare. Ei știau că dacă se dorea ca Evanghelia
să fie răspândită din Samaria în împrejurimi, acești noi
credincioși aveau nevoie să fie împuterniciți de Duhul Sfânt.
Prin urmare, apostolii i-au trimis pe Petru și pe Ioan în Samaria
să se roage cu ei, ca să fie umpluți cu Duhul Sfânt.
Când apostolii și-au pus mâinile peste ei, aceștia au primit
Duhul Sfânt. În consecință, ei au fost împuterniciți de Duhul
Sfânt, iar Biserica din Samaria a devenit o comunitate puternică
de martori ai lui Hristos. La fel cum prevestise Isus, Evanghelia
a continuat să fie răspândită și bisericile au continuat să se
multiplice în acea regiune; Luca ne spune: „Biserica din toată
Iudeea, Galileea și Samaria […] se înmulțea” (Fapte 9:31; cf.
15:3) Principiul este următorul: oriunde ajunge Evanghelia, de
acolo trebuie să meargă mai departe. Și pentru ca Evanghelia să
pornească dintr-un loc cu putere, credincioșii din acel loc
trebuie să fie împuterniciți de Duhul Sfânt.
Pavel a folosit aceeași strategie în Efes (Fapte 19:1-10).
Când a ajuns acolo, intenția sa a fost să predice Evanghelia nu
doar în Efes, ci în toată în toată Provincia romană Asia. Acest
lucru necesita o biserică împuternicită de Duhul Sfânt în Efes,
care să slujească drept bază misionară. Prin urmare, când Pavel
a întâlnit câțiva ucenici din acel loc, i-a întrebat imediat: „Ați
primit Duhul Sfânt după ce ați crezut?” Ca să poată participa
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eficient la misiune, acești oameni aveau nevoie să fie
împuterniciți de Duhul Sfânt, la fel ca primii ucenici, în
Ierusalim. Pavel și-a pus mâinile peste ei și „Duhul Sfânt a
venit asupra lor și au început să vorbească în limbi și să
profețească” (Fapte 19:6).
Odată ce apostolul a văzut că ei au fost împuterniciți de
Duhul Sfânt, i-a mobilizat și i-a trimis să ducă vestea bună și să
planteze biserici misionare împuternicite de Duhul Sfânt în
toată regiunea. Isus și apostolii au stabilit astfel un tipar pentru
lărgirea Bisericii, tipar pe care trebuie să îl urmăm și noi astăzi.
Și noi trebuie să mergem și să plantăm biserici misionare
împuternicite de Duhul Sfânt.

Importanța factorului intențional
Pe măsură ce mergem să plantăm noi biserici, este
important să facem acest lucru având o intenție calculată. Cu
alte cuvinte, trebuie să plantăm biserici care sunt împuternicite
de Duhul Sfânt și dedicate pentru a împlini misiunea lui
Dumnezeu în mod intenționat. Cât de nesăbuiți am fi dacă am
crede că doar pentru că purtăm numele de penticostali,
bisericile pe care le plantăm vor fi penticostale în practică!
Simpla așezare a unei plăci pe care scrie numele unui anumit
cult religios nu face, în mod automat, din biserica respectivă o
biserică penticostală. Iar faptul că biserica face parte dintr-un
cult care pune accentul pe misiune nu garantează faptul că
biserica pe care o plantăm va fi dedicată misiunii. O astfel de
gândire va conduce inevitabil la dezamăgire.
Dacă ne dorim să plantăm biserici autentic penticostale, așa
cum sunt acestea descrise în Capitolul 3, trebuie să acționăm cu
un scop bine definit. Fiecare decizie pe care o luăm trebuie să
fie intenționată și fiecare acțiune bine gândită în prealabil. Totul
trebuie să fie îndreptat spre a avea rezultate predeterminate – și
anume, o biserică misionară împuternicită de Duhul Sfânt, o
biserică ce propovăduiește același mesaj, împărtășește aceeași
misiune, adoptă aceleași experiențe și folosește aceleași metode
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ca Biserica din cartea Faptele Apostolilor. Pe scurt, bisericile pe
care le plantăm trebuie să se auto-reproducă, plantând alte
biserici misionare împuternicite de Duhul Sfânt.

O cale de urmat
Așadar cum putem garanta că plantăm astfel de biserici?
Trebuie să începem prin a avea o imagine foarte clară în mințile
noastre cu privire la cum vrem să fie noua biserică. Vrem o
biserică în care credincioșii să fie plini de Duhul Sfânt și
dedicați misiunii lui Dumnezeu. Vrem o biserică care nu peste
mult timp va planta alte biserici. Ne dorim o comunitate locală
care, încă de la început, să participe în programele de misiune
ale bisericii naționale prin angajament la rugăciune și daruri
generoase pentru misiune. Doar prin plantarea unor astfel de
biserici vom putea lansa o mișcare eficientă de plantare de
biserici, așa cum a făcut Pavel în Efes.
Având în mintea noastră o imagine clară a bisericii pe care
vrem să o plantăm, trebuie să mergem mai departe, spre
implementarea unor strategii bine gândite, pentru a ne asigura
că în urma eforturilor noastre se va naște o astfel de biserică.
1. O biserică împuternicită de Duhul Sfânt. Plantatorul de
biserică care caută să planteze o biserică misionară
împuternicită de Duhul Sfânt trebuie să se asigure că el însuși
este botezat în Duhul Sfânt și „umblă prin Duhul” (Gal. 5:25).
Mai mult chiar, plantatorul de biserică trebuie să se asigure că
toți cei care vor ocupa un rol de lider în noua biserică sunt plini
de Duhul Sfânt. Iar aceasta este o necesitate pentru cel care va
rămâne să hrănească noua biserică. Cum ne-am putea aștepta ca
biserica să fie împuternicită de Duhul Sfânt dacă conducerea
acesteia nu trăiește și slujește prin puterea Duhului? Din nou,
acesta este modul în care Isus Și-a „plantat” Biserica. Este și
modul în care Pavel și ceilalți apostoli au plantat noi biserici.
Aceștia au slujit prin puterea Duhului și au insistat ca și
ucenicii lor să fie plini de Duhul Sfânt.
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În plus, dacă vrem să plantăm cu adevărat biserici
misionare împuternicite de Duhul Sfânt, pastorul și ceilalți
lideri din biserică trebuie să predice adesea și să dea învățătură
despre botezul în Duhul Sfânt și despre viața împuternicită de
Duhul Sfânt. Trebuie să le explice cu grijă oamenilor că motivul
principal pentru care au nevoie de împuternicirea Duhului Sfânt
este participarea lor eficientă la împlinirea misiunii lui
Dumnezeu (Fapte 1:8). Apoi, liderii trebuie să se roage alături
de ceilalți credincioși, oferindu-le ocazii frecvente pentru a fi
umpluți și reumpluți cu Duhul Sfânt. În tot acest timp, prin
rugăciune stăruitoare, închinare și trăire în sfințenie, liderii
trebuie să caute prezența Duhului în întâlnirile bisericii.
2. O biserică misionară. Încă de la începutul bisericii, noul
pastorul trebuie intenționat să îi învețe pe credincioși despre
misiunea lui Dumnezeu de a-i împăca pe toți oamenii cu El,
prin credința în Isus Hristos. De asemenea, el să-i învețe că
biserica există ca să împlinească misiunea lui Dumnezeu. În
plus, oamenii trebuie să înțeleagă că Isus, în mod personal, le-a
poruncit fiecăruia dintre ei să- și facă partea sa pentru înaintarea
misiunii lui Dumnezeu prin rugăciune stăruitoare, mărturisire
lui Hristos cu credincioșie și dărnicie plină de generozitate.
De asemenea, încă de la fondarea bisericii, pastorul ar
trebui să formeze un comitet de misiune. Trebuie să-i aleagă pe
cei care vor sluji în acest comitet prin rugăciune, căutându-i pe
oamenii care au fost deja umpluți de Duhul Sfânt și care sunt
plini de pasiune pentru a împlini misiunea lui Dumnezeu. Acest
comitet de misiune va coordona și promova evenimentele
evanghelistice și misionare ale bisericii. Pastorul ar trebui să se
întâlnească în mod regulat cu acest comitet pentru a da
învățătură, pentru a se ruga și pentru a planifica strategia de
lucru. Pastorul orientat spre misiune va face și colecte speciale
pentru finanțarea evenimentelor misionare organizate de
biserică. De asemenea, el trebuie să implice biserica în
programele de misiune internă și externă ale cultului din care
face parte.
63

CAPITOLUL 5 ~ PLANTAREA BISERICII MISIONARE IMPUTERNICITE
DE DUHUL SFANT

3. O biserică plantatoare de biserici. În fine, încă de la
începutul existenței noii comunități, plantatorul de biserică ar
trebui să informeze adunarea: „Această nouă biserică va fi o
biserică diferită. Va fi o biserică misionară împuternicită de
Duhul Sfânt, care va planta alte biserici misionare împuternicite
de Duhul Sfânt.” Apoi, alături de liderii aleși ai bisericii,
pastorul ar trebui să înceapă cercetările în zonă, pentru a
identifica locurile care au nevoie de o biserică. Odată
identificate aceste locuri, pastorul poate conduce apoi
adunarea în rugăciune continuă pentru acele locuri. Nu după
mult timp, comitetul de misiune ar trebui să aleagă un loc și ar
trebui să înceapă demersurile pentru plantarea unei noi biserici.
În pregătirea acestor demersuri, pastorul va recruta și
instrui credincioși care vor să participe. Mai mult chiar,
pastorul trebuie să predice adesea și să dea învățătură despre
chemarea făcută de Dumnezeu. Cu timpul, Dumnezeu va
scoate lucrători. În final, la timpul potrivit, biserica ar trebui să
facă un pas al credinței și să planteze o nouă biserică. Dacă
plantatorul de biserici va face aceste lucruri, se poate aștepta
la succes. Dumnezeu va interveni și astfel va lua naștere o
biserică împuternicită de Duhul Sfânt, una care, la rândul ei,
va planta alte biserici conduse după aceleași principii.
Permiteți-mi să împărtășesc un exemplu al modului în care
am aplicat această strategie la Școala de Teologie Assemblies of
God11 din Lilongwe, Malawi, unde am slujit timp de 14 ani. De
mai multe ori pe an, corpul profesoral organiza acțiuni de
plantare de biserici în care erau implicați și studenții. De obicei,
aceste acțiuni de plantare de biserici aveau loc de vineri seara
până duminica dimineața. Echipa formată pentru plantarea
bisericii ajungea la locul ales vineri după-amiaza. Odată ajunși
acolo, unii începeau pregătirea locului (deseori curtea unei
școli) pentru evenimentul de evanghelizare ce urma să aibă loc
1
Acum, Institutul de Teologie Assemblies of God din Malawi
(MAGIT)
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seara. Alții mergeau prin sat/ oraș și împărtășeau Evanghelia
oamenilor și anunțau evenimentul.
În timpul întâlnirii de vineri seara, studenții cântau și
împărtășeau mărturii personale. Apoi, unul dintre noi predica,
încheind mesajul cu o invitație ca oamenii să-și predea viața lui
Hristos. Întotdeauna a fost cel puțin o persoană care a răspuns
chemării și a venit în față pentru rugăciune. Înainte de a
termina evenimentul de vineri seara, difuzam jumătate din
filmul Isus cu promisiunea că vom difuza cealaltă jumătate
seara următoare.
Sâmbăta dimineața era dedicată rugăciunii de mijlocire,
urmată de mărturisirea din ușa în ușă. Apoi, după un prânz lejer,
continuam mărturisirea lui Hristos, până spre a doua parte a
după-amiezii. Evenimentul de sâmbătă seara se desfășura după
același tipar ca și cel de vineri seara și, de cele mai multe ori,
erau mai mulți cei care răspundeau chemării și se predau lui
Hristos. Apoi, era difuzată ultima parte a filmului Isus. În final,
la sfârșitul întâlnirii, aveam pe cineva care anunța:
„Mâine dimineață vom avea prima întâlnire a unei biserici
Assemblies of God într-una dintre sălile de clasă din această
școală” (sau într-un alt loc prestabilit). Apoi îl prezentam pe
unul dintre studenți întregii audiențe, spunându-le: „Acest
bărbat va fi pastorul acestei biserici.” Pastorul desemnat încheia
întâlnirea invitându-i pe toți cei prezenți la noua biserică în
dimineața următoare.
Duminică dimineața, mai mulți localnici, alături de noii
convertiți și de studenți, se strângeau pentru un serviciu
inaugural al noii biserici. Încă din prima zi, începeam să
implementăm strategia noastră pentru o biserică cu adevărat
penticostală. Le spuneam fraților, încă de la început: „Această
nouă biserică va fi o biserică specială. Va fi acel fel de biserică
ca cea despre care citim în Biblie – o biserică misionară
împuternicită de Duhul Sfânt!” Apoi, folosind Biblia, explicam
participanților ce înseamnă aceasta.
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Când era timpul să facem strângerea de daruri, spuneam:
„Primele daruri pe care le strângem le vom folosi pentru
plantarea unei alte biserici cât mai curând, deoarece această
biserică va fi o biserică misionară și o biserică plantatoare de
biserici.” Deseori, auzind aceste lucruri, oamenii se bucurau și
chiar aplaudau. Deși de cele mai multe ori, suma strânsă era
modică, era important ca oamenii să înțeleagă că este
responsabilitatea lor să ducă Evanghelia altor oameni.
Pentru prima predică din noua biserică ne foloseam de
textul din Fapte 1:8 și prezentam un mesaj simplu despre
botezul în Duhul Sfânt. Le explicam oamenilor nevoia lor de a
fi împuterniciți de Duhul Sfânt pentru a putea trăi cu adevărat
pentru Dumnezeu și pentru a putea împlini misiunea Lui. Apoi
făceam o chemare la altar prin care îi invitam pe toți cei ce
doreau să se dedice misiunii lui Dumnezeu și să fie
împuterniciți de Duhul Sfânt. Fără nicio excepție, în fiecare
seară, erau oameni umpluți de Duhul Sfânt, care vorbeau în alte
limbi după cum le dădea Duhul. Se aștepta din partea noului
pastor să continue să sublinieze acest lucru. Foloseam această
strategie pentru a ne asigura, încă de la început, că noua
biserică este infuzată cu ADN-ul unei biserici misionare
împuternicite de Duhul Sfânt.
Pavel l-a învățat pe Timotei, fiul lui în credință, astfel: „Și
ce ai auzit de la mine înaintea multor martori încredințează unor
oameni de încredere, care să fie în stare să-i învețe și pe alții!” (2
Tim. 2:2). Aceasta este metoda folosită de apostol în Efes, unde
în mod intenționat a plantat o biserică misionară împuternicită
de Duhul Sfânt. Când a găsit doisprezece ucenici, el ce s-a
asigurat că aceștia au fost împuterniciți de Duhul Sfânt, după
care le-a vorbit despre Împărăția lui Dumnezeu și le-a explicat
modul în care trebuiau să o lărgească în regiunea aceea. Apoi ia trimis să pună în practică aceeași strategie în orașele
Provinciei romane Asia. Cunoaștem aceste lucruri din mărturia
Scripturii, care ne spune: „Lucrul acesta a durat doi ani, așa că
toți locuitorii Asiei, iudei și greci, au auzit Cuvântul Domnului”
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(Fapte 19:10). Acesta este un model pe care și noi trebuie să îl
urmăm azi.

Recapitulare și aplicație
Acum, după ce ai terminat această lecție, meditează câteva
momente la lucrurile pe care le-ai învățat, ca să le aplici și
implementezi.
Meditează:
Meditează la următoarele lucruri:
» Descrie cele două caracteristici ale unei biserici misionare
împuternicite de Duhul Sfânt, așa cum sunt ele prezentate
în cartea Faptele Apostolilor.
» Discută ce înseamnă să plantezi în mod intenționat o
biserică misionară împuternicită de Duhul Sfânt.
Aplică:
Acum, aplică următoarele idei la lucrarea ta actuală:
» Evaluează stare actuală a bisericii sau lucrării tale în
raport cu plantarea de biserici. Cât de bine faceți acest
lucru? Care sunt schimbările pe care ar trebui să le faci
pentru a vedea că eforturile depuse pentru plantarea de
biserici au mai multe rezultate?
» Pe baza a ceea ce ai învățat în această lecție, ce vei face
ca să te asiguri că următoarea biserică pe care o plantezi
este o biserică misionară împuternicită de Duhul Sfânt?
Dedică-te:
În final, spune această rugăciune și ia-ți următorul
angajament:
» Rugăciune: „Doamne, Tu, în mod intenționat, ai plantat o
Biserică misionară împuternicită de Duhul Tău cel Sfânt.
Apostolii au călcat pe urmele Tale și au făcut același
lucru. Te rog astăzi să pui în inima mea aceeași dorință și
aceeași determinare.”
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» Angajament: „Mă angajez să îmi conduc biserica înspre
plantarea altor biserici misionare împuternicite de Duhul
Sfânt.”
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~ CAPITOLUL 6 ~

CONDUCEREA UNEI BISERICI SPRE
O TREZIRE PENTICOSTALĂ1

În lecția anterioară am discutat despre plantarea bisericilor
misionare împuternicite de Duhul Sfânt. Credem că aceasta este
responsabilitatea fiecărei biserici cu adevărat penticostale.
Orice loc în care ajunge Evanghelia trebuie să fie și un loc din
care aceasta să plece mai departe, spre noi zone
neevanghelizate. Totuși, este de la sine înțeles faptul că, înainte
ca o biserică să poată planta o altă biserică autentic
penticostală, trebuie ca ea însăși să fie penticostală cu adevărat.
În această lecție vom discuta acest subiect. Vom analiza modul
în care noi, ca lideri penticostali, ne putem conduce bisericile
înspre o trezire penticostală.

Definirea „trezirii”
Prima cerință care trebuie îndeplinită, astfel încât o biserică
să fie condusă spre o trezire penticostală, este ca pastorul și
credincioșii să aibă o imagine clară a ceea ce înseamnă trezirea
în Noul Testament. Este trist să constatăm faptul că mulți lideri

Această lecție a fost inițial prezentată de Mark R. Turney,
membru al echipei AIA. Cea mai mare parte a ideilor expuse aici îi
aparțin.
1
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penticostali au o concepție greșită cu privire la ceea ce înseamnă
trezirea. Aceștia și-au format ideile nu din Scriptură, ci din
cultura bisericească populară. Prin urmare, ei consideră că o
biserică experimentează trezirea spirituală atunci când este
plină de oameni care cântă și dansează cu bucurie și Îl laudă pe
Dumnezeu. Alții cred că trezirea înseamnă prosperitate și
binecuvântări materiale date de Dumnezeu poporului Său. Deși
unele dintre aceste aspecte pot apărea în cadrul unei trezi
adevărate, ele nu descriu sub nicio formă adevărata trezire, așa
cum este ea prezentată în Biblie – în special în cartea Faptele
Apostolilor. Această carte din Noul Testament descrie foarte
bine cum au avut loc trezirile din Biserica Primară. De aici,
putem să ne formăm o concepție clară despre ce înseamnă o
trezire autentic penticostală.
După cum am menționat deja în Capitolul 4, cuvântul
trezire nu se regăsește în Noul Testament. Totuși, conceptul de
reînnoire spirituală se regăsește. Trezirea vorbește despre o
viață reînnoită și implică restaurarea conștiinței, implică
vigoare și tărie. Ceea ce este numit în Vechiul Testament
„trezire” (Ps. 85:6; Hab. 3:2) este descris în Noul Testament ca o
revărsare a Duhului (Fapte 2:17-18). În primele două capitole
ale cărții Faptele Apostolilor, Luca identifică trei elemente
esențiale ale trezirii. Acestea sunt trei rezultate la care ne putem
aștepta când are loc o trezire cu adevărat penticostală. Primul
dintre elemente este acela că poporul lui Dumnezeu va fi
botezat în – și implicit împuternicit de – Duhul Sfânt (Fapte 1:8;
2:1-4). Al doilea element – poporul lui Dumnezeu va începe săL propovăduiască pe Hristos cu îndrăzneală celor pierduți
(Fapte 2:14-40; 4:31). Și ultimul element ‒ cei pierduți se vor
pocăi, își vor pune credința în Hristos și vor fi mântuiți (Fapte
2:41, 47; 5:12-16).
Cartea Faptele Apostolilor ne prezintă și alte consecințe ale
unei revărsări reale a Duhului Sfânt, printre acestea
numărându-se semnele și minunile, vindecările, precum și alte
miracole (Fapte 2:43; 5:12-16). Adesea, aceste situații duc la
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experimentarea unei mari bucurii, la întâlniri pline de viață ale
bisericii și la creșterea numerică a credincioșilor. Totuși, botezul
în Duhul Sfânt, mărturisirea cu putere și întoarcerea oamenilor
la Hristos sunt cele trei elemente esențiale ale oricărei treziri
penticostale autentice. Dacă oricare dintre aceste trei elemente
lipsește, atunci încă nu a avut loc o trezire adevărată.

Un exemplu biblic
Să ne uităm mai atent la exemplul biblic de trezire
spirituală, prezentat în Fapte 2. În acest pasaj, observăm cele
trei elemente esențiale ale unei treziri autentice pe care tocmai
le-am menționat, precum și alte patru elemente asociate cu
acestea trei:
1. Oamenii Îl caută pe Dumnezeu. În încheierea Evangheliei
sale, Luca ne spune că, în timp ce se pregăteau pentru
revărsarea Duhului Sfânt în Ziua Cincizecimii, ucenicii erau
„tot timpul în Templu, [lăudându-L și] binecuvântându-L pe
Dumnezeu” (Luca 24:53). La începutul cărții Faptele
Apostolilor, autorul sacru ne spune că ucenicii „stăruiau într-un
cuget în rugăciune” (Fapte 1:14). Prin urmare, sămânța trezirii
penticostale este sădită în rugăciune.
2. Dumnezeu Își revarsă Duhul Său. Fiecare trezire începe cu
o revărsare a Duhului lui Dumnezeu. În ziua de Rusalii s-a
întâmplat astfel:
Deodată, a venit din cer un sunet ca vuietul unui vânt
puternic și a umplut toată casa unde erau ei. Li s-au arătat
niște limbi ca de foc, ce s-au împărțit și s-au așezat câte una
pe fiecare dintre ei (Fapte 2:2-3).
Petru a interpretat evenimentul citând din profetul Ioel, care
descrisese ce avea să se întâmple când Duhul Domnului avea să
Se reverse peste credincioși (Fapte 2:17).
3. Credincioșii primesc Duhul Sfânt. Una este ca Dumnezeu
să-Și reverse Duhul Său cel Sfânt, și alta este ca oamenii să-L
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primească. În Ziua Cincizecimii, Duhul Sfânt S-a pogorât mai
întâi peste cei 120 de ucenici, după cum le promisese Isus
(Fapte 1:8; 2:3). Atunci „[…] toți s-au umplut de Duhul Sfânt
și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea
Duhul să vorbească” (Fapte 2:4). În acel moment, au primit
putere să fie martori ai lui Hristos, începând de acasă și
continuând până la capătul pământului.
4. Cei din jur observă. Momentul în care ucenicii au primit
Duhul Sfânt nu a trecut neobservat. În Ziua Cincizecimii,
mulțimea a văzut cum ucenicii au fost umpluți de Duhul Sfânt și
i-a auzit cum vorbeau în limbi pe care nu le învățaseră. Această
experiență a avut un impact profund asupra celor din jurul
ucenicilor. Biblia ne spune: „Toți erau uimiți și, neștiind ce să
creadă, își ziceau unii altora: «Ce înseamnă aceasta?»” (Fapte
2:12).
5. Evanghelia este propovăduită. Acum, plin de Duhul
Sfânt, Petru a observat mulțimea care se strângea în jurul
ucenicilor și a crezut că aceasta este gata să audă Evanghelia.
Încurajat de Duhul Sfânt, el le-a spus celor adunați despre Isus
și i-a chemat la pocăință și credință (Fapte 2:14-40).
6. Mulți răspund și sunt mântuiți. Datorită revărsării
Duhului Sfânt și propovăduirii Evangheliei sub ungere divină,
de către Petru, mulți au răspuns și au fost mântuiți. Biblia ne
spune că cei care ascultau „au fost străpunși în inimă” și i-au
întrebat pe Petru și pe ceilalți ucenici: „Fraților, ce să facem?”
Apostolul le-a răspuns: „Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie
botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor
voastre, și veți primi darul Sfântului Duh!” (Fapte 2:37-38)
Rezultatul a fost că 3000 de oameni au fost mântuiți, apoi au
fost botezați în apă și au fost adăugați bisericii. De asemenea,
contextul ne sugerează faptul că aceștia au fost botezați în
Duhul Sfânt și împuterniciți ca martori ai lui Hristos, conform
promisiunii din Fapte 1:8.
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7. Biserica se mărește. După Ziua Cincizecimii (și cu
ocazia altor revărsări ale Duhului relatate în cartea Faptele
Apostolilor), Biserica a continuat să crească numeric și să se
extindă din punct de vedere geografic. Luca descrie acest ciclu
repetat al trezirii astfel:
Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în părtășie, în frângerea
pâinii și în rugăciuni. Fiecare suflet era plin de teamă, iar
prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce
credeau erau împreună la un loc și aveau totul în comun. Își
vindeau proprietățile și averile și le împărțeau tuturor, după
nevoia fiecăruia. În fiecare zi mergeau toți într-un cuget la
Templu, frângeau pâinea în case și luau hrana cu bucurie și
curăție de inimă. Îl lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți
înaintea întregului popor. Și Domnul adăuga în fiecare zi la
numărul lor pe cei ce erau mântuiți. (Fapte 2:42-47; cf.
4:31-35)
Alte dovezi ale trezirii prezentate în acest pasaj sunt
stăruința în învățătura Scripturii, în rugăciune și în dragoste
reciprocă. Mai mult chiar, oamenii erau plini de teamă în timp
ce Dumnezeu făcea minuni și semne prin apostoli. Prezența
Duhului a creat în inimile lor o atitudine de dărnicie. Aceste
lucruri au avut ca rezultat creșterea continuă a Bisericii, pe
măsură ce „Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei
ce erau mântuiți.”
În concluzie, o trezire autentic penticostală are loc atunci
când oamenii cred mesajul despre Isus, sunt umpluți cu Duhul
Sfânt și apoi merg să împărtășească vestea bună cu alți oameni
care, la rândul lor, sunt mântuiți, umpluți de Duhul și devin
vestitori credincioși ai Evangheliei. Pe măsură ce acest proces se
repetă continuu, trezirea se răspândește în lung și-n lat. Sau,
folosind cuvintele lui Isus, trezirea va avea lor „în Ierusalim, în
toată Iudeea și Samaria și până la capătul pământului” (Fapte
1:8). Acest fel de trezire îl căutăm.
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Rolul liderului
Biserica trăiește cu o continuă nevoie de trezire. La fel cum
trupul uman moare când nu mai inspiră aer, biserica va muri
dacă nu va mai „inspira” Duh Sfânt. Isus ne amintește: „Duhul
este cel care dă viață; carnea nu folosește la nimic” (Ioan 6:63).
Îți amintești că în Capitolul 2 am spus că nicio biserică
penticostală nu poate rezista ca o biserică penticostală reală fără
experiențe frecvente de revărsări ale Duhului Sfânt. Prin
urmare, este esențial ca fiecare pastor penticostal să își
încurajeze credincioșii să stăruie în rugăciune pentru revărsări
proaspete ale Duhului.
Vorbind despre Duhul Sfânt, Isus le-a spus ucenicilor:
„De aceea și Eu vă spun: cereți, și vi se va da; căutați, și veți
găsi; bateți, și vi se va deschide!” (Luca 11:9; cf. v. 13). În
versiunea Holman Christian Standard Bible, din limba engleză,
cuvintele lui Isus sunt traduse mai literal: „Vă spun: continuați
să cereți și vi se va da. Continuați să căutați, și veți găsi.
Continuați să bateți și vi se va deschide!”2 2 Ceea ce vrem să
subliniem este faptul că atâta timp cât continuăm să cerem,
vom continua să primim de la Dumnezeu. Însă atunci când ne
oprim din a cere, nu vom mai primi. Prin urmare, focul trezirii
penticostale trebuie să fie alimentat de rugăciune neîncetată.
Apoi, pastorul penticostal trebuie să-și învețe credincioșii
cum să se roage cu credință. Aceștia trebuie să ajungă să creadă
că, dacă Îl vor căuta pe Dumnezeu cu credincioșie, El își va
împlini făgăduința și va trimite trezirea (Marcu 11:24). Pastorul
ar trebui să le amintească oamenilor de cuvântarea profetică a
lui Petru: „în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu: voi turna din
Duhul Meu peste orice făptură.” (Fapte 2:17) Pe măsură ce
creștinii acceptă această promisiune, ei vor fi încurajați să țină
seama cu încredere de îndemnul profetului: „Cereți de la

2
Nashville, TN: Holman Bible Publishers, 2009. Traducere liberă
din limba engleză.
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Domnul ploaie, ploaie târzie!” (Zah. 10:1, NTR) și să creadă
promisiunea lui Isus: „[…] Tatăl [vostru] din cer le va da Duh
Sfânt celor care I-L cer!” (Luca 11:13).
Pe măsură ce căutăm să experimentăm trezirea penticostală,
trebuie, să urmărim și misiunea penticostală. Acesta a fost
mandatul clar lăsat de Isus în Fapte 1:8. Mai întâi, El a
promis trezirea: „voi veți primi putere când Se va coborî
Duhul Sfânt peste voi.” În aceeași frază, El a încredințat o
misiune: „și-Mi veți fi martori […] până la capătul
pământului.” Prin urmare, sarcina de a conduce alți credincioși
spre botezul în Duhul Sfânt și apoi spre a fi martori
împuterniciți de Duhul Sfânt trebuie să fie o prioritate pentru
orice pastor penticostal. Acesta trebuie să aibă mereu în minte
faptul că unul dintre motivele principale pentru care Dumnezeu
a lăsat lideri în biserica locală este acela că liderii trebuie să
crească alți ucenici împuterniciți de Duhul Sfânt pe care El îi
poate folosi pentru a-Și zidi Împărăția (Efes. 4:11-12).
De aceea este esențial ca pastorul penticostal să știe cum să
conducă biserica spre o trezire noutestamentară autentică, cu
scopul final de a-i mobiliza pe credincioși pentru o misiune
împuternicită de Duhul Sfânt.

Câteva sfaturi practice
În Fapte 1:8, Luca ne spune despre o altă mare trezire care a
avut loc la câteva săptămâni după Ziua Cincizecimii. Această
revărsare a Duhului a avut loc la aproximativ 55 km la nord de
Ierusalim, în provincia vecină, Samaria. 3 Din această trezire
putem învăța câteva strategii adiționale pe care pastorii
penticostali și alți lideri din biserică le pot adopta pentru a
încuraja trezirea în bisericile lor. Vom prezenta, în cele ce
urmează, șapte dintre aceste strategii:
1. Fii plin de Duhul Sfânt tu însuți. Primul pas ce trebuie

3

Poți citi despre această trezire în Fapte 8:1-25.
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făcut pentru a conduce o biserică spre trezire este ca pastorul și
ceilalți lideri să experimenteze ei înșiși trezirea. Și ei pot face
aceasta căutând cu sinceritate să fie umpluți și să rămână plini
de Duhul Sfânt. Filip, liderul trezirii din Samaria, a fost unul
dintre diaconii plini de Duhul Sfânt din biserica din Ierusalim
(Fapte 6:3-5). El a fost (cel mai probabil) umplut de Duhul
Sfânt în Ziua Cincizecimii sau curând după aceea. Când a
trebuit să părăsească orașul din cauza persecuției, a rămas plin
de Duhul Sfânt și, odată ajuns în Samaria, a slujit acolo prin
puterea Duhului. Slujirea lui a avut ca rezultat o mare trezire.
Același lucru poate fi spus și despre credincioșii plini de
Duhul Sfânt care au ajuns în Antiohia Siriei. Biblia ne spune:
„Mâna Domnului era cu ei și mare a fost numărul celor ce au
crezut și s-au întors la Domnul” (Fapte 11:21). Expresia
folosită aici, mâna Domnului, se referă la ungerea Duhului
Sfânt care era peste viețile lor. Peste câțiva ani, Pavel, care era
el însuși plin de Duhul Sfânt, a aprins o trezire penticostală în
Efes, rugându-se pentru ca cei doisprezece ucenici să fie
umpluți cu Duhul Sfânt (Fapte 19:1-7). Filip și Pavel au fost o
inspirație pentru trezirea din bisericile lor, deoarece ei înșiși
erau plin de Duhul Sfânt.
2. Practică credința cu îndrăzneală. Când a ajuns în
Samaria, Filip a acționat cu îndrăzneală și credință. În
consecință, Dumnezeu a făcut minuni care să confirme mesajul
predicat de el și mulți au fost câștigați pentru Domnul. Și noi
trebuie să credem că trezirea este posibilă și să acționăm bazândune pe această credință. La fel ca Avraam, trebuie să fim „deplin
încredințați că ce făgăduiește, El poate să și împlinească” (Rom.
4:21, parafrazat). Așa că începe chiar acum. Acționează cu
îndrăzneală pe baza promisiunilor lui Dumnezeu, fiind absolut
sigur că va veni trezirea. Credința ta va fi contagioasă. Când
ceilalți o vor vedea, și ei vor fi încurajați să se încreadă în
Dumnezeu pentru trezire.
3. Propovăduiește-L pe Hristos. Biblia ne spune: „Filip a
coborât în cetatea Samariei și L-a propovăduit pe Hristos”
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(Fapte 8:5). Aceasta era practica creștinilor din cartea Faptele
Apostolilor. Oriunde mergeau, le spuneau oamenilor despre
Isus (Fapte 2:22; 3:13; 4:2, 33; 9:22; 16:31). Dacă ne dorim o
trezire autentic penticostală în bisericile noastre, trebuie să
facem la fel. Trebuie să-L propovăduim pe Hristos cu
îndrăzneală.
4. Așteaptă confirmare. Pe măsură ce-L propovăduim pe
Hristos, trebuie să ne încredem în Dumnezeu, care va confirma
cuvintele noastre prin semne și minuni. Luca ne spune că, în
timp ce Filip predica, „Mulțimile luau aminte într-un gând la
cele spuse de Filip, când îl auzeau și vedeau semnele pe care le
făcea” (Fapte 8:6). Aceste semne și minuni includeau eliberări
puternice și vindecări miraculoase, care aveau ca rezultat o
bucurie imensă experimentată de oameni. Mulți dintre ei erau
mântuiți și trezirea avea loc în acel oraș.
5. Accentuează importanța botezului în Duhul Sfânt. Când
apostolii din Ierusalim au auzit că samaritenii au primit
Evanghelia, i-au trimis pe Petru și pe Ioan să se roage pentru ei,
ca să fie umpluți cu Duhul Sfânt (Fapte 8:14-17). Și noi, dacă
vrem să experimentăm o trezire autentic penticostală, trebuie să
predicăm și să învățăm despre botezul în Duhul Sfânt. Și
trebuie să ne rugăm cu credincioșii, ca aceștia să primească
Duhul Sfânt. Aceasta îi pregătește să participe deplin la trezire
și la propovăduirea Evangheliei celor pierduți.
6. Condu în mărturisire. Filip a pornit trezirea din Samaria
mărturisindu-L pe Hristos celor pierduți; el a făcut aceasta cu
îndrăzneală, fiind împuternicit de Duhul Sfânt. Astfel, el a
devenit un exemplu pentru oameni. Știm că ei au urmat
exemplul lui în mărturisire, deoarece în scurt timp, „Biserica
din toată […]0 Samaria avea pace, zidindu-se și umblând în
frică de Domnul, și prin îmbărbătarea Duhului Sfânt se
înmulțea” (Fapte 9:31). Dacă ne dorim o trezire autentică în
bisericile noastre, trebuie să urmăm exemplul lui Filip. Nu
trebuie doar să le spunem oamenilor că trebuie să-L
mărturisească pe Hristos, ci trebuie să fim un model al scopului
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real al unei treziri autentic penticostale, fiind noi înșine martori
ai lui Hristos. Nu uita promisiunea lui Isus: „Ci voi veți primi
putere când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi și- Mi veți fi
martori […].” (Fapte 1:8)
7. Stăruie în rugăciune. În final, dacă vrem ca bisericile
noastre să treacă de la starea de somnolență la o trezire
penticostală, trebuie să ne rugăm. Biblia ne spune că atunci
când au ajuns în Samaria, apostolii Petru și Ioan „s- au coborât și
s-au rugat pentru [samariteni] să primească Duhul Sfânt” (Fapte
8:15). În cartea Faptele Apostolilor, Luca face legătura dintre
rugăciune și revărsarea Duhului Sfânt.4 Dacă ne dorim să
vedem o trezire autentic penticostală în bisericile noastre, noi
trebuie să ne rugăm. Și trebuie să stăruim în rugăciune până
primim răspuns, amintindu-ne cuvintele lui Pavel: „Să fim
neobosiți în facerea binelui, căci, la vremea cuvenită, vom
secera, dacă nu vom cădea de oboseală” (Gal. 6:9).

Recapitulare și aplicație
Acum, după ce ai terminat această lecție, meditează câteva
momente la lucrurile pe care le-ai învățat, ca să le aplici și
implementezi.
Meditează:
Meditează la următoarele lucruri:
» Enumeră și discută trei rezultate esențiale ale unei treziri
autentic penticostale, așa cum este prezentată aceasta în
Fapte 1-2.
» Discută relația dintre botezul în Duhul Sfânt și adevărata
trezire din Noul Testament.

4
Pentru mai multe detalii, vezi Capitolul 4, „Rugăciunea și
trezirea penticostală”.
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Aplică:
Acum, aplică următoarele idei la lucrarea ta actuală:
» Evaluează condiția spirituală actuală a bisericii sau
lucrării tale ținând cont de următoarele trei caracteristici
ale unei treziri autentic penticostale:
Duhul Sfânt este revărsat și oamenii sunt umpluți cu
Duhul Sfânt.
Evanghelia este, în mod clar, propovăduită atât în
biserică, cât și în comunitate.
Oamenii sunt câștigați pentru Hristos cu regularitate.
» Realizează un plan pentru a conduce biserica înspre o
trezire autentic penticostală.
Dedică-te:
În final, prin rugăciunea de mai jos, să ne angajăm că vom
face tot ce este necesar pentru a experimenta trezirea
autentic penticostală în bisericile noastre:
» Rugăciune: „Doamne, mă predau pe mine și biserica mea
Ție. Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt. Capacitează-mă
să-i conduc pe credincioși spre o trezire autentic
penticostală, la fel ca cea despre care citim în Faptele
Apostolilor.”
» Angajament: „Mă angajez să fac tot ceea ce este necesar
pentru a conduce biserica spre o trezire autentic
penticostală și spre mărturisirea lui Hristos celor pierduți,
sub împuternicirea Duhului Sfânt.”
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~ CAPITOLUL 7 ~

CUM SĂ PREDICI DESPRE
BOTEZUL ÎN DUHUL SFÂNT

În lecțiile anterioare am subliniat importanța faptului că
poporul misionar al lui Dumnezeu trebuie să fie împuternicit de
către Duhul Sfânt. Această împuternicire misională este un
prim pas esențial în mobilizarea Bisericii pentru evanghelizare
și misiune. Prin botezul în Duhul Sfânt, Dumnezeu le dă
oamenilor Săi puterea de a lărgi eficient Împărăția Lui atât pe
plan local, cât și până la capătul pământului. În lecția de față
vom învăța cum putem să predicăm și să dăm învățătură despre
acest subiect vital, într-un mod eficient.

Patru mențiuni preliminare
Înțelegerea a patru concepte fundamentale despre botezul în
Duhul Sfânt ne va ajuta să ne pregătim pentru a predica mai
convingător și mai eficient despre acest subiect.1

1

Acts in Africa Initiative a publicat cartea: Proclaiming
Pentecost: 100 Sermon Outlines on Spirit-Empowered Missions
(Propovăduirea Cincizecimii: 100 de Schițe de predici despre misiune
împuternicită de Duhul Sfânt), pentru a-i ajuta pe pastori în acest
domeniu. Cartea este disponibilă pe www.DecadeofPentecost.org.
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1. Predicarea despre botezul în Duhul Sfânt trebuie să fie o
prioritate. Mobilizarea bisericii pentru a-L mărturisi eficient pe
Hristos este una dintre responsabilitățile principale ale oricărui
pastor. Primul pas al acestuiroces este siguranța faptului că
poporul lui Dumnezeu este împuternicit de Duhul Sfânt. Pentru
a realiza acest lucru, pastorul trebuie să predice deseori și
eficient despre acest subiect. Atât Isus, cât și apostolii au făcut
o prioritate din a predica și învăța despre botezul în Duhul
Sfânt. Isus a accentuat acest lucru, în special în ultimele
patruzeci de zile ale Sale pe pământ. Deseori vorbea despre
împuternicirea dată de Duhul Sfânt, atunci când Își pregătea
Biserica pentru misiunea la care urma să o trimită (Marcu
16:18-19; Luca 24:44-49; Ioan 20:21-22; Fapte 1:4-8). El le-a
poruncit ucenicilor Săi: „rămâneți în cetate până când veți fi
îmbrăcați cu putere de sus!” (Luca 24:49)
De asemenea, apostolii au făcut o prioritate din predicarea
și învățarea despre botezul în Duhul Sfânt. De exemplu, în
predica sa din Ziua Cincizecimii, Petru a subliniat lucrarea
Duhului Sfânt de împuternicire a oamenilor. Deși scopul
predicii era evanghelizarea, el a vorbit despre lucrarea Duhului
Sfânt în zece dintre cele douăzeci și cinci de versete ale
mesajului lui (adică 40% vezi Fapte 2:14-18; 32-33; 37-39).
Acest accent pus pe lucrarea Duhului Sfânt a continuat la Petru
și la ceilalți apostoli și evangheliști prezentați în cartea Faptele
Apostolilor – Petru și Ioan în Samaria (Fapte 8:14-18); Petru în
Cezareea (Fapte 10:38, 44-45); și Pavel în Efes (Fapte 19:1-6).
Isus a revelat scopul fundamental al botezului în Duhul
Sfânt când le-a spus ucenicilor: „Ci voi veți primi putere […]
și-Mi veți fi martori […] până la capătul pământului” (Fapte
1:8). Când înțelegem scopul misional al acestei experiențe, ne
este foarte clar de ce Isus și apostolii au insistat ca fiecare
ucenic al lui Hristos să fie botezat în Duhul Sfânt.
2. Contextul contează. Cultura comunității bisericii în care o
persoană este umplută cu Duhul Sfânt va influența în mod
semnificativ felul în care acea persoană primește și trăiește
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experiența penticostală. Contextul scriptural corect pentru a
primi Duhul Sfânt este pregătirea și participarea la misiunea lui
Dumnezeu. La fel s-a întâmplat în cartea Faptele Apostolilor.
În Ziua Cincizecimii, primii ucenici au primit Duhul Sfânt ca
parte a pregătirii lor pentru a fi martori ai lui Hristos până la
capătul pământului. Mai târziu, aceștia declarau că Dumnezeu
le dă Duhul Său cel Sfânt tuturor celor care ascultă de
Dumnezeu, propovăduindu-L cu credincioșie pe Hristos celor
pierduți (Fapte 5:32 cf. v. 28-29).
Când credincioșii primesc Duhul Sfânt, într-un context în
care înțeleg clar scopul acestei experiențe, și se dedică să
împlinească misiunea lui Dumnezeu, are loc o sinergie
misională puternică. Același lucru se poate întâmpla și azi dacăi chemăm pe oameni la umplerea cu Duhul Sfânt ca pregătire
pentru a-L mărturisi pe Hristos, pentru plantarea de biserici și
pentru misiune.
3. Rămâi concentrat asupra scopului stabilit. În timp ce
predicăm despre botezul în Duhul Sfânt, trebuie „să privim
țintă la premiul alergării noastre.” Aceasta înseamnă să
rămânem concentrați asupra scopului nostru, acela de a-i vedea
pe credincioși mobilizați eficient pentru a fi martori ai lui
Hristos. Tot ceea ce spunem sau facem trebuie să contribuie la
realizarea acestui scop. Fiecare cuvânt trebuie să fie menit să-i
direcționeze pe oameni spre altar pentru a fi împuterniciți de
Duhul Sfânt. Pentru a atinge acest țel, trebuie ca mesajul nostru
să fie scurt și la subiect, după care trebuie să-i chemăm pe
oameni la altar, ca să fie umpluți cu Duhul Sfânt.
4. Predică cu credință. Când predicăm despre botezul în
Duhul Sfânt, trebuie să credem că, dacă noi ne facem partea
noastră, Dumnezeu cu siguranță o va face pe a Lui. Trebuie să
credem că El Își va împlini făgăduința și îi va boteza pe
credincioși în Duhul Sfânt. Trebuie să credem că Isus își va ține
promisiunea cu privire la Duhul Sfânt: „cereți, și vi se va da;
[…] căci oricine cere primește […]” (Luca 11:9-10).
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Mai mult chiar, deoarece noi umblăm în credință, nu vom
încerca să forțăm nimic. Vom prezenta mesajul cu încredere, ne
vom ruga pentru cei care caută să fie umpluți și ne vom încrede
pe deplin în Dumnezeu, care îi va umple cu Duhul Său cel
Sfânt. După ce am predicat de sute de ori despre botezul în Duhul
Sfânt și după ce ne- am rugat alături de mii de oameni care au
dorit umplerea cu Duhul Sfânt, noi, cei de la Acts in Africa
Initiative, vă putem asigura de faptul că Dumnezeu este
credincios. El îi va umple pe cei care caută însetați umplerea
Duhului. Noi trebuie doar să le prezentăm oamenilor mesajul și
să le oferim ocaziile de care au nevoie pentru a fi umpluți de
Duhul Sfânt.

Trei scopuri importante
Predica noastră despre botezul în Duhul Sfânt va fi mult
mai eficientă dacă vom aveam mereu în atenție trei scopuri
obiective pe care vrem să le atingem, în timp ce prezentăm
mesajul:
1. Creează dorința. Dumnezeu dă din Duhul Său celor care
doresc o relație mai profundă cu El și care vor să fie martori ai
lui Hristos și pentru alți oameni. Prin urmare, este important ca
predicatorul să încerce să creeze o astfel de dorință în inimile
ascultătorilor. Isus ne-a vorbit despre această dorință când a
spus: „Ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate, căci ei
vor fi săturați!” (Mat. 5:6). Într-un alt context, vorbind despre
Duhul Sfânt, Isus a spus cu voce tare, ca toți să audă: „[…]
Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea!” (Ioan 7:37).
Există trei moduri prin care putem stârni această dorință în
inimile oamenilor. Mai întâi, le putem arăta cum această
experiență a umplerii cu Duhul Sfânt le poate îmbogăți viețile.
Spune-le că botezul în Duhul Sfânt va avea ca rezultat o
plinătatea copleșitoare în Duhul (Ioan 7:37-39), o reverență mai
profundă față de Dumnezeu (Fapte 2:43; Ev. 12:28-29), o
consacrare sporită față de lucrarea Sa (Fapte 2:42) și o dragoste
mai activă pentru Hristos, pentru Cuvântul Său și pentru cei
pierduți (Marcu 16:20; Rom. 5:5). De asemenea, arată- le
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oamenilor faptul că, fiind botezați în Duhul Sfânt, ei sunt și
împuterniciți pentru a fi martori mai eficienți ai lui Hristos. Vor
primi o îndrăzneală supranaturală pentru a le vorbi celor
pierduți (Fapte 1:8; 4:31). Alături de această putere de a vorbi
pentru Hristos va veni și puterea de a face lucrările lui Hristos
și de a provoca și birui duhurile demonice în numele Lui (Ioan
14:12, 16; Mat. 12:28; Marcu 16:16).
În final, ajută-i pe ascultători să își imagineze cum ar fi,
dacă ar avea parte de umplerea cu Duhul Sfânt, trăind aproape
de Dumnezeu și câștigându-i pe cei pierduți pentru Hristos. Poți
face acest lucru relatând povestiri biblice sau alte întâmplări din
istorie despre oameni care au fost împuterniciți de Duhul Sfânt
și au fost folosiți de Dumnezeu. Apoi, arată-le că Dumnezeu îi
poate folosi și pe ei în același fel. Poți folosi, de asemenea,
mărturii ale unor credincioși pe care îi cunoști. Și nu uita să le
împărtășești oamenilor și mărturia ta personală privitoare la
momentul în care ai fost umplut de Duhul Sfânt și la impactul
pe care l-a avut asupra vieții tale această experiență. Aceste
lucruri îi vor ajuta să vadă că Dumnezeu poate folosi oameni
obișnuiți ca să facă lucruri neobișnuite pentru El.
2. Inspiră o credință plină de așteptări. Scriptura ne învață
că „primim prin credință Duhul făgăduit.” Isus ne-a promis:
„Cel ce crede în Mine, precum zice Scriptura, râuri de apă vie
vor curge din inima lui” (Ioan 7:38). De aceea, când predicăm
despre botezul în Duhul Sfânt, scopul nostru este de a inspira în
inimile ascultătorilor această credință ce așteaptă împlinirea
făgăduinței. Credința care așteaptă este o stare a minții și a
inimii în care oamenii anticipează cu entuziasm că Dumnezeu
este gata să-și împlinească promisiunea în viitorul apropiat. Isus
a vorbit despre acest fel de credință când a spus: „tot ce veți
cere, când vă rugați, să credeți că ați și primit, și vi se va da”
(Marcu 11:24). Poți inspira o astfel de credință în inimile
ascultătorilor prin cel puțin trei căi:
Prima cale: amintește-le de făgăduința lui Isus: „[…] cereți,
și vi se va da; […] Căci oricine cere primește; […] Tatăl
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[vostru] din cer le va da Duh Sfânt celor care I-L cer!” (Luca
11:9-13). Asigură-i de faptul că, dacă Îi cer lui Dumnezeu cu o
inimă sinceră, El îi va auzi și le va răspunde la rugăciune (1
Ioan 5:14-15).
În al doilea rând, amintește-le că darul Duhului Sfânt este
pentru toți. Este important să vedem că, în cartea Faptele
Apostolilor, de fiecare dată când este revărsat Duhul Sfânt, toți
cei prezenți sunt umpluți (Fapte 2:4; 4:31; 8:17; 10:44; 19:6).
În Ziua de Rusalii, „[…] toți s-au umplut de Duhul Sfânt.”
(Fapte 2:4). Petru s-a ridicat apoi și i-a încurajat pe oameni,
spunându-le: „Căci făgăduința este pentru voi, pentru copiii
voștri și pentru toți cei de departe, oricâți va chema Domnul,
Dumnezeul nostru” (Fapte 2:39). Asigură-ți ascultătorii că
făgăduința darului Duhului Sfânt este pentru toți copiii lui
Dumnezeu, până la revenirea lui Isus – inclusiv pentru ei!
În cele din urmă, fii sigur că ascultătorii tăi știu că
Dumnezeu dorește să dea Duhul Său cel Sfânt chiar mai mult
decât ne dorim noi să-L primim. El nu ne refuză darul Său, și
nici nu se joacă de-a v-ați ascunselea cu noi. Dacă suntem
pregătiți să ascultăm de Hristos și să devenim martorii Lui
pentru cei pierduți, Dumnezeu este gata să ne împuternicească
prin Duhul Sfânt (Fapte 5:32; cf. v. 29).
3. Prezintă o perspectivă clară. Un scop final pe care trebuie
să îl avem în minte când predicăm despre botezul în Duhul
Sfânt este acela de a încerca să-i facem pe ascultători să
înțeleagă clar ce anume înseamnă această experiență și cum are
ea loc. Să ne uităm în continuare la fiecare dintre aceste scopuri:
Mai întâi, învață-i ce este botezul în Duhul Sfânt. Din
păcate, mulți dintre credincioșii penticostali nu au o înțelegere
clară cu privire la natura, scopul și importanța reală a acestei
experiențe. Așadar, trebuie să le explicăm aceste lucruri forte
clar. Botezul în Duhul Sfânt este o întâlnire cu Dumnezeu plină
de putere și care schimbă viața. Această experiență își propune
să le asigure credincioșilor dedicați o relație mai profundă cu El
și să-i împuternicească spre a fi martori ai lui Hristos. După
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nașterea din nou, botezul în Duhul Sfânt este cea mai
importantă experiență din viața oricărui creștin. Este atât de
importantă încât, chiar înainte de a Se înălța la cer, Isus le-a
poruncit ucenicilor Săi să urmărească să „fie îmbrăcați cu
putere de sus” (Luca 24:49; Fapte 1:4-5; cf. Ef. 5:18).
Apoi, învață-i cum poate fi primit acest dar al Duhului Sfânt.
El este primit prin cerere, acceptare și vorbire prin credință.2
Credincioșii nu-l primesc cerșindu-l sau milogindu-se de
Dumnezeu timp îndelungat. Apoi, Duhul Sfânt nu poate fi dat
de la un credincios la altul, așa cum sunt date niște mărfuri.
Experiența vine direct din cer în inima celui care o caută (Fapte
2:2). Este un dar de la Tatăl ceresc și de la Isus Însuși (Luca
11:13). Este primită în timp ce credinciosul exercită, cu
îndrăzneală, acea credință personală și prezentă. Punerea
mâinilor poate inspira în cel ce caută botezul în Duhul o
credință mai mare pentru ca, astfel, să fie facilitată prezența
Duhului; însă doar Isus este cel care botează în Duhul Sfânt
(Fapte 2:32-33).

Predica în sine
Discuția noastră ne duce acum la predica în sine. Începem
prin a discuta despre natura și conținutul predicii.
1. Păstrează mesajul simplu. O greșeală pe care predicatorii
o fac deseori când predică despre botezul în Duhul Sfânt (sau,
de fapt, despre orice subiect biblic) este de a complica prea mult
lucrurile. Prin urmare, ar trebui să ne împotrivim ispitei de a
încerca să impresionăm oamenii cu cunoștințele noastre despre
subiectul tratat. De asemenea, sub nicio formă nu trebuie să
venim cu „vreo nouă revelație” de la Dumnezeu. Când stăm
înaintea oamenilor, scopul nostru este să le spunem simplu și
clar ceea ce spune Biblia.
Pas cu pas, spune-le oamenilor ce trebuie să știe și ce
trebuie să facă pentru a primi Duhul Sfânt. În mesajul Acest

2

Acest proces este discutat pe larg în Capitolul 8.
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proces este discutat pe larg în Capitolul 8. tău, încearcă să
atingi trei elemente critice ale unei bune comunicări: claritate
(mesajul trebuie să fie ușor de înțeles), concizie (mesajul
trebuie să fie scurt și la obiect) și elocvență (mesajul ar trebuie
să fie puternic și convingător).
2. Nu pierde din vedere conținutul. Atunci când predici
despre botezul în Duhul Sfânt, este de ajutor ca predica să fie
împărțită în două. Eu numesc cele două părți astfel: mesajul și
instrucțiunile.
Mesajul se referă la ceea ce numim, de obicei, predica
propriu-zisă. În această parte a predicii, vei da învățătură sau
vei predica despre câteva perspective biblice pertinente cu
privire la lucrarea Duhului Sfânt în viața bisericii sau a
credincioșilor. Mesajul include textul biblic, introducerea și
partea principală a predicii. În ceea ce privește timpul, această
parte reprezintă cam jumătate din întreaga predică.
Instrucțiunile vin după mesaj. Această parte este
esențialmente aceeași în orice predică despre botezul în Duhul
Sfânt. Unii consideră această parte ca fiind concluzia predicii
sau chemarea la altar, dar ea este, de fapt, mai mult decât atât.
În mesaj, ai căutat să-i inspiri pe oameni să fie umpluți de
Duhul Sfânt. Acum, în această parte (a instrucțiunilor), le vei
spune exact ceea ce au de făcut pentru a primi botezul în
Duhul.
Poți începe această secțiune a predicii spunând: „Ai putea
întreba: «Frate pastor, cum pot primi și eu darul Duhului Sfânt
despre care ai predicat? Cum pot fi botezat în Duhul Sfânt
azi?»” Apoi le poți spune oamenilor cât mai simplu și mai clar
ce trebuie să facă pentru a primi Duhul Sfânt și ce se pot aștepta
să se întâmple în timp ce Îl primesc. Instrucțiunile pot fi
următoarele: »
» Darul Duhului Sfânt se primește când îl ceri cu credință.
Isus a spus că Duhul umple și apoi curge în și prin
«oricine crede» (Ioan 7:38). Pavel ne învață că „primim
Duhul făgăduit prin credință” (Gal. 3:14; cf. v. 5).
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» „În câteva momente, veți putea veni în față și eu vă voi
conduce în rugăciune. Împreună vom face trei pași în
credință. Vom cere cu credință, vom primi cu credință și
vom vorbi prin credință. Să vă explic ce vreau să spun.”
» În primul rând vom cere cu credință. Isus a spus: «Cereți
și vi se va da»”. El a mai spus: «tot ce veți cere, când vă
rugați, să credeți că ați și primit, și vi se va da.» (Marcu
11:24) Așadar vom cere și vom crede că Dumnezeu ne
răspunde la rugăciune. Crezând, vom simți cum Duhul
Sfânt vine peste noi, la fel cum a venit și peste ucenici în
cartea Faptele Apostolilor (Fapte 1:8; 2:3, 17; 8:16;
10:44; 19:6). Apoi vom sta în așteptare, în prezența
Duhului, lăsându-L pe Duhul lui Dumnezeu să pătrundă
în duhul nostru.”
» Apoi, vom primi prin credință. Isus a mai spus:
«oricine cere primește».” (Luca 11:10) El nu vorbea
despre o primire pasivă, la fel cum primim raza de soare
care ne încălzește spatele într-o zi de vară. Dimpotrivă, El
vorbea despre a face un pas al credinței și de a lua darul
pe care Dumnezeu îl oferă. Facem aceasta „crezând că am
și primit.” În momentul în care crezi cu adevărat că ai
primit Duhul Sfânt, El Se va revărsa peste ființa ta și te va
umple, până vasul tău va da peste el. Din nou, dacă vei
rămâne deschis și sensibil în raport cu Dumnezeu, vei
simți prezența Duhului adânc în tine – „în inima ta” (Ioan
7:38).
» „Acum vom face al treilea pas în credință. Vom vorbi prin
credință, cu îndrăzneală.Biblia ne spune că în Ziua de
Rusalii «toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să
vorbească […]»”. Pe măsură ce vorbeau, Duhul Sfânt care
îi umpluse, acum curgea prin ei și din ei, inspirându-i și
împuternicindu-i să «vorbească în alte limbi, după cum le
dădea Duhul.» (Fapte 2:4) Și tu vei începe să vorbești în
limbi după cum îți dă Duhul. Dar această vorbire nu va
veni din mintea ta, ci din străfundul inimii tale, de acolo
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de unde simți prezența lui Dumnezeu. Vei vorbi din duhul
tău (1 Cor. 14:2, versiunea NASB) Nu-ți fie teamă de
acest moment; doar abandonează-te și mai mult în mâna
Duhului lui Dumnezeu. Pe măsură ce o faci, cuvintele vor
începe să curgă din tine. Va fi semnul lui Dumnezeu
pentru tine că te-a împuternicit să vorbești pentru El.”
După ce ai terminat acest timp în care dai instrucțiuni, este
momentul să-i chemi pe oameni în față pentru a fi umpluți și
reumpluți cu Duhul Sfânt.

Predicarea
Predicarea în sine este cea mai eficientă când include trei
elemente esențiale: ungerea, pasiunea și autenticitatea. În
continuare vom lua în discuție fiecare dintre aceste elemente:
1. Ungerea. Isus a slujit având ungerea (sau atingerea)
Duhului Sfânt asupra vieții și cuvintelor Sale (Luca 4:18-19;
Ioan 6:63). La rândul lor, și Petru, Ioan (Fapte 4:8), ceilalți
apostoli (Fapte 4:33), Ștefan (Fapte 6:8, 10, 15) și Pavel (Fapte
13:9-11) au avut parte de ungerea Duhului. La fel trebuie să
facem și noi, dacă vrem ca mesajul nostru să aibă un impact
maxim asupra ascultătorilor. Pe măsură ce predicăm, oamenii
trebuie să simtă că Duhul Domnului este peste noi, inspirândune gândurile și împuternicindu-ne cuvintele.
2. Pasiunea. Predicarea eficientă este o predicare cu pasiune.
Iar adevărata pasiune vine din străfundul ființei omului. Ea este
o răbufnire a „izvoarelor inimii”. Când predicăm cu pasiune,
oamenii vor sesiza această pasiune în vocea noastră, o vor
vedea în ochii noștri și o vor simți în cuvintele noastre. Datorită
acestei pasiuni dublate de ungere, la fel ca în Ziua
Cincizecimii, ascultătorii vor fi „străpunși în inimă” și vor
întreba – dacă nu cu vocile lor, cel puțin în duhul lor – „Fraților,
ce să facem?” (Fapte 2:37, 40)
3. Autenticitate. În timp ce predicăm, trebuie să ne
împotrivim oricărei ispite de a face spectacol sau de a atrage
atenția asupra noastră. Dimpotrivă, ar trebui să fim ca Ioan
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Botezătorul. Când L-a prezentat pe Isus ca fiind Cel care
botează în Duhul Sfânt, el le-a amintit oamenilor: „dar vine
Unul mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să-I
dezleg cureaua încălțămintei.” Și apoi a adăugat: „Eu trebuie să
mă micșorez, ca El să crească” (Luca 3:16, 30). Așa că ne
dorim să existe autenticitate când predicăm despre Duhul Sfânt.
Când oamenii simt că predicatorul este autentic și că acesta
caută cu sinceritate ceea ce este cel mai bine pentru ei, sunt
convinși să asculte și să răspundă cu înflăcărare.

Chemarea la altar
Odată transmis „mesajul” și prezentate clar toate
„instrucțiunile”, este timpul pentru chemarea la altar. Tot ceea
ce ai spus și ai făcut în prezentarea predicii a condus la acest
moment. Este timpul să arunci mreaja și să-i chemi pe oameni
în fața bisericii pentru a fi umpluți de Duhul Sfânt. Când faci
acest lucru, amintește-ți următoarele lucruri:
1. Dă instrucțiuni clare. În timp ce faci invitația de a veni la
altar, este foarte important ca instrucțiunile să fie foarte clare.
Deseori oamenii nu răspund pentru că, pur și simplu, nu știu
exact ceea ce dorește predicatorul ca ei să facă. Nu uita, ei au
deja la gândul că trebuie să iasă în față. De aceea, instrucțiunile
neclare, care pot produce confuzie, îi vor determina să nu
răspundă chemării. Pe de altă parte, instrucțiunile clare și
concise îi vor ajuta să se liniștească cu privire la ceea ce au de
făcut. Aceasta îi va încuraja să răspundă chemării și să iasă în
față. Instrucțiunile ar putea suna cam așa:
„Îi vor ruga pe cei ce vor să fie umpluți sau reumpluți cu
Duhul Sfânt să iasă de unde se află, să vină aici în față și să se
așeze cu fața la mine. După ce vor ieși toți cei care doresc acest
lucru, vă voi conduce într-o rugăciune prin care să cerem
umplerea cu Duhul Sfânt.”
După ce oamenii ies în față, recapitulează pe scurt
indicațiile date în secțiunea „instrucțiuni”, din predică. Spunele cum se va desfășura timpul de rugăciune și care este
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așteptarea cu privire la răspunsul lor. Dacă vei proceda în felul
acesta, vei vedea că vor fi mai mulți cei care vor răspunde
pozitiv chemării de a veni altar pentru a fi umpluți cu Duhul
Sfânt.
2. Cheamă întreaga adunare la rugăciune. În timp ce
oamenii vin în față, pentru a fi umpluți cu Duhul Sfânt, cel mai
bine este să încerci să-i implici în rugăciune pe toți cei prezenți.
Din moment ce umplerea cu Duhul Sfânt este un proces
repetitiv și care trebuie păstrat, este logic ca fiecare persoană
prezentă la întâlnire să aibă nevoie să fie umplută sau
reumplută cu Duhul Sfânt.
Mai important, această metodă a „rugăciunii în comun” se
conformează tiparului scriptural prezentat în cartea Faptele
Apostolilor. Nicăieri în cartea Fapte nu-i găsim doar pe câțiva
dintre cei prezenți la întâlniri rugându-se pentru umplerea cu
Duhul Sfânt, în timp ce restul credincioșilor priveau „de pe
margine”. Modelul Scripturii ne arată că noii credincioși sunt
umpluți cu Duhul Sfânt în timp ce alți ucenici mai maturi sunt
reumpluți cu Duhul Sfânt. Acest model asigură faptul că
întreaga biserică rămâne plină de Duhul Sfânt și echipată pentru
a-i câștiga pentru Isus pe cei pierduți. Cu toate acestea,
continuăm în greșeala de a-i chema în față doar pe cei care nu
au mai fost umpluți cu Duhul Sfânt înainte și care nu au vorbit
niciodată în limbi până atunci. Mă pot gândi la trei rezultate
negative care pot apărea dacă urmăm acest model greșit:
În primul rând, atunci când îi chemăm în față doar pe cei
care nu L-au mai primit pe Duhul Sfânt până atunci, transmitem
mesajul nerostit că o singură umplere este suficientă. Prin
acțiunile noastre, le spunem oamenilor: „Dacă, odată, cândva
în trecutul mai îndepărtat, ai vorbit în limbi, nu mai ai nevoie de
rugăciune ca să fii umplut cu Duhul Sfânt. Așa că așază-te,
relaxează-te și privește spectacolul!” Însă adevărul este că toți
cei prezenți au nevoie să fie reumpluți de Duhul Sfânt, din nou
și din nou. Astfel, când îi chemăm pe oameni în față ca să fie
umpluți de Duhul Sfânt, le amintim că fiecare ucenic al lui
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Hristos trebuie să fie umplut cu Duhul Sfânt în mod constant și
repetitiv.
Apoi, atunci când îi chemăm la rugăciune doar pe cei care
nu au fost niciodată umpluți cu Duhul Sfânt, deseori îi facem să
se simtă stânjeniți, transformându-i într-un fel de spectacol în
fața adunării. Această situație este apăsătoare, în special pentru
cei ce sunt timizi din fire. Prin urmare, aceștia sunt descurajați
și nu vor ieși în față pentru a fi umpluți cu Duhul Sfânt.
O a treia consecință negativă a chemării la altar adresate doar
unui anumit segment de oameni dintre cei prezenți este aceea că
pastorul simte presiunea de a produce rezultate. Deoarece se
teme de eșec în fața congregației, este tentat să neglijeze în
totalitate predicarea pe acest subiect. Ulterior, când pastorul
predică pe acest subiect, doar pentru a salva aparențele, este
tentat să-i manipuleze sau să-i forțeze pe cei ce caută botezul în
Duhul, astfel încât aceștia să vorbească în alte limbi sau să se
manifeste fizic în vreun fel sau altul. Până la urmă, nu este el
omul lui Dumnezeu, tare în credință și în putere? Cum va fi el
perceput dacă cei care caută umplerea Duhului nu sunt mișcați
în mod dramatic de rugăciunea lui? Aceste ispite pot fi evitate,
totuși, dacă toți cei prezenți sunt chemați să iasă în față, unde se
pot ruga împreună pentru o revărsare proaspătă a Duhului Sfânt.
În timp ce toți se roagă împreună, cei care caută umplerea
cu Duhul Sfânt pentru prima dată se pot alătura pur și simplu
celorlalți. În acest context al rugăciunii în comun, există o
probabilitate mai mare de a fi umpluți cu Duhul Sfânt, deoarece
rugăciunea în comun creează o atmosferă care poate fi
impregnată de manifestarea puterii Duhului Sfânt. O astfel de
atmosferă servește drept un mare ajutor pentru cei care caută să
fie umpluți sau reumpluți cu Duhul Sfânt.
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3. Oferă consiliere post-rugăciune3 3Încheie timpul la altar
cu consiliere post-rugăciune. Celor care au fost umpluți cu
Duhul Sfânt și au vorbit în alte limbi ar trebui să li se
amintească faptul că Dumnezeu le-a dat din Duhul Său pentru
a-i împuternici să fie martori ai lui Hristos. Încurajează-i să
meargă și să caute ocazii în care să-L împărtășească pe Hristos
altor oameni. Pe măsură ce vor face acest lucru, se pot aștepta
ca Duhul lui Dumnezeu să le dea îndrăzneală și ungere pentru
cuvintele lor. De asemenea, vei dori să îi încurajezi pe cei care
nu au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Asigură-i că promisiunea lui
Isus este încă valabilă: „Căci oricine cere, primește […]” (Luca
11:10). Încurajează-i să continue să caute împuternicirea
Duhului Sfânt, știind că, dacă vor face astfel, nu va trece mult și
Dumnezeu le va da Duhul Sfânt.

Recapitulare și aplicație
Acum, după ce ai terminat această lecție, meditează câteva
momente la lucrurile pe care le-ai învățat, ca să le aplici și
implementezi.
Meditează:
Meditează la următoarele lucruri:
» Bazându-te pe versetul din Fapte 1:8, explică de ce
predicarea despre subiectul botezului în Duhul Sfânt ar
trebui să fie o prioritate pentru fiecare pastor sau lider
penticostal.
» Enumeră și discută trei scopuri importante pe care trebuie
să le urmărim când predicăm despre botezul în Duhul
Sfânt.

3

Deoarece vom discuta mai detaliat acest subiect al consilierii
post-rugăciune în capitolul următor: „Însoțirea credincioșilor în
rugăciunea de primire a Duhului Sfânt”, în acest moment doar îl
amintim.
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» Discută importanța contextului în care predici despre
botezul în Duhul Sfânt.
» Enumeră și discută trei elemente hristice de care trebuie să
ții cont când predici despre botezul în Duhul Sfânt.
» Enumeră și descrie cei trei pași ai credinței pe care
trebuie să îi facă o persoană pentru a primi Duhul Sfânt.
Aplică:
Acum, pe baza a ceea ce ai învățat în această lecție,
evaluează-ți modul de predicare în ceea ce privește botezul
în Duhul Sfânt punându-ți următoarele întrebări:
» Cât de des predic despre botezul în Duhul Sfânt?
» Cât de des ar trebui să predic pe acest subiect?
» Când predic despre botezul în Duhul Sfânt, cât de
eficiente sunt mesajele mele în a-i motiva pe oameni să-și
dorească să fie umpluți cu Duhul Sfânt?
» Cât de eficiente sunt mesajele mele în a-i pregăti pe
oameni pentru umplerea cu Duhul Sfânt?
» Care sunt cele trei lucruri pe care le pot face acum pentru
a-mi îmbunătăți predicarea și învățătura dată despre acest
subiect al botezului în Duhul Sfânt?
Dedică-te:
În final, spune această rugăciune și ia-ți următorul
angajament:
» Rugăciune: „Doamne al secerișului, umple-mă cu Duhul
Tău, împuternicește-mă și învață-mă să predic și să dau
învățătură despre botezul în Duhul Sfânt cu mai multă
eficiență!”
» Angajament: „Mă angajez să predic des despre botezul în
Duhul Sfânt și să mă rog alături de credincioșii care
doresc să îl primească. În timp ce voi face acest lucru, voi
aplica cu credincioșie conceptele învățate în această
lecție.”
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~ CAPITOLUL 8 ~

ÎNSOȚIREA CREDINCIOȘILOR IN
RUGACIUNEA DE PRIMIRE A

DUHULUI SFANT
În Capitolul 2 am subliniat cât de important este ca fiecare
urmaș al lui Hristos să fie botezat în Duhul Sfânt și, astfel, să
fie împuternicit pentru a fi un martor al lui Hristos. Acest lucru
este și mai de dorit pentru cei care vor să fie folosiți de
Dumnezeu pentru lărgirea Împărăției Lui pe acest pământ. Apoi,
în capitolul anterior, am învățat despre cum trebuie să predicăm
mai eficient despre subiectul botezului în Duhul Sfânt. În
această lecție vom duce discuția un pas mai departe. Vom
discuta despre modul în care îi putem conduce pe alții spre
această experiență vitală pentru viața fiecărui creștin. Vom
răspunde la următoarea întrebare: „Ce trebuie să facă un
lucrător al Evangheliei după ce i-a chemat pe oameni la altar
pentru a fi umpluți cu Duhul Sfânt?”
Pentru aceasta, vom prezenta un model de rugăciune alături
de oameni, model bazat pe Biblie și totuși foarte practic.
Membrii echipei noastre Acts în Africa au folosit cu succes
acest model în cadrul Conferințelor Fapte 1:8, desfășurate pe
întregul continent african, și au văzut cum sute de oameni au
fost umpluți cu Duhul Sfânt.
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Idei preliminare
Oricine dorește să fie mai eficient în conducerea celor ce
caută umplerea cu Duhul Sfânt spre botezul în Duhul Sfânt
trebuie să înțeleagă trei adevăruri fundamentale.
În primul rând, trebuie să înțeleagă cine poate fi umplut cu
Duhul Sfânt. Apoi, trebuie să înțeleagă cine se poate ruga alături
de alți oameni pentru ca aceștia din urmă să fie umpluți cu Duhul
Sfânt. În ultimul rând, este nevoie să cunoască cinci calități
esențiale necesare pentru primirea Duhului Sfânt. Să examinăm
acum aceste aspecte importante.
1. Cine poate fi umplut cu Duhul Sfânt? Orice om care a
fost născut din nou cu adevărat poate și ar trebui să fie umplut
imediat cu Duhul Sfânt. Această experiență de împuternicire nu
este doar pentru anumiți creștini care au ajuns la un anumit
nivel de sfințenie sau de maturitate spirituală în viața lor. Nici
doar pentru o clasă anume de oameni care aparțin unei biserici
sau unei denominațiuni anume. Promisiunea este pentru toți
creștinii, din toate timpurile, până la revenirea lui Isus (Fapte
2:17-18; 38-39; Ef. 5:18). Fiecare creștin trebuie să fie umplut
cu Duhul Sfânt, deoarece fiecare creștin este chemat să fie un
martor pentru Hristos (Ioan 20:21-22; Fapte 1:8).
2. Cine se poate ruga alături de alți oameni pentru ca
aceștia din urmă să fie umpluți cu Duhul Sfânt? Oricine a avut
parte el însuși de umplerea cu Duhul poate conduce o altă
persoană înspre această experiență. Condiția principală este o
dorință sinceră de a-i vedea pe cei pentru care se roagă
binecuvântați și folosiți de Dumnezeu. Nu uita, nu este treaba
lucrătorului „să îi umple pe oameni cu Duhul Sfânt.” Este treaba
lui Isus. El este Cel care botează în Duhul Sfânt (Luca 3:16;
Fapte 2:33). Slujba lucrătorului este pur și simplu aceea de a-i
încuraja pe oameni să caute botezul în Duhul Sfânt și de a le da
instrucțiuni clare cu privire la modul în care Îi pot răspunde
Duhului Sfânt și pot fi umpluți de Acesta. Aceasta înseamnă că
lucrătorul este cel care îi conduce pe credincioși în rugăciunea
98

CAPITOLUL 8 ~ ÎNSOȚIREA CREDINCIOȘILOR IN RUGACIUNEA DE
PRIMIRE A DUHULUI SFANT

de credință, încrezându-se că Dumnezeu Își va face lucrarea.
3. Elementele implicate în primirea Duhului Sfânt. Este de
mare ajutor ca predicatorul să înțeleagă cinci elemente
spirituale importante care sunt implicate în umplerea unei
persoane cu Duhul Sfânt. Aceste elemente sunt: dorința,
credința, rugăciunea, ascultarea și predarea totală în mâna lui
Dumnezeu. În continuare, vom lua în discuție pe scurt fiecare
dintre aceste elemente.
Dorința. Biblia pune accentul adesea pe importanța dorinței
de a-L căuta pe Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus odată lui Israel:
„Mă veți căuta, și Mă veți găsi dacă Mă veți căuta cu toată
inima” (Ier. 29:13). Isus le-a spus ucenicilor: „Ferice de cei
flămânzi și însetați după dreptate, căci ei vor fi săturați!” (Mat.
5:6 cf. Ioan 7:37). Într-un alt loc, când îi învăța despre cum pot
primi Duhul Sfânt, Isus a spus: „Cereți, și vi se va da; căutați, și
veți găsi; bateți, și vi se va deschide” (Luca 11:9). Căutarea
constantă este rezultatul dorinței. Cel care caută trebuie să știe
că Dumnezeu le va da Duhul Său doar celor care caută cu
ardoare fața Sa.
Credința. Credința este ingredientul principal pentru
primirea oricărui lucru din partea lui Dumnezeu, inclusiv darul
Duhului Sfânt. Pavel le amintea creștinilor galateni că au primit
Duhul Sfânt nu prin faptele Legii, ci prin „credința în cele
auzite” (Gal. 3:2). Isus a spus că Duhul va curge prin „oricine
crede” (Ioan 7:38). Prin urmare, o țintă a persoanei care
conduce alți oameni înspre botezul în Duhul Sfânt ar trebui să
fie aceea de a inspira credință în inima celui ce caută
împuternicirea Duhului. (Vom discuta mai pe larg acest subiect
mai târziu, în lecție.) Rugăciunea. Duhul Sfânt este dat ca
răspuns la o rugăciune plină de credință. Isus a spus: „Cereți și
vi se va da” (Luca 11:9). Într-un alt moment, El învăța: „tot ce
veți cere, când vă rugați, să credeți că ați și primit, și vi se va
da” (Marcu 11:24). Chiar și Isus Se ruga atunci când Duhul
Sfânt S-a coborât peste El, la botezul Său (Luca 3:21-22).
Înainte ca ucenicii să primească Duhul Sfânt în Ziua
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Cincizecimii, ei „stăruiau într-un cuget în rugăciune [și în
cereri]” (Fapte 1:14). Înainte să fie umplut cu Duhul Sfânt, și
Pavel a petrecut timp în rugăciune (Fapte 9:11). Oricine dorește
să fie umplut cu Duhul Sfânt trebuie să caute fața lui
Dumnezeu cu sinceritate, în rugăciune.
Ascultarea. O inimă ascultătoare este un alt element
esențial pentru primirea Duhului Sfânt. Petru a spus că
Dumnezeu le dă Duhul Sfânt „celor care ascultă de El” (Fapte
5:32). El vorbea specific despre cei care ascultau de porunca lui
Hristos de a împărtăși vestea bună și altor oameni (Fapte 5:2829). Dumnezeu este gata să împuternicească orice creștin care
are dorința de a le spune și altora despre Isus.
Predarea totală. După cum cei care se botează i se supun
pastorului, și cei care vor să fie botezați în Duhul Sfânt trebuie
să I se supună lui Isus. Prin urmare, aceștia din urmă ar trebui
îndemnați să-și predea întreaga ființă Domnului. Predarea
totală ar trebui să includă duhul, mintea și trupul (Rom. 6:13;
12:1). În urma unei astfel de predări totale, Duhul Sfânt îl va
umple pe credincios, va prelua controlul întregii sale ființe și
acesta va începe să vorbească în alte limbi, după cum îi va da
Duhul (Fapte 2:4; 10:46; 19:6).

Procedeul: Rugăciunea alături de alți credincioși
pentru a fi umpluți cu Duhul Sfânt
Atunci când te rogi cu cei care au răspuns chemării de a fi
umpluți cu Duhul Sfânt este de ajutor să urmezi un model în
trei pași: instrucțiunile, rugăciunea de dedicare și consilierea
post-rugăciune.

Pasul 1: Instrucțiuni
Este nevoie de instrucțiuni clare la finalul predicii, înainte de
a face chemarea la altar sau după ce au ieșit deja în față cei ce
caută botezul în Duhul Sfânt. În acest timp, ai de atins două
obiective. Primul este să confirmi și să inspiri credința
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candidaților. Apoi, va trebui să le explici clar ce trebuie să facă
pentru a fi umpluți cu Duhul Sfânt.
1. Confirmare și inspirație. Odată veniți în față cei care caută
umplerea cu Duhul Sfânt, vei putea să le arăți susținerea ta
spunând: „Mă bucur atât de mult că ai venit în față pentru a fi
umplut cu Duhul Sfânt. Ai făcut alegerea corectă și Dumnezeu
se bucură pentru tine.” Sau ai putea spune: „Aceasta ar putea fi
una dintre cele mai bune zile din viața ta. Dumnezeu are un
plan special pentru tine.” Nu uita faptul că cei care au ieșit în
față au emoții. Aceste cuvinte îi va ajuta să se relaxeze și să-și
pregătească inimile să primească Duhul Sfânt.
2. Explicație. Explicația va dura puțin mai mult timp. În
această secțiune a instrucțiunilor, după cum a fost menționat și
în lecția anterioară, va trebui să atingi trei obiective principale:
să stârnești în inimile credincioșilor o credință plină de
așteptări, să îi faci să înțeleagă cât mai bine cum trebuie să
acționeze pentru a primi Duhul Sfânt și să le spui la ce să se
aștepte odată ce Dumnezeu îi umple cu Duhul Sfânt.
O modalitate prin care poți întări credința celor ce așteaptă
botezul în Duhul este să le amintești promisiunile lui
Dumnezeu cu privire la primirea Duhului Sfânt. Asigură-i de
faptul că, dacă se dedică să împlinească voia lui Dumnezeu,
Isus promite că îi umple cu Duhul Sfânt. Amintește-le de
făgăduința Sa: „Cereți și vi se va da […] oricine cere,
primește” (Luca 11:9-10). Credincioșii trebuie să creadă, în
momentul în care cer, că Dumnezeu îi va umple cu Duhul Său
cel Sfânt. Aceasta este ceea ce numim noi „o credință plină
de așteptări.” Prin urmare, credincioșii ar trebui să se aștepte să
fie umpluți cu Duhul și să vorbească în alte limbi după cum le
va da Duhul. Apoi, trebuie să fie pregătiți să acționeze pe baza
așteptărilor lor.
După acest moment, le vei explica celor veniți în față ce
trebuie să facă pentru a fi umpluți cu Duhul Sfânt și la ce se pot
aștepta să se întâmple. Ei trebuie să știe că a primi Duhul Sfânt
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nu este nici dificil, nici ceva ieșit din comun pentru un
credincios. De fapt, este ceva normal pentru un creștin.
Credincioșii trebuie să știe că nu vor fi umpluți cu „un alt Duh
Sfânt”, ci cu același Duh Sfânt care locuiește în ei din ziua în
care L-au primit pe Isus ca Mântuitor în inima lor.
Le poți spune oamenilor: „Primirea Duhului Sfânt este ceva
ușor! Este cel mai natural lucru. De fapt, pentru un creștin
născut din nou, este la fel de ușor ca respirația.” Și chiar așa
este! Îți amintești ce le-a făcut Isus ucenicilor: „După aceste
cuvinte, a suflat asupra lor și le-a zis: «Luați Duh Sfânt!»”
(Ioan 20:22). Primirea Duhului Sfânt se aseamănă mult cu
respirația. La fel cum a respira este ceva natural pentru om,
primirea Duhului Sfânt este un lucru la fel de natural pentru un
copil al lui Dumnezeu.
Apoi, spune-le oamenilor exact ce vei face și ce se va
întâmpla cu ei. Le-ai putea spune așa:
„Vă voi conduce înspre trei pași pe care să-i faceți prin
credință. În primul rând, vom cere prin credință. Prin aceasta
vreau să spun că Îi vom cere lui Dumnezeu, simplu și cu
sinceritate, să ne dea Duhul Său cel Sfânt. În timp ce facem
acest lucru, credem că El aude și răspunde rugăciunii noastre.
Apoi, ne vom deschide inimile pentru Dumnezeu și vom începe
să simțim Duhul Său care se revarsă peste noi. Când vom simți
prezența Duhului, vom face al doilea pas prin credință.
Vom primi prin credință. Vă voi conduce într-o a doua
rugăciune, care va fi cam așa: «Acum Te chem, Duhule Sfânt,
să vii în mine și să mă umpli. Prin credință, Te primesc acum,
Duhule Sfânt, în Numele lui Isus.» Și vom crede că am și primit
(Marcu 11:24). În momentul în care credem, Duhul Sfânt ne va
umple și vom simți prezența Sa puternică în noi – în străfundul
ființei noastre. Apoi vom face al treilea pas prin credință.
Vom începe să vorbim prin credință. Vom vorbi după cum
ne va da Duhul. Cuvintele nu vor veni din mintea noastră, așa
cum se întâmplă în vorbirea de zi cu zi, ci din duhul nostru, unde
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putem simți prezența lui Dumnezeu. Pe măsură ce vorbim, vom
rosti cuvinte pe care nu le înțelegem. Când se va întâmpla acest
lucru, nu te speria. Continuă să vorbești prin credință, știind că
Dumnezeu te umple prin har cu Duhul Său cel Sfânt!”
Apoi, pune următoarea întrebare: „Aveți întrebări? Sunteți
gata să fiți umpluți cu Duhul Sfânt?” Dacă cei prezenți au
întrebări, răspunde-le. Dacă nu au întrebări, treci mai departe la
rugăciune.

Pasul 2: Dedicarea în rugăciune
În timpul rugăciunii îi vei conduce pe candidați să facă cei
trei pași prin credință, pe care tocmai i-am descris. Vor cere cu
credință, vor primi prin credință și vor vorbi prin credință. În
timp ce te rogi alături de cei ce caută umplerea cu Duhul Sfânt,
fii și tu unul care caută, lăsându-L pe Dumnezeu să te reumple
cu Duhul Său cel Sfânt.
1. Călăuzește-i pe cei ce caută împuternicire Duhului să
ceară cu credință. La fel cum călăuzești un păcătos înspre
rugăciunea prin care Îl primește pe Domnul Isus ca Mântuitor,
acum îi călăuzești pe cei ce caută umplerea cu Duhul Sfânt întro rugăciune în care Îi vor cere lui Dumnezeu această umplere.
Rugăciunea poate suna astfel, iar credincioșii pot repeta după
tine:
„Doamne, vin acum la Tine să mă umpli cu Duhul Sfânt. / Ai
promis că voi primi putere când primesc Duhul Sfânt. / Am
nevoie de această putere pentru a fi un martor al Tău. / Și nu
îmi doresc nimic mai mult decât să fiu un martor al Tău. /
Ai promis că oricine cere, primește. / De aceea vin și îți cer,
și cred că voi primi. / Când voi începe să vorbesc, o voi face
cu credință. / Nu mă voi teme. / Voi începe să mă rog în alte
limbi după cum îmi dă Duhul. / Vino, Duhule Sfânt și
umple-mă!”
După această rugăciune, asigură-i pe oameni că Dumnezeu
a auzit cererea lor și acum este gata să îi umple cu Duhul Sfânt.
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Încurajează-i să-și deschidă inima și să fie sensibili la prezența
Duhului care vine să îi umple. Este un moment în care puteți sta
împreună înaintea Domnului în închinare, așteptând și
răspunzând prezenței lui Dumnezeu.
2. Ajută-i pe credincioși să primească prin credință. În
momentele următoare, le poți cere credincioșilor să-și ridice
mâinile către cer și să facă o rugăciune simplă, cu credință.
„Doamne, în Numele lui Isus, primesc Duhul Sfânt. Duhule
Sfânt, vino în mine și umple-mă! Pe baza promisiunii lui Isus,
cred că ceea ce cer, am și primit.” Această rugăciune oferă un
moment definit în timp în care cel care caută umplerea cu
Duhul Sfânt își poate direcționa credința specific spre această
cerere.
În acest moment, el ar trebui să creadă cu adevărat că a și
primit. În momentul în care persoana în cauză crede, Duhul
Sfânt vine și o umple. Încurajează-i pe cei care au venit în față
să fie conștienți că Duhul Sfânt Se va coborî în duhul lor. Ei vor
simți prezența Duhului adânc în lăuntrul lor.
3. Încurajează-i pe credincioși să vorbească prin credință.
Spune-le că atunci când vor simți prezența Duhului în duhul lor,
ar trebui să acționeze cu îndrăzneală, prin credință, și să-L lase
pe Duhul să curgă prin ei. Ar trebui să coopereze totalmente cu
ceea ce face Duhul, prin predarea totală a limbii și buzelor lor,
crezând că El le va da cuvintele ca trebuie rostite. Vor începe să
vorbească într-o limbă pe care nu au învățat-o niciodată.
Cuvintele vor veni din adâncul inimii, de acolo de unde Îl simt
pe Duhul Sfânt mișcându-Se.
Spune-le să nu le fie teamă, ci să coopereze pe deplin cu
Duhul Sfânt, continuând să vorbească prin credință.
Dacă unii dintre ei nu vor începe imediat să vorbească în alte
limbi, încurajează-i să continue să se predea Domnului. Dacă
tot le este greu să răspundă, poate va trebui să repeți procedeul
descris mai sus. În timp ce faci acest lucru, ai putea să
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subliniezi cum își pot preda ființa întreagă în mâna Domului și
cum Îi pot răspunde
Duhului cu credință. Odată ce au început să vorbească în
limbi, încurajează-i să continue. Continuă să te rogi alături
de ei atâta timp cât ei se roagă în Duhul.

Pasul 3: Consilierea post-rugăciune
După cum am menționat în lecția anterioară, este important
să existe o consiliere post-rugăciune a celor care caută
umplerea cu Duhul Sfânt. Consilierea este diferită pentru cei
care sunt botezați în Duhul Sfânt, față de cei care încă nu au
primit umplerea cu Duhul Sfânt.
1. Cei care sunt umpluți cu Duhul Sfânt. Cei ce au venit în
față și au fost umpluți cu Duhul Sfânt și vorbesc în alte limbi
este adecvat să primească următorul sfat: spune-le că primirea
botezului în Duhul Sfânt nu este un capăt de drum, nu este un
scop în sine, ci reprezintă mijlocul necesar prin care ei pot
ajunge la o țintă mult mai măreață. Scopul principal al
botezului în Duhul Sfânt este să primim putere pentru a fi
martori ai lui Hristos. Amintește-le cuvintele lui Isus: „voi veți
primi putere când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi și-Mi veți
fi martori […]” (Fapte 1:8).
Ai putea spune: „Acesta este doar începutul. Dumnezeu va
începe acum să te folosească în moduri noi și cu putere.
Așteaptă-te să ai o nouă putere în viața ta. Mergi chiar acum și
spune cuiva despre Isus!” Poate vei dori să adaugi: „Ar trebui
să petreci timp în fiecare zi rugându-te în Duhul (adică în alte
limbi). Acest lucru îți va da îndrăzneală și tărie și îți va aminti
de prezența Duhului, care te împuternicește.”
2. Cei care nu sunt umpluți cu Duhul Sfânt. Dacă unii dintre
cei veniți în față nu sunt umpluți cu Duhul Sfânt, vei putea să îi
încurajezi și să le dai următorul sfat. Spune-le să nu fie
descurajați de faptul că nu au fost umpluți cu Duhul Sfânt de data
aceasta. Asigură-i de faptul că promisiunea lui Isus este
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adevărată și pentru ei: „Oricine cere, primește” (Luca 11:10).
Spune-le că ar trebui să continue să ceară și vor primi, să
continue să caute și vor găsi, să continue să bată și li se va
deschide (parafrazare a versetului din Luca 11:9). Dacă simți
îndemnul Duhului Sfânt, te poți ruga încă o dată, încurajându-i
pe cei din față să acționeze cu îndrăzneală.

Alte observații importante
La finalul acestei lecții, să ne uităm la alte trei aspecte care
merită atenția noastră, atunci când discutăm despre conducerea
altor oameni înspre primirea botezului în Duhul Sfânt:
1. Trebuie să știi ce spune Biblia. Mai întâi, este important ca
persoană care ajută alte persoane să primească umplerea cu
Duhul Sfânt să cunoască tot ce se poate ști despre acest subiect.
Cel mai important este să studieze Cuvântul lui Dumnezeu, mai
ales cartea Faptele Apostolilor. Poate citi și studia chiar și alte
cărți despre acest subiect.1 Cu cât o persoană știe mai multe
despre Duhul Sfânt și lucrarea Sa în viața oamenilor, cu atât
mai mult acea persoană va putea să ajute și alți oameni să aibă
această experiență.
2. Nu fi leneș. Dacă vrei să fii dintre cei care îi conduc pe alții
înspre experiența botezului în Duhul Sfânt, nu permite leneviei
spirituale să te descalifice. Deoarece, adesea, este un lucru greu
să te rogi alături de alți oameni care vor să primească umplerea
cu Duhul Sfânt, unii oameni sunt intimidați și nu predică despre
acest subiect, nici nu îi conduc pe alții înspre această experiență.
Dacă acesta este și cazul tău, pocăiește-te de această lenevie
spirituală și dedică-te cu toată inima acestei lucrări vitale.
3. Ai grijă la nivelul intensității tale. Atunci când te rogi
alături de alți credincioși care caută umplerea cu Duhul Sfânt,
este important să ai grijă la nivelul intensității tale. Ce vreau să

1

La finalul cărții găsești o listă cu astfel de materiale.
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spun prin această afirmație este faptul că este important ca în
rugăciune să ai o atitudine pozitivă și să vii cu așteptări. Să ți se
vadă entuziasmul! În același timp, ar trebui să fii atent să nu fii
prea insistent. Înțelepciunea îți va arăta care este echilibrul ce
trebuie păstrat între intensitate și discreție atunci când este
vorba despre încurajarea oamenilor înspre o experiență a
umplerii cu Duhul Sfânt.
Am discutat în această lecție despre modul în care poți fi
eficient în a-i conduce pe alți credincioși înspre experiența
botezului în Duhul Sfânt. Ne dorim ca, de acum înainte, să te
dedici pe deplin acestei sarcini. Nu este nimic mai satisfăcător
decât să poți ajuta un alt credincios să experimenteze personal
puterea și prezența Duhului în viața sa.

Recapitulare și aplicație
În procesul de mobilizare a Bisericii pentru misiune, atât
Isus, cât și apostolii au subliniat importanța împuternicirii
ucenicilor de către Duhul Sfânt. Orice pastor sau conducător de
biserică locală ce dorește să-și conducă biserica într-o lucrare
de evanghelizare și plantare de biserici eficientă trebuie să facă
același lucru.
Meditează:
Meditează la următoarele lucruri:
» Enumeră și explică cinci elemente spirituale importante
implicate în umplerea unei persoane cu Duhul Sfânt.
» Când conduci alți credincioși în experiența umplerii cu
Duhul Sfânt, prezintă două obiective pe care dorești să le
atingi în timpul când dai instrucțiunile.
» Discută modul în care îi poți ajuta pe cei care caută
umplerea cu Duhul Sfânt să facă fiecare dintre cei trei pași
ai credinței pentru a primi Duhul Sfânt.
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Aplică:
Acum, aplică următoarele idei la lucrarea ta actuală:
» Evaluează-ți propria eficiență în a-i conduce pe alți
credincioși spre experiența botezului în Duhul Sfânt.
» Realizează o listă cu lucrurile pe care le poți face mai bine
pentru a te pregăti pentru această sarcină.
» Planifică să predici despre botezul în Duhul Sfânt cât mai
repede. Aplică, în predică, ceea ce ai învățat din ultimele
două lecții.
Dedică-te:
În final, spune această rugăciune și ia-ți următorul
angajament:
» Rugăciune: „Doamne Isuse, trimite Duhul Tău cel Sfânt
peste mine! Dă-mi ungere și umple-mă cu pasiune pentru
a vedea oameni ai lui Dumnezeu botezați în Duhul Sfânt.
Te rog, învață-mă cum să-i conduc spre această experiență
vitală pentru un creștin.”
» Angajament: „Mă angajez să fac orice este necesar ca să
învăț cum să conduc alți oameni spre botezul în Duhul
Sfânt, cât mai eficient.”
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PENTICOSTALISMUL ȘI
GENERAȚIILE URMĂTOARE1

Predarea ștafetei de la un alergător la altul este un moment
critic într-o cursă de ștafetă. Modul în care este făcută această
predare poate afecta rezultatul cursei. Dacă ștafeta este predată
fără probleme, se menține ritmul și echipa își mărește șansele
de câștig. Dar dacă predarea și preluarea ștafetei este
problematică sau dacă ștafeta este scăpată din mână, se pierde
ritmul, precum și șansa de a câștiga cursa.
Această lecție aduce în discuție predarea ștafetei
penticostalismului de la o generație la alta. Dacă ștafeta este
predată lin, trezirea va continua și misiunea va propăși. Dacă
predarea se face cu probleme, trezirea va fi în declin și
misiunea va fi amânată. Expertul în educație John Dewey a
spus la un moment dat că, dacă se dorește ca democrația să
supraviețuiască, ea „trebuie să renască în fiecare generație.”2
Această lecție a fost inițial prezentată de Mark R. Turney,
membru al echipei AIA. Cea mai mare parte a ideilor expuse aici îi
aparțin.
2
2. John Dewey, Democracy and Education (Democrația și
educația) (New York: Macmillan, 1916).
1

CAPITOLUL 9 ~ PENTICOSTALISMUL ȘI GENERAȚIILE URMĂTOARE

Același lucru se poate spune despre penticostalismul autentic.
Dacă se dorește supraviețuirea penticostalismului în Africa sau
oriunde în altă parte din lume, acesta trebuie să renască în
inima fiecărei generații. Dacă eșuăm în predarea ștafetei unui
penticostalism autentic (sau mai bine spus biblic, misional)
generației următoare, mișcarea penticostală va suferi inevitabil
o mutație și va deveni o simplă caracterizare a ceea ce este
prezentat atât de clar în cartea Faptele Apostolilor.
În această lecție ne vom aminti de responsabilitatea pe care
o avem, de a transmite penticostalismul generației viitoare. Dar
înainte de a ne uita la această responsabilitate, să recapitulăm
câteva dintre promisiunile pe care le găsim în Scriptură cu
privire la faptul că darul Duhului Sfânt este pentru toți –
inclusiv pentru tinerii și copiii noștri.

O promisiune pentru toți
Scriptura ne învață că promisiunea Domnului cu privire la
Duhul Sfânt este pentru tot poporul lui Dumnezeu. Este pentru
bărbați și femei, pentru cel bogat și pentru cel sărac, pentru
tânăr și bătrân. În Ziua Cincizecimii, Dumnezeu a revărsat din
Duhul Său peste ucenicii care-L așteptau în rugăciune. Luca
descrie acest eveniment astfel:
Când a sosit Ziua Cincizecimii, erau toți împreună în același
loc. Deodată, a venit din cer un sunet ca vuietul unui vânt
puternic și a umplut toată casa unde erau ei. Li s-au arătat
niște limbi ca de foc, ce s-au împărțit și s-au așezat câte una
pe fiecare dintre ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au
început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul
să vorbească (Fapte 2:1-4).
Observă faptul că Biblia subliniază că în Ziua Cincizecimii
„toți” și „fiecare” dintre cei prezenți au fost umpluți de Duhul
Sfânt. Apoi, Petru s-a ridicat și, citând din profetul Ioel, a
explicat mulțimii strânse acolo semnificația a ceea ce tocmai se
întâmplase. „Ci aceasta este ce a fost spus prin profetul Ioel:
«Așa va fi în zilele de pe urmă», zice Dumnezeu: «voi turna din
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Duhul Meu peste orice făptură; fiii voștri și fiicele voastre vor
profeți, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa
vise!»” (Fapte 2:17 cf. Ioel 2:28). Promisiunea cu privire la
Duhul Sfânt îi include atât pe cei bătrâni, cât și pe cei tineri.
La finalul cuvântării sale, Petru s-a întors la această temă a
incluziunii. El i-a îndemnat pe oameni: „Pocăiți-vă și fiecare
dintre voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea
păcatelor voastre, și veți primi darul Sfântului Duh! Căci
făgăduința este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei
de departe, oricâți va chema Domnul, Dumnezeul nostru”
(Fapte 2:38-39).
Din nou, promisiunea este „pentru toți […], oricâți va
chema Domnul.” Petru spune că este chiar și „pentru copiii
voștri”. Dumnezeu vrea ca fiecare adult, tânăr și copil să
primească darul Duhului Sfânt.
Odată, ucenicii au încercat să împiedice niște copii să vină
la Domnul Isus. Când Isus a văzut acest lucru, i-a mustrat,
spunându-le: „Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți, căci
Împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei!” (Luca 18:16). Isus îi
primește și îi binecuvântează pe copiii noștri. Totuși, noi le
spunem: „Puteți veni la Isus când veți deveni adulți!” Dar Isus
ne spune: „Adevărat vă spun: cine nu va primi Împărăția lui
Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea” (Luca 18:17).
Împărăția lui Dumnezeu este a celor care au credință ca un
copil. Acest lucru înseamnă că și copiii pot trăi toate
binecuvântările Împărăției – inclusiv botezul în Duhul Sfânt. Cu
siguranță, Tatăl nu va refuza să dea darul promis al Duhului
Sfânt și lor (Luca 11:13; Fapte 1:4; 2:38-39). De aceea, ar trebui
să îi învățăm pe tineri și pe copii, deopotrivă, despre botezul în
Duhul Sfânt și ar trebui să ne rugăm cu ei pentru a primi
umplerea cu Duhul Sfânt.
Există o istorisire despre D. L. Moody, marele evanghelist
american din secolul al XIX-lea. Aceasta demonstrează
valoarea pe care o au copiii în Împărăția lui Dumnezeu. Moody
i-a spus odată unui coleg: „În serviciul divin de aseară au fost
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mântuiți doi oameni și jumătate.” Colegul lui a răspuns: „Cred
că știu ce vrei să spui. Adică au fost mântuiți doi adulți și un
copil.” Zâmbind, Moody a răspuns: „NU. Vreau să spun că au
fost mântuiți doi copii și un adult. Deoarece adultul și-a trăit
deja jumătate din viață pentru diavolul, dar copiii au întreaga
viața înainte pentru a-I sluji lui Dumnezeu.” Același principiu
se aplică și botezului în Duhul Sfânt. Când un copil sau un
tânăr este împuternicit de Duhul Sfânt, acest lucru îi deschide
perspectiva unei vieți întregi de mărturie eficientă și slujire
creștină.
Ceea ce a spus îngerul despre Ioan Botezătorul susține acest
adevăr. Îngerul i-a spus lui Zaharia, tatăl lui Ioan: „va fi plin de
Duhul Sfânt încă din pântecele mamei lui.” (Luca 1:15). Mai
târziu, când mama lui Ioan, Elisabeta, era însărcinată cu el,
Maria, mama lui Isus, a venit s-o viziteze. În momentul în care
Elisabeta a văzut-o pe Maria, „i-a tresăltat pruncul în pântec, iar
Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt” (Luca 1:41, cf. v. 44). În
acel moment, atât mama, cât și pruncul nenăscut s-au umplut de
Duhul Sfânt.
Deși ceea ce a trăit Ioan este ceva unic, experiența lui ne
arată că niciun copil nu este prea mic pentru a primi Duhul lui
Dumnezeu. De aceea, ar trebui să ne încurajăm copiii să-și
dorească umplerea cu Duhul Sfânt, chiar de la o vârstă fragedă.
În călătoriile noastre pe de continentul african, echipa Acts in
Africa a văzut mulți copii care au fost umpluți de Duhul Sfânt
și au vorbit în alte limbi pe măsură ce Duhul era turnat peste
ei.33 Copiii au nevoie să fie umpluți din același motiv ca și
părinții lor: pentru a putea spune prietenilor lor despre Isus cu
mai multă eficiență.

O responsabilitate pe care să ne-o asumăm
Hristos ne cere să predăm ștafeta penticostalismului
generațiilor care vin după noi. Nu trebuie să eșuăm în
3
Puteți găsi resurse pentru învățarea copiilor despre Duhul Sfânt
pe www.DecadeofPentecost.org/childrens-ministry/.
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împlinirea acestei sarcini. Atât Scriptura, cât și istoria, ne
învață că, dacă nu sunt subliniate în mod adecvat, acest adevăr
biblic, precum și manifestările care îl însoțesc, se vor pierde.
Acest lucru este ilustrat în relatarea despre marele- preot
Eli. Deși era un om evlavios, el nu le-a insuflat fiilor săi
credința lui. În consecință, aceștia erau niște „oameni răi” care
„nu-L cunoșteau pe Domnul”. Nepăsarea lor nerușinată față de
Legea lui Dumnezeu a adus ocară și distrugere asupra familiei
lui Eli, și chiar asupra întregului popor al lui Dumnezeu. Din
cauza acestui eșec, Dumnezeu i-a judecat pe Eli și casa lui (1
Sam. 2:12-36; 3:1-4:22). Nu ar trebui să facem aceleași greșeli
cu copiii noștri. Dacă nu este transmisă cu atenție generației
următoare, ștafeta promisiunii lui Dumnezeu poate cădea, iar
adevărul despre botezul în Duhul Sfânt poate fi pierdut.
Un alt exemplu al acestui tipar negativ este experiența
Bisericii din Africa de Nord și Europa. Deoarece adevărul lui
Dumnezeu nu a fost transmis de la o generație la alta,
creștinismul din aceste locuri a devenit insipid, ca sarea care șia pierdut gustul (Mat. 5:13). Bisericile păstrau o fațadă de
evlavie, dar negau puterea lui Dumnezeu (2 Tim. 3:5). Într-un
final, Biserica din Africa de Nord a fost acaparată de islam, iar
biserica din Europa a cedat în fața umanismului secular.
Același lucru se poate întâmpla foarte ușor și cu moștenirea
noastră pe continentul african. Dacă nu le este transmis cu
atenție copiilor noștri, visul unei forțe misionare împuternicite
de Duhul Sfânt în zilele de pe urmă, pe pământ african, poate
cădea la pământ și se poate stinge. Aceasta ar fi o tragedie de
proporții.
După ce a primit Legea de la Dumnezeu, Moise a subliniat
importanța transmiterii adevărului generațiilor care urmau să
vină. El a avertizat poporul lui Israel: „Numai ia seama asupra
ta și veghează cu luare aminte asupra sufletului tău în toate
zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au
văzut ochii și să-ți iasă din inimă;” apoi adaugă: „fă-le
cunoscute copiilor tăi și copiilor copiilor tăi” (Deut. 4:9).
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Autorul Epistolei către Evrei a avut același îndemn pentru
evreii creștini din vremea sa: „De aceea, trebuie cu atât mai
mult să luăm aminte la cele auzite, ca să nu fim depărtați de
ele” (Ev. 2:1). Același lucru ni se aplică și nouă, azi. Ceea ce
am primit de la Dumnezeu trebuie să le transmitem mai departe
copiilor noștri.
Aceasta ridică următoarea întrebare: „Cum putem noi, cei
care am simțit puterea Duhului în viețile noastre, să insuflăm și
în generațiile următoare dorința de a simți această putere?” O
putem face în mai multe moduri. Să ne uităm acum la trei
dintre acestea:
1. Să trăim personal această experiență a umplerii cu
Duhul Sfânt. Înainte de a putea transmite penticostalismul
autentic generației următoare, trebuie să-L lăsăm pe Duhul să
lucreze cu putere în viețile noastre. Cum putem da altuia ceea
ce noi înșine nu avem? Când Petru l-a vindecat pe ologul de la
Poarta Frumoasă, el i-a spus: „ce am, îți dau” (Fapte 3:6). Petru
a putut spune aceste cuvinte deoarece avea ceva de dat. El
primise Duhul Sfânt în Ziua Cincizecimii (Fapte 2:4) și, pentru
că se supusese autorității lui Hristos, a putut să vorbească în
Numele Lui (Ioan 14:13-14).4
Înainte de a putea transmite penticostalismul mai departe
generației următoare, trebuie să experimentăm cu adevărat
puterea Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, trebuie să fim siguri că
suntem născuți din nou și botezați în Duhul Sfânt (Ioan 3:5-6;
Fapte 1:4-5) și că ne străduim să trăim „cârmuiți de Duhul”
(Gal. 5:16, 25). Copiii și tinerii noștri trebuie să vadă modul în
care umblarea noastră în Duhul ne influențează viața. Roadele
și darurile Duhului ar trebui să fie evidente (Gal. 5:22-23; 1
Cor. 12:8-10). Pe măsură ce copiii noștri observă modul în care
Duhul ne modelează viețile, își vor dori și ei același lucru.

4
A sluji în Numele lui Isus înseamnă să te supui autorității Lui și
să faci ceea ce a poruncit El (Luca 7:8).
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2. Începe de acasă. Acasă este cel mai eficient loc în care
ne putem pregăti copiii. De aceea, trebuie să îi învățăm pe
părinții creștini cum să-și crească copiii în căile Domnului. Moise
a vorbit despre responsabilitatea părintească. El a povățuit
poporul, spunându-i:
Iată poruncile, rânduielile și hotărârile pe care DOMNUL,
Dumnezeul vostru, a poruncit să vă învăț să le împliniți în
țara pe care vă duceți s-o luați în stăpânire, ca să te temi de
DOMNUL, Dumnezeul tău, păzind toate rânduielile și toate
hotărârile pe care ți le poruncesc din partea Lui, atât tu, cât
și fiul tău și fiul fiului tău, în toate zilele vieții tale, și ca să ți
se lungească zilele. Să le repeți fiilor tăi și să vorbești de ele
când vei fi acasă, când vei fi în călătorie, când te vei culca
și când te vei trezi. (Deut. 6:1-2, 7)
Dacă suntem serioși cu privire la transmiterea unui
penticostalism autentic copiilor noștri, trebuie să începem din
casele noastre.
3. Învață Biserica. Pregătirea care începe acasă ar trebui să
continue și în biserică. Pentru a transmite penticostalismul
generației următoare, trebuie, în mod intenționat și deliberat, să
ne învățăm copiii despre promisiunea Tatălui cu privire la faptul
că El le dă copiilor Lui Duhul Sfânt (Luca 11:13; Fapte 2:3839). Apoi, trebuie să ne rugăm cu ei și să le oferim multe ocazii
pentru a fi umpluți cu Duhul Sfânt.

Un avertisment de luat în seamă
Am ajuns în punctul în care este necesar un avertisment.
Penticostalismul autentic este la o singură generație distanță de
dispariție. Dacă eșuăm în transmiterea penticostalismului
generației care vine după noi, bisericile noastre vor muri, din
punct de vedere spiritual, iar lărgirea Împărăției lui Dumnezeu
va încetini. Oamenii de știință vorbesc despre anumite „specii
pe cale de dispariție” din Africa. Printre aceste animale
vulnerabile se regăsesc cei „cinci mari” ai Africii: elefantul
african, leul, bivolul african, rinocerul și leopardul. Dacă nu se
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iau anumite măsuri pentru protejarea lor, aceste specii (și alte
câteva) ar putea să dispară. Același lucru se aplică și
penticostalismului autentic. Dacă eșuăm să luăm măsurile
necesare pentru a transmite penticostalismul generației care ne
urmează, „speciile penticostale” ar putea dispărea.
De aceea trebuie ca, în mod voit, să-i conducem pe tinerii și
copiii noștri spre botezul în Duhul Sfânt. Acest adevăr este
ilustrat în relatarea despre judecători. Biblia ne spune:
Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și
s-a ridicat după el un alt neam de oameni, care nu cunoștea
pe Domnul, nici ce făcuse El pentru Israel. Copiii lui Israel
au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit baalilor.
Au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților lor, care-i
scosese din țara Egiptului, și au mers după alți dumnezei,
dintre dumnezeii popoarelor care-i înconjurau; s-au închinat
înaintea lor și au mâniat pe Domnul. (Jud. 2:10-12)
Cât de orbi și nebuni am fi dacă am crede că, doar datorită
faptului că sunt azi în biserică, tinerii și copiii vor crește și Îi
vor sluji Domnului cu credincioșie. Dacă vrem să vedem
generația viitoare implicată în misiunea lui Dumnezeu, trebuie
să ne asigurăm de faptul că s-a dedicat acestei misiuni și
experimentează în mod personal puterea Duhului Sfânt.

Un plan de urmat
Atunci, ce ar trebui să facem ca să ne asigurăm că
transmitem mai departe cu succes penticostalismul autentic
generației care vine după noi? Rezumând ceea ce am adus deja
în discuție în această lecție, recomandăm următoarele:
» Trebuie să ne învățăm tinerii și copiii în mod stăruitor
despre misiunea lui Dumnezeu și rolul lor în împlinirea
acestei misiuni.
» Trebuie să îi învățăm despre Duhul Sfânt și despre fel în
care Acesta îi va împuternici să participe la misiunea lui
Dumnezeu.
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» Trebuie să le oferim copiilor și tinerilor noștri ocazii
frecvente pentru a primi Duhul Sfânt.
» Trebuie să ne rugăm pentru ei și cu ei pentru a primi
Duhul Sfânt și trebuie să le arătăm cum să trăiască zi de zi
în prezența și prin puterea Duhului. » În calitate de
pastori, trebuie să îi învățăm pe părinți cum să-și
conducă fiii și fiicele spre o viață împuternicită de Duhul
Sfânt.
La Jocurile Olimpice din 2008, din Beijing, China, atât
echipa masculină, cât și cea feminină de 400 m ștafetă a
Statelor Unite erau favorite.5 Aveau în componență cei mai
rapizi alergători și echipele aveau cea mai mare experiență.
Totuși, în semifinale, s-a întâmplat o tragedie care a făcut ca
ambele echipe să plece de la Beijing cu mâinile goale.
În cursa masculină, totul a fost bine pentru echipa
americană în primele două predări de ștafetă. Apoi, când Gary
Patton s-a apropiat de Tyson Gay pentru a-i preda ștafeta, s-a
întâmplat ceva greșit. Patton s-a aplecat în față pentru a-i
înmâna ștafeta lui Gay. Dar, când palma lui Gay s-a închis, nu
avea nimic în mână. Spectatorii au rămas muți de uimire în timp
ce ștafeta a căzut și a ricoșat de pe pista udă de ploaie. Echipa
masculină a pierdut cursa și a fost eliminată din concurs.
Echipa feminină se afla și ea la conducerea clasamentului și urma
ultimul schimb de ștafetă. Dar, la fel ca în cazul echipei masculine,
ceva a mers prost. Torri Edwards a eșuat în a preda ștafeta lui Lauryn
Williams. În timp ce ștafeta cădea pe pământ, Edwards a țipat și și-a
acoperit ochii cu mâinile. Williams s-a întors pentru a lua ștafeta și a
terminat cursa în mod eroic – dar echipa americană a ieșit pe ultimul
loc.
Pentru echipa masculină a fost prima competiție, din 1912,
în care nu a ajuns în finala olimpică. Pentru echipa feminină a
fost prima dată din 1948. În ambele echipe erau oameni cu
5
Https://www.foxnews.com/story/dropped-batons-cost-u-smenswomens-relay-teams. Accesat în 20 noiembrie 2008.
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talent și viteză. Dar ambele echipe au pierdut, deoarece au eșuat
în predarea ștafetei.
Același lucru se poate întâmpla și cu mișcarea penticostală.
Dacă eșuăm în predarea eficientă a ștafetei unui penticostalism
misional autentic tinerilor și copiilor noștri, tot ceea ce am
câștigat până acum se va pierde. Dar dacă facem lucrul acesta
cu succes, viitorul misionar va fi unul strălucit.

Recapitulare și aplicație
Acum, după ce ai terminat această lecție, meditează preț de
câteva momente la lucrurile pe care le-ai învățat, ca să le aplici
și implementezi.
Meditează:
Meditează la următoarele lucruri:
» Cui îi este promis darul Duhului Sfânt, pe baza versetelor
din Fapte 2:16-17 (cf. Ioel 2:28)?
» Ținând cont de ceea ce ai învățat în această lecție, descrie
responsabilitatea noastră ca părinți și lideri penticostali cu
privire la copiii și tinerii din bisericile noastre.
Aplică:
Acum, aplică următoarele idei la lucrarea ta actuală:
» Realizează o evaluare a bisericii sau lucrării tale pentru a
vedea cât de eficient predă ea ștafeta penticostalismului
generației următoare.
» Dezvoltă o strategie care să definească modul în care
biserica ta își va îndeplini responsabilitatea de a se asigura
că tinerii și copiii sunt împuterniciți de Duhul Sfânt și
mobilizați pentru a fi martori ai lui Hristos în fața
prietenilor și colegilor lor de școală.
Dedică-te:
În final, spune această rugăciune și ia-ți următorul
angajament:
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» Rugăciune: „Doamne al secerișului, dă-ne dorința și
înțelepciunea de care avem nevoie pentru a le preda
copiilor noștri ștafeta penticostalismului misional
autentic.”
» Angajament: „Mă angajez să fac tot ceea ce este necesar
pentru a mă asigura că tinerii și copiii noștri Îl cunosc pe Isus și
că sunt botezați în Duhul Sfânt și împuterniciți pentru a duce
mesajul mântuirii lui Hristos în generația lor.”
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~ CAPITOLUL 10 ~

FEMEILE ȘI TREZIREA
PENTICOSTALA1

În predica sa din Ziua Cincizecimii, Petru a spus că
Dumnezeu le-a deschis femeilor drumul spre a fi pe deplin
calificate și autorizate în vederea participării la misiunea Lui.
Apostolul a declarat:
Ci aceasta este ce a fost spus prin profetul Ioel: „Așa va fi în
zilele de pe urmă, zice Dumnezeu: «voi turna din Duhul Meu
peste orice făptură; fiii voștri și fiicele voastre vor profeți,
tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa
vise! Da, chiar și peste robii Mei și peste roabele Mele voi
turna din Duhul Meu în zilele acelea și vor profeți»” (Fapte
2:16-18; cf. Ioel 2:28-29).
Deoarece Dumnezeu avea să le împuternicească prin Duhul
Său cel Sfânt, în această nouă epocă a Duhului, femeile aveau
să fie calificate să vorbească pentru Dumnezeu, la el ca bărbații.
În această lecție vom analiza rolul femeilor penticostale în

Acest mesaj a fost inițial prezentat de Sandy Miller, membru al
echipei Acts in Africa.
1

CAPITOLUL 10 ~ FEMEILE ȘI TREZIREA PENTICOSTALA

lărgirea Împărăției lui Dumnezeu și împlinirea misiunii Sale prin
puterea Duhului Sfânt.

Biblia ne călăuzește
Fiind „oameni ai Cărții”, vom începe discuția noastră
despre implicarea femeilor în lucrare plecând de la mărturia
Cuvântului lui Dumnezeu. În Biblie descoperim că, de-a lungul
istoriei, Dumnezeu a chemat și a folosit femei pentru a participa
activ la misiunea Sa. Vechiul Testament ne vorbește despre mai
multe astfel de femei. În Judecători, Dumnezeu a folosit o
femeie pe nume Debora ca profet și judecător (Jud. 4:4-5). În
calitate de profet, aceasta a vorbit din partea lui Dumnezeu și a
chemat poporul lui Israel să se întoarcă din căile lui idolatre la
Dumnezeul adevărat și viu. În calitate de judecător, a dat sfaturi
poporului și l-a ajutat să ia decizii înțelepte. A condus armata
israeliților și a învins armata canaaniților conduși de Sisera
(Jud. 4:6-15).
Hulda este o altă femeie profet folosită de Dumnezeu (2
Împ. 22:14-20; 2 Cron. 34:22-28). Ea era consilier al lui Iosia,
regele lui Iuda. Prin puterea Duhului, această femeie a lui
Dumnezeu a profețit cu îndrăzneală că Dumnezeu îl va judeca
pe Iuda pentru idolatria sa. Profeția ei l-a determinat pe rege să
se pocăiască (2 Împ. 22:15-17). Conform tradiției evreiești,
Debora și Hulda au fost două dintre „cele șapte prorocițe ale lui
Israel”, alături de Sara, Miriam, Ana, Abigail și Estera.
De asemenea, Dumnezeu a chemat, a uns și a folosit femei
din Noul Testament. Luca a avut multe de spus despre acest
lucru. În Evanghelia sa, el ne spune despre modul în care Duhul
s-a coborât peste fecioara Maria și, astfel, a fost conceput
pruncul Hristos (Luca 1:35-38). Nu la mult timp după acest
eveniment, Maria și-a vizitat verișoara mai în vârstă, Elisabeta,
și i-a prorocit (Luca 1:46-56). Elisabeta, care era la rândul ei
însărcinată cu Ioan, a fost atunci umplută cu Duh Sfânt și a
rostit și ea cuvinte profetice (Luca 1:39-45). Mai târziu, Luca ne
spune despre o profetesă mai în vârstă, pe nume Ana, care s-a
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întâlnit la Templu cu Maria și Iosif și cu pruncul Isus, ocazie cu
care a profețit (Luca 2:36-38).
În cartea Faptele Apostolilor, Luca ne arată cum Dumnezeu
folosește femeile pentru lărgirea Împărăției Lui pe pământ.
Înainte de a Se înălța la cer, Isus le-a poruncit ucenicilor să
aștepte în Ierusalim până vor fi botezați în Duhul Sfânt. El le-a
spus că atunci când se va întâmpla acest lucru, ucenicii vor primi
putere să „îi fie martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria
și până la capătul pământului” (Fapte 1:4-5, 8).
Știm că promisiunea lui Isus a fost făcută și pentru femei,
deoarece acestea stăruiau în rugăciune alături de bărbați și au
fost umplute cu Duhul Sfânt (Fapte 1:14). Apoi, când
Dumnezeu a revărsat Duhul Sfânt în Ziua Cincizecimii, „toți
s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte
limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească” (Fapte 2:4).
Termenul „toți” din acest context îi include atât pe bărbați, cât
și pe femei. Prin urmare, în Ziua Cincizecimii, femeile...
» …au împlinit aceeași poruncă ca și bărbații: Isus le
poruncise să nu plece din Ierusalim, ci să aștepte
făgăduința Tatălui „pe care, le-a zis El, ați auzit-o de la
Mine. Căci Ioan a botezat în apă, dar voi, nu după multe
zile, veți fi botezați în Duhul Sfânt.”
» …au primit aceeași făgăduință ca și bărbații: „Ci voi veți
primi putere când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi...”
» …au așteptat având același scop ca și bărbații: „și-Mi veți
martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până
la capătul pământului.”
» …au trăit aceeași experiență ca și bărbații: „Toți s-au
umplut de Duhul Sfânt...” » …au manifestat același
semn misional ca și bărbații: „și (toți) au început să
vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să
vorbească.”
Cu alte cuvinte, Dumnezeu Duhul Sfânt cheamă și
împuternicește femei cu același scop pentru care cheamă și
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împuternicește bărbați – să fie martori împuterniciți ai lui
Hristos acasă și până la capătul pământului. Ce îi califică pe
oameni (bărbați și femei deopotrivă) pentru lucrare nu este
genul acestora, ci chemarea lui Hristos și împuternicirea
Duhului Sfânt.
Acest adevăr este subliniat și mai târziu, în predica lui Petru
din Ziua Cincizecimii. După ce Duhul Sfânt a fost revărsat în
acea zi, Petru s-a ridicat și le-a explicat oamenilor adunați
laolaltă ce s-a întâmplat:
Ci aceasta este ce a fost spus prin profetul Ioel: «Așa va fi
în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu: voi turna din Duhul
Meu peste orice făptură; fiii voștri și fiicele voastre vor
profeți, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor
visa vise! Da, chiar și peste robii Mei și peste roabele Mele
voi turna din Duhul Meu în zilele acelea și vor profeți»
(Fapte 2:16-18).
Aici, Petru enunță un pricipiu universal pentru epoca
Duhului. Dumnezeu le va da ungere tuturor celor ce fac parte
din poporul Lui pentru ca aceștia să fie martori împuterniciți de
Duhul Sfânt, fără să țină cont de vârstă, gen sau statut social.
Pavel a afirmat același lucru când le-a scris galatenilor:
„Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici om
liber; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască,
fiindcă toți sunteți una în Hristos Isus” (Gal. 3:28). În prima
sa epistolă către credincioșii din Corint, Pavel le-a încurajat
pe femei să se roage în public și să prorocească în biserică atâta
timp cât aveau capul acoperit, după cum era obiceiul locului (1
Cor. 11:5).
În capitolul final din Romani, apostolul a salutat-o pe Iunia,
spunând despre ea că este „de seamă între apostoli” (Rom.
16:7). De asemenea, el le trimite salutări Priscăi și lui Aquila,
numindu-i „tovarășii mei de lucru în Hristos Isus” (Rom. 16:3).
Această echipă de lucrare soț-soție a slujit deseori alături de
Pavel (Fapte 18:2, 18; 1 Cor. 16:19; 2 Tim. 4:19). Tot împreună
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l-au mentorat pe marele predicator Apolo, căruia „i-au explicat
mai amănunțit calea lui Dumnezeu” (Fapte 18:24-26).
Au existat două situații în care Pavel a limitat vorbirea
femeilor în biserică (1 Cor. 14:34-35; 1 Tim. 2:11-15). Totuși,
în lumina celor menționate mai sus, trebuie să înțelegem că
acolo apostolul avea de-a face cu probleme parohiale ce țineau
de biserica locală. Alte două indicații din Noul Testament cu
privire la faptul că femeia ar trebui să fie implicată în lucrare
sunt (1) faptul că Hristos a ales două femei ca să fie primii
martori și să anunțe vestea bună a învierii Sale (Marcu 16:9-11;
Ioan 20:18) și (2) cele patru fiice ale lui Filip, care profețeau
(Fapte 21:8).

Moștenirea noastră ne inspiră
Nu doar Scriptura le dă femeilor însărcinarea de a participa
la misiunea lui Dumnezeu, ci și moștenirea noastră penticostală
le inspiră să facă același lucru. Încă de la începuturi, bisericile
penticostale au încurajat femeile să caute umplerea cu Duhul
Sfânt și să propovăduiască liber vestea bună tuturor oamenilor.
Mulți specialiști identifică momentul apariției Mișcării
Penticostale moderne cu o revărsare a Duhului care a avut loc
pe 1 ianuarie 1901, la Bethel Bible Training School din Topeka,
Kansas, SUA. Acolo, un grup de lucrători ai Evangheliei erau
strânși pentru a studia Cuvântul lui Dumnezeu și a căuta fața
Lui. În timpul unei rugăciuni care s-a prelungit târziu în noapte,
Duhul Sfânt S-a coborât și a umplut mai mulți studenți. În mod
uimitor, aceștia au început să vorbească în alte limbi, la fel ca
cei 120 din Ziua Cincizecimii (Fapte 2:4).
Ceea ce nu poate fi trecut cu vederea este că prima persoană
care a primit botezul în Duhul Sfânt era o femeie smerită pe
care o chema Agnes Ozman. La fel ca în cartea Faptele
apostolilor, unde o femeie pe nume Lidia a fost prima persoană
din Europa care a primit Evanghelia (Fapte 16:14), în Topeka o
femeie a fost prima persoană care a primit Duhul Sfânt în
timpul trezirii penticostale moderne. În anul 1917, Agnes
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Ozman a fost recunoscută ca lucrător de către nou formata
denominațiune Assemblies of God.
La cinci ani după revărsarea de la Topeka, Dumnezeu a
revărsat din Duhul Său din nou, în Los Angeles, California, la
faimoasa Misiune de pe strada Azusa. În timpul acestei
treziri, mai multe femeie (ce proveneau din diferite grupuri
etnice) au fost umplute cu Duhul Sfânt și împuternicite să
propovăduiască Evanghelia cu putere. Dumnezeu le-a folosit pe
unele dintre ele să planteze biserici penticostale în Statele Unite,
dar și în alte părți ale lumii. Alături de bărbați, femeile înzestrate
cu daruri slujeau ca lideri peste lucrarea spirituală și
administrativă. De fapt, șase dintre liderii administrativi ai
misiunii din strada Azusa erau femei. Prin urmare, acestora li s-a
încredințat responsabilitatea de a rândui evangheliști, de a
planta biserici și de a trimite misionari din cadrul misiunii.
Aceste femei penticostale au crezut că Duhul Sfânt Însuși
le-a împuternicit și că se califică să propovăduiască
Evanghelia. Și-au bazat această credință pe făgăduința lui
Isus din Fapte 1:8 și pe promisiunea din Ioel 2:28-29, pe care
Petru a citat-o în Ziua Cincizecimii. Două dintre aceste femei
remarcabile au fost Lucy Farrow și Julia Hutchins. Aceste două
femeie de etnie afro-americană au plecat din Azusa și au ajuns
în Liberia, fiind primele misionare penticostale. La ora actuală,
peste jumătate din misionarii Assemblies of God (USA) sunt
femei.

Nevoia asctuală ne constrânge
Nu doar Scriptura și moștenirea noastră penticostală ne
dovedesc că trebuie să le permitem femeilor să participe deplin
la propovăduirea Evangheliei, nevoia actuală ne constrânge să
facem același lucru.2 2 Toate acestea sunt făcute pentru a grăbi
întoarcerea lui Isus în orice moment (Mat. 24:27, 44).
Pentru a atinge aceste ținte mărețe, este nevoie de toți
2

1. Website: www.DecadeofPentecost.org
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oamenii. Isus a spus ucenicilor: „De secerat este mult, dar
lucrători sunt puțini!” (Mat. 9:37). Cât de neînțelepți (și
nebiblici) am fi dacă am marginaliza mai bine din jumătate din
forța de muncă, într-o vreme critică ca aceasta. În Africa, în
timpul sezonului de recoltă, orice om în putere merge pe câmp
pentru a culege recolta – bărbați, femei și copii. Nimeni nu este
exclus, deoarece mizele sunt prea mari. Animalele sălbatice ar
putea distruge recolta, hoții ar putea-o fura sau chiar vremea
nefavorabilă ar putea-o distruge. Isus a spus: „Când rodul este
copt, omul pune îndată secera, pentru că a venit vremea
secerișului” (Marcu 4:29). În această vreme de ocazii
extraordinare, este nevoie de toți oamenii pe câmpul lui
Dumnezeu, iar femeile sunt gata să își facă partea lor.
Isus ne cheamă: „ridicați-vă ochii și priviți holdele, care
sunt albe, gata pentru seceriș!” (Ioan 4:35). Trebuie să ne
ridicăm ochii și să vedem Africa și întreaga lume așa cum o
vede Isus. Peste tot în lume sunt oameni care trăiesc în
locuri neatinse de Evanghelie. În zilele noastre biserica are mai
multe posibilități decât numărul de lucrători de care dispune.
De aceea, nu trebuie să ezităm în a mobiliza femei umplute cu
Duhul Sfânt care să ajute la secerișul sufletelor înainte de a fi,
pentru totdeauna, prea târziu. Atunci se vor împlini cuvintele
psalmistului: „Un cuvânt spune Domnul, și femeile aducătoare
de vești bune sunt o mare oștire” (Ps. 68:11).

Darurile unice ale femeilor ne constrâng
Dumnezeu le-a dat femeilor anumite daruri care pot fi
folosite pentru a lărgi Împărăția Lui. Aceste abilități unice le dă
însărcinarea de a participa la misiunea lui Dumnezeu. De
asemenea, ele conving Biserica să le folosească. De exemplu, în
general, femeile sunt mai hotărâte, mai miloase și mai sensibile
la nevoile oamenilor și la vocea lui Dumnezeu decât bărbații.
Chiar dacă și bărbații au aceste calități, se pare că femeile le au
într-o mai mare măsură. Dacă îi dai ceva de făcut unei femei,
aceasta va persevera până când acel lucru este făcut.
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De asemenea, femeile au o abilitate excepțională de a
analiza inimile oamenilor și de a se identifica cu durerea lor.
Unele femei au o deschidere față de vocea Duhului Sfânt și o
abilitate de a o auzi, calități pe care puțini bărbați le au. Aceste
calități conving Biserica să le ofere femeilor oportunitatea de a
se implica în lucrare.
Pe lângă faptul că au daruri unice, femeile au și ocazii unice
de a împărtăși mesajul lui Hristos. Femeile sunt mai dispuse să
meargă în anumite locuri și să facă anumite lucruri la care
bărbații nu au acces. De exemplu, o femeie poate vorbi cu o
altă femeie despre anumite chestiuni sensibile. Acest lucru este
valabil, în special, când vine vorba de împărtășirea Evangheliei
femeilor musulmane. Deși niciodată un bărbat nu ar putea
împărtăși Evanghelia unei femei musulmane căsătorite, ușa este
deschisă pentru o femeie. Astfel de oportunități trebuie folosite.
Femeile noastre pline de Duhul Sfânt trebuie să fie lăsate să
participe deplin la lucrarea de evanghelizare a celor pierduți și
la lucrarea Trupului lui Hristos.

Ce trebuie să facem acum?
Ce poate să facă o femeie penticostală pentru a se pregăti să
participe eficient la misiunea lui Dumnezeu? Permiteți- mi să
sugerez trei lucruri:
1. Să dobândească înțelegere. Pentru a participa cu succes
la împlinirea misiunii lui Dumnezeu pe pământ, omul trebuie să
înțeleagă clar care este acea misiune. Am discutat acest subiect
în Capitolul 1, unde am precizat faptul că misiunea lui
Dumnezeu reprezintă scopul și lucrarea Sa în lume în relație cu
omenirea căzută. Misiunea lui Dumnezeu este aceea de a
răscumpăra și de a chema la Sine un popor format din oameni de
orice fel, de orice limbă și din orice neam de pe pământ (Ap.
5:9; cf. Mat. 24:14).
În acest context, fiecare femeie penticostală trebuie să își
înțeleagă rolul unic în împlinirea acestei misiuni. Iar la această
înțelegere se poate ajunge doar printr-o relație personală strânsă
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cu Dumnezeu și prin studiu aprofundat al Cuvântului Său. Un
bun punct de plecare îl poate constitui studierea atentă a
lecțiilor prezentate în această carte și aplicarea acestora în viață
(Gal. 5:25).3
2. Să trăiască experiența umplerii cu Duhul Sfânt. Apoi,
dacă o persoană își dorește cu sinceritate să fie folosită de
Dumnezeu eficient la misiunea Sa, ea are nevoie de o trăire în
care experimentează cu adevărat umplerea cu Duhul Sfânt.
Doar atunci va putea discerne pe deplin planul lui Dumnezeu
așa cum este el revelat în Cuvântul Său. Și doar atunci va putea
distinge vocea lui Dumnezeu, când El îi vorbește prin Duhul
Său cel Sfânt duhului persoanei în cauză.
Orice femeie care dorește să fie folosită de Dumnezeu
trebuie să fi trecut prin două experiențe spirituale esențiale. În
primul rând, trebuie să fie născută din Duhul (Ioan 3:3-7).
Apoi, ea trebuie să fie împuternicită de Duhul (Fapte 1:8; 2:4).
O persoană se naște din Duhul prin nașterea din nou și primirea
mântuirii, așa cum s-a întâmplat cu cei din Samaria „când l-au
crezut pe Filip, care le aducea vestea bună a Împărăției lui
Dumnezeu și a Numelui lui Isus Hristos”(Fapte 8:12). Iar
împuternicirea dată de Duhul Sfânt se primește când persoana
în cauză este umplută cu Duhul Sfânt, așa cum au fost
samaritenii peste care și-au pus mâinile Petru și Ioan, astfel că
„au primit Duhul Sfânt” (Fapte 8:17). Pentru a fi mântuit, omul
trebuie să se pocăiască de păcatele sale și să-și pună credința
doar în Isus Hristos pentru a primi mântuirea (Marcu 1:15;
Fapte 20:21). Pentru a fi umplut cu Duhul Sfânt, așa cum au
fost și femeile prezente în Ziua Cincizecimii, omul trebuie să
creadă promisiunea lui Hristos și să se apropie de tronul lui
În acest context, fiecare femeie penticostală trebuie să își
înțeleagă rolul unic în împlinirea acestei misiuni. Iar la această
înțelegere se poate ajunge doar printr-o relație personală strânsă cu
Dumnezeu și prin studiu aprofundat al Cuvântului Său. Un bun punct
de plecare îl poate constitui studierea atentă a lecțiilor prezentate în
această carte și aplicarea acestora în viață (Gal. 5:25).3
3
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Dumnezeu în rugăciune (Ev. 4:16). Pentru a primi Duhul Sfânt,
omul trebuie să facă doar acești „trei pași prin credință”:
» Să ceară cu credință. Isus a promis: „cereți, și vi se va
da[…]”; „Tatăl [vostru] din cer le va da Duh Sfânt celor
care I-L cer!” (Luca 11:9, 13).
» Să primească prin credință. Isus Și-a continuat
promisiunea: „oricine cere primește[…]” (Luca 11:10).
Apoi a spus: „tot ce veți cere, când vă rugați, să credeți că
ați și primit, și vi se va da” (Marcu 11:24).
» Să vorbească prin credință. Când ucenicii au primit
Duhul Sfânt în Ziua Cincizecimii, „au început să
vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să
vorbească” (Fapte 2:4). Credinciosul trebuie să se aștepte
la același lucru când este umplut cu Duhul Sfânt.
3. Să acționeze. Odată dedicată în totalitate lui Dumnezeu și
lucrării Sale, în urma împuternicirii date de Duhul lui
Dumnezeu, femeia credincioasă trebuie să înceapă imediat să le
spună și altor oameni despre Hristos. Trebuie să își propună să
învețe cum să umble zilnic în prezența și puterea Duhului. 4
Trebuie să se dedice rugăciunii și studiului biblic. Și să înceapă
să dea cu generozitate pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și dacă
simte că Dumnezeu o cheamă în lucrare, nu trebuie să îi fie
teamă. Să spună: „Da!” chemării Lui. Cel care a chemat-o va
face posibil ca ea să meargă mai departe.

Recapitulare și aplicație
Pavel i-a informat pe credincioșii din Corint că „vremea s-a
scurtat” (1 Cor. 7:29). El voia ca ei să știe că Isus Se poate
întoarce în orice moment. De aceea, ei nu trebuiau să fie prea
îngăduitori cu ei înșiși, trebuiau să se dedice în totalitate lucrării
4

Cartea lui Denzil R. Miller în format e-book, In Step with the
Spirit: Studies in the Spirit-Filled Walk (În pas cu Duhul Sfânt: Studii
despre umblarea în Duhul), este disponibilă în limba engleză gratuit
pentru descărcare pe www.DecadeofPentecost.org/e-books/
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Domnului. Femeile penticostale trebuie să facă la fel. Trebuie să
facă lucrarea pe care le-a chemat Isus să o facă. Acum, după ce
ai terminat această lecție, meditează câteva momente la
lucrurile pe care le-ai învățat, ca să le aplici și implementezi.
Meditează:
Meditează la următoarele lucruri:
» Numește câteva femei din Vechiul și din Noul Testament
pe care Dumnezeu le-a folosit pentru a lărgi Împărăția Sa.
» Pe baza versetului din Fapte 1:8, ce anume califică o
femeie să participe la lucrarea împuternicită de Duhul
Sfânt?
» În ce mod moștenirea noastră penticostală le dă femeilor
însărcinarea de a fi slujitori eficienți ai Evangheliei?
Aplică:
Acum, aplică următoarele idei la lucrarea ta actuală:
» Evaluează-ți biserica sau lucrarea. Cât de deschisă este
biserica ta să le permită femeilor pline de Duh Sfânt să
participe pe deplin la lucrarea Evangheliei?
» Ce ar trebui făcut pentru a le putea deschide femeilor o
ușă spre intrearea în slujire?
» Ce ar trebui să facă femeile pentru a se putea califica să
fie participante la împlinirea misiunii lui Dumnezeu?
Dedică-te:
În final, spune această rugăciune și ia-ți următorul
angajament:
» Rugăciune: „Doamne, ca femeie a lui Dumnezeu, mă
dedic Ție și misiunii Tale pentru națiuni. Pentru a împlini
aceasta, am nevoie de Duhul Tău cel Sfânt. De aceea, Te
rog să mă umpli cu Duhul Tău și să mă împuternicești să
fac voia Ta.”
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» Angajament: „Mă dedic lui Dumnezeu și misiunii Sale de
răscumpărare a tuturor oamenilor. Cu ajutorul lui
Dumnezeu și prin puterea Duhului, voi face tot ce ține de
mine ca să împlinesc acest legământ sacru.”
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ȘCOALA BIBLICA
PENTICOSTALA1

Mai mult ca orice altceva, cheia viitorului Assemblies of
God din Africa o dețin școlile biblice care aparțin de acestei
Mișcări. Orice biserică națională care dorește să se mobilizeze
pentru o mărturisire a lui Hristos eficientă, pentru plantarea de
biserici și pentru misiune împuternicită de Duhul Sfânt, trebuie
să acorde o atenție sporită sistemelor lor de pregătire pentru
lucrare, deoarece din aceste instituții vor ieși lucrătorii pentru
seceriș. De aceea, trebuie să ne asigurăm că școlile noastre
biblice sunt cu adevărat penticostale și misionale, dar și că
absolvenții acestor instituții sunt echipați corespunzător pentru a
împlini misiunea lui Dumnezeu atât acasă, cât și la capătul
pământului, prin puterea Duhului Sfânt (2 Tim. 3:17).

Recunoaștem contribuția importantă a lui John L. Easter în
realizarea acestei lecții. Dr. Easter este directorul organizației Africa’s
Hope.
1
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În această lecție vom discuta despre patru componente
cheie ale unei școli biblice cu adevărat penticostale: misiunea,
etosul, planul de învățământ și viața spirituală.

Misiunea unei școli biblice penticostale
Orice școală care are ca scop pregătirea unor lideri
penticostali eficienți trebuie să-și înțeleagă și să-și definească
bine misiunea. Este de dorit ca aceasta să fie exprimată într-o
declarație de misiune în formă scrisă. O declarație de
misiune este o declarație publică al acelui raison d’être al
școlii, sau motivul existenței acesteia. Astfel, o declarație de
misiune potrivită va enunța succint de ce anume există școala și
ce anume încearcă ea să realizeze. De exemplu, declarația de
misiune a organizației Acts in Africa Initiative (organizație care
a publicat această carte) este: „Mobilizarea Bisericii pentru
misiunea împuternicită de Duhul Sfânt.” Membrii echipei
noastre își amintesc deseori de această declarație. Ea ne ajută să
rămânem focalizați asupra a ceea ce ne-a chemat Dumnezeu să
facem.
Misiunea unei școli biblice penticostale este de a sluji
bisericii naționale, ajutând-o să își împlinească misiunea dată
de Dumnezeu. Scopurile unei școli biblice penticostale trebuie
să includă următoarele:
1. Să țină făclia aprinsă. În calitate de instituție chemată
„să țină făclia aprinsă”, un scop principal al unei școli biblice
penticostale este de a se asigura că biserica națională pe care o
slujește rămâne autentic penticostală. Am prezentat ceea ce
înseamnă aceasta în capitolul 3. Am spus că o biserică
penticostală autentică este o biserică misionară împuternicită de
Duhul Sfânt. Este acea biserică ce-și ia drept model Biserica din
cartea Faptele Apostolilor. Prin urmare, propovăduiește același
mesaj, împărtășește aceeași viziune, trăiește aceleași experiențe
și folosește aceleași metode ca Biserica din Fapte.
O școală biblică cu adevărat penticostală va face același
lucru. Aceasta va produce pastori și lideri care își vor conduce
134

CAPITOLUL 11 ~ ȘCOALA BIBLICĂ PENTICOSTALĂ

bisericile în învățătură, trăire și practică cu adevărat ca cele din
Noul Testament. Școlile biblice penticostale trebuie să fie
cuptoare în care sunt modelați adevărații slujitori penticostali
împuterniciți de Duhul Sfânt. Se spune pe bună dreptate că „Așa
cum merge școala biblică, merge și Biserica.”
Dacă ne dorim ca bisericile noastre să rămână cu adevărat
penticostale și să-și asume fără teamă misiunea încredințată de
Dumnezeu, atunci școlile noastre biblice trebuie „să țină
aprinsă făclia” penticostalismului autentic nou-testamentar.
2. Să susțină misiunea Bisericii. În al doilea rând, școlile
noastre biblice penticostale trebuie să ofere sprijin Bisericii, ca
niște veritabile „susținătoare ale misiunii”. Profesorii
penticostali nu trebuie să piardă din vedere misiunea Bisericii și
trebuie să-i amintească acesteia constant motivul pentru care
există. În Capitolul 1 am discutat despre misiunea lui
Dumnezeu (sau missio Dei). Am spus că misiunea lui
Dumnezeu este de a răscumpăra și chema la El un popor format
din oameni din orice seminție, de orice limbă și din orice neam
de pe pământ (Ap. 5:9; 7:9). Dumnezeu Și-a creat Biserica
pentru ca aceasta să I se alăture în împlinirea acestei misiuni. O
școală biblică penticostală există pentru a instrui lideri care se
vor asigura că Biserica rămâne fidelă acestei misiuni.
În Marea Trimitere, Isus a poruncit Bisericii Sale să meargă
și „să facă ucenici din toate neamurile” (Mat. 28:19-20). Apoi,
înainte de a Se întoarce la Tatăl, Isus le-a poruncit ucenicilor
Săi să rămână în Ierusalim până vor fi „îmbrăcați cu putere de
sus” (Luca 24:49; cf. Fapte 1:4-5,8). Liderii și profesorii din
școlile biblice penticostale trebuie să se considere pe ei înșiși ca
fiind „susținători ai misiunii”. Ei trebuie să se asigure că
studenții lor înțeleg misiunea lui Dumnezeu, că sunt
împuterniciți de Duhul Sfânt și că împărtășesc pasiunea lui
Dumnezeu de a răscumpăra oameni din toate neamurile.
3. Să producă „forță de muncă” pentru misiune. În final,
școlile biblice penticostale trebuie să „producă forță de muncă
pentru misiune”. Conducerea și corpul didactic al școlilor
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trebuie să se asigure că pregătesc și trimit pe câmpul de
misiune „slujitori învredniciți […] de Duhul” (2 Cor. 3:6). Cu
alte cuvinte, trebuie să se asigure de faptul că absolvenții au fost
umpluți cu Duhul Sfânt și știu cum să păstreze o umblare
zilnică în Duhul (Fapte 1:4-5; Gal. 5:25). De asemenea, trebuie
să se asigure că absolvenții vor putea să slujească eficient prin
puterea Duhului. Aceștia trebuie să știe cum să se roage pentru
bolnavi, cum să scoată demoni și cum să-i conducă pe alți
creștini înspre plinătatea Duhului Sfânt (Matei 10:8). Apoi,
absolvenții școlilor noastre biblice trebuie să se dedice lărgirii
Împărăției lui Dumnezeu prin plantarea de biserici misionare
împuternicite de Duhul Sfânt acasă, în toată Africa și până la
capătul pământului. Și în final, ei trebuie să fie echipați să-și
conducă bisericile spre o participare completă la programul
național de misiune.

Etosul unei școli biblice penticostale
Școlile noastre biblice trebuie să fie penticostale nu doar
prin misiune, ci și prin etosul lor. Etosul se referă la atmosfera
sau cultura școlii. Aceasta include valorile fundamentale,
atitudinile și practicile care definesc viața în comunitate. În
Fapte 1:8, Isus a stabilit două norme culturale esențiale pentru
Biserică. El a stabilit faptul că Biserica trebuie să funcționeze
ca o cultură a Duhului („Ci voi veți primi putere, când Duhul
Sfânt Se va coborî peste voi […]”) și ca o cultură a misiunii
(„[…] și-Mi veți fi martori […] până la capătul pământului”).
Aceleași norme culturale ar trebui să definească și școlile
noastre biblice penticostale azi.
1. Cultura Duhului. În același fel în care prezența Domnului
umplea Templul din Ierusalim, Duhul Domnului trebuie să
umple școlile noastre (2 Cron. 5:13-14). Nicio școală biblică nu
se poate numi cu adevărat penticostală dacă îi lipsește
prezența manifestată a Domnului. Conducerea, corpul didactic
și reprezentanții studenților trebuie să lucreze împreună pentru
a cultiva o astfel de cultură a Duhului Sfânt. Ei trebuie să se
dedice să facă orice este necesar pentru a asigura prezența
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Duhului în toate aspectele vieții în campus (vom discuta mai
detaliat acest subiect în ultima secțiune a acestui capitol).
2. Cultura misiunii. O școală biblică penticostală trebuie, de
asemenea, să întruchipeze o cultură a misiunii. După cum am
menționat deja mai sus, școala există pentru a ajuta Biserica să
împlinească misiunea lui Dumnezeu pe pământ. Crearea unei
culturi a misiunii cere ca toți cei din școală, inclusiv
administrația, profesorii și studenții, să înțeleagă cu toții
misiunea Bisericii și să se dedice pe deplin acestei misiuni.
Pentru a face aceasta, școala trebuie să-și stabilească o
declarație de misiune care să fie în armonie cu misiunea
Bisericii. Această declarație de misiune ar trebui afișată în
locuri vizibile în școală și ar trebui repetată deseori. Atât
profesorii, cât și studenții ar trebui să poată reproduce din
memorie această declarație de misiune. Mai presus de toate,
aceștia ar trebui să adopte misiunea școlii cu toată inima.
Îmi amintesc de modul în care a ajutat declarația noastră de
misiune la focalizarea și energizarea Școlii de Teologie
Assemblies of God din Lilongwe, Malawi, unde am predat timp
de zece ani.2 Declarația de misiune a școlii spunea așa:
„Pregătire biblică pentru a atinge neamurile prin puterea
Duhului Sfânt.” Studenții repetau această declarație deseori în
timpul orelor de curs sau de capelă, uneori în mai multe limbi.
Toți cei prezenți la școală știau că se aflau acolo pentru a învăța
Cuvântul lui Dumnezeu și pentru a se pregăti în vederea
lărgirii Împărăției lui Dumnezeu în Malawi și până la capătul
pământului prin puterea Duhului. Pe măsură ce studenții
absolveau și plecau de la școală, aceeași pasiune era transmisă
și bisericilor. Toate acestea au avut ca rezultat o trezire în rândul
bisericilor Assemblies of God din Malawi. Această trezire a dat
naștere unei mișcări de plantare de biserici puternice, mișcare

Denumirea actuală a școlii este Malawi Assemblies of God
Institute of Theology (MAGIT) (Institutul de Teologie Assemblies of
God din Malawi).
2
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datorită căreia au fost plantate sute de noi biserici în Malawi și
în țările vecine.
Dacă școlile noastre nu îmbrățișează în totalitate Duhul și
misiunea lui Dumnezeu, pregătirea noastră se vor rezuma la
aspectul academic, iar școlile noastre vor exista doar pentru a
elibera diplome și pentru a produce „clerici profesioniști” care
sunt, în mare măsură, ineficienți în zidirea Împărăției lui
Dumnezeu. Prin urmare, trebuie să creăm și să menținem o
cultură a Duhului și o cultură a misiunii în școlile noastre
biblice penticostale.

Planul de învățământ al unei școli
biblice penticostale
În plus, dacă ne dorim ca bisericile să se mobilizeze pentru o
misiune eficientă în vremurile de pe urmă, trebuie să ne
asigurăm că planul de învățământ urmat în școlile noastre
biblice este în întregime penticostal. 3 În general vorbind, planul
de învățământ al unei școli include tot ceea ce face școala
pentru a intensifica dezvoltarea studenților. Mai specific, planul
de învățământ se referă la materiile predate în cadrul cursurilor
oferite de școală. Prin sintagma „plan de învățământ
penticostal” ne referim la acele cursuri, practici și activități care
subliniază în mod unic lucrarea misională a Duhului Sfânt în și
prin viața creștinilor.
Atunci când stabilim planul de învățământ pentru școlile
noastre biblice, am fi nesăbuiți să credem că două sau trei
cursuri pe teme penticostale ar fi suficiente pentru a produce
lucrători cu adevărat penticostali – și anume, lucrători care se
concentrează asupra ducerii Evangheliei la toate neamurile și a
slujirii prin puterea și cu ungerea Duhului Sfânt. Un curs
ocazional de pneumatologie sau de doctrine penticostale nu va
fi niciodată suficient. Trebuie să oferim cursuri ample care
Pentru o discuție mai detaliată asupra acestui subiect, vezi cartea
autorului, intitulată Teaching in the Spirit (Învățarea prin Duhul), p.
28-41, disponibilă în limba engleză pe www.DecadeofPentecost.org
3
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tratează teme penticostale esențiale. Printre cursurile predate ar
trebui să existe următoarele:
» Un studiu complet al pneumatologiei misionale. 4
» Un curs care să prezinte interpretarea penticostală a
Împărăției lui Dumnezeu.5
» Un curs practic despre lucrarea împuternicită de Duhul
Sfânt.6
» Un studiu despre modul în care se trăiește viața
împuternicită de Duhul Sfânt. 7
» Un studiu al cărții Faptele Apostolilor din perspectivă
penticostală și misională. 8
» Un studiu complet despre botezul în Duhul Sfânt.
» Un studiu despre vindecarea divină și dinamica credinței.
Apoi, ar trebui să „penticostalizăm” și să „misionalizăm”
fiecare curs predat în instituțiile noastre de pregătire a
lucrătorilor. Cu alte cuvinte, trebuie să reexaminăm fiecare
curs, indiferent de tema acestuia, pentru a ne asigura că include

4
Pentru o discuție mai detaliată asupra acestui subiect, vezi cartea
autorului, intitulată Teaching in the Spirit (Învățarea prin Duhul), p.
28-41, disponibilă în limba engleză pe www.DecadeofPentecost.org
5
Cartea autorului The Kingdom and the Power: A Missional
Study of the Holy Spirit (Împărăția și puterea: Un studiu misional al
Duhului Sfânt) este disponibilă în limba engleză pe
www.DecadeofPentecost.org.
6
Cartea autorului Slujirea cu putere este disponibilă în limba
română pe www.DecadeofPentecost.org.
7
Cartea autorului In Step with the Spirit: Studies in the Spiritfilled Walk (În pas cu Duhul: Studii depsre umblarea în Duhul), este
disponibilă în limba engleză pe at www.DecadeofPentecost.org.
8
Cartea autorului The Spirit of God in Mission: A Vocational
Study of the book of Acts: A Vocational Commentary on the book of
Acts (Duhul lui Dumnezeu în misiune: Un studiu vocațional al cărții
Faptele Apostolilor: Un comentariu vocațional despre cartea Faptele
Apostolilor), este disponibilă în limba engleză pe
www.DecadeofPentecost.org

139

CAPITOLUL 11 ~ ȘCOALA BIBLICĂ PENTICOSTALĂ

accentele pneumatologice și misiologice necesare.
În tot ceea ce facem, nu trebuie să uităm că cel mai
important factor în pregătirea penticostală este învățătorul/
profesorul penticostal. După cum am menționat deja, materia
cuprinsă în cursuri înseamnă mai mult decât ceea ce este predat
din cărți. Cea mai mare influență asupra studenților vine din
viețile profesorilor. Liderii bisericii naționale și conducerea
școlilor trebuie să se asigure că profesorii sunt plini de Duh
Sfânt și înțeleg cum să predea și să slujească prin puterea
Duhului Sfânt.

Viața spirituală a unei școli biblice penticostale
În final, dacă vrem să mobilizăm cu succes bisericile la o
misiune împuternicită de Duhul Sfânt, trebuie să acordăm o
atenție deosebită vieții spirituale a școlilor noastre biblice și a
studenților înscriși la aceste școli. Școlile noastre ar trebui să fie
locuri în care Duhul lui Dumnezeu este în mod limpede
prezent.
Deși ne dorim o performanță academică excelentă, acesta
nu ar trebui să fie scopul nostru primar. Principalul nostru
obiectiv ar trebui să fie creșterea morală și spirituală a
studenților. Dacă ne dorim să pregătim lucrători cu adevărat
penticostali, trebuie să acordăm o atenție specială formării lor
spirituale. O formare spirituală reală se poate realiza doar într-o
atmosferă plină de Duhul lui Dumnezeu. Prin urmare,
atmosfera spirituală a școlii trebuie să fie un obiectiv principal.
Un bun indicator al vieții spirituale al școlii este serviciul de
capelă din fiecare zi. Trebuie să facem în așa fel încât să fim
siguri că aceste servicii de capelă sunt impregnate de prezența
Duhului și focalizate pe împlinirea misiunii lui Dumnezeu.
Dacă nu este așa, ar trebui să remediem situația cât mai curând
posibil. Această întâlnire zilnică din programul școlii trebuie să
fie mai mult decât un simplu timp devoțional (sau chiar mai rău,
un timp în care se fac anunțurile cu privire la activitățile școlii).
Trebuie să devină un laborator spiritual dinamic în care studenții
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se întâlnesc cu Dumnezeul cel viu și învață cum să răspundă și
să acționeze prin puterea Duhului Sfânt. Ar trebui să fie un timp
în care profesorii sunt exemple privitoare la ce înseamnă slujirea
împuternicită de Duhul Sfânt prin predicare cu ungere și prin
manifestarea darurilor spirituale. Școala ar trebui să organizeze
cel puțin o săptămână pe semestru în care să se pună accentul
pe partea spirituală. În această săptămână ar trebui să fie scoasă
în evidență lucrarea Duhului Sfânt în misiune. Ar trebui să li se
ofere studenților oportunități frecvente de a răspunde chemării
lui Dumnezeu și de a fi umpluți și reumpluți cu Duhul Sfânt.
În final, atmosfera școlii trebuie să fie impregnată de
rugăciune. Orele de curs ar trebui să înceapă și să se încheie cu
rugăciune. Dacă este necesar, serviciile de capelă ar rebui să
poată fi prelungite pentru a le permite studenților să petreacă
timp în rugăciune la altar. Ar trebui organizate și susținute
grupuri de rugăciune. De exemplu, ar putea fi un „grup de
rugăciune pentru grupurile etnice neatinse cu Evanghelia”, un
„grup de rugăciune pentru plantarea de biserici” sau un „grup de
rugăciune pentru trezire spirituală”. Profesorii și conducerea
școlii trebuie să fie deschizători de drumuri, trăind vieți
dedicate rugăciunii.

Recapitulare și aplicație
Am învățat că o școală biblică autentic penticostală este
esențială pentru mobilizarea Bisericii naționale pentru misiune
și plantare de biserici împuternicite de Duhul Sfânt. Am aflat și
cum ar trebui să arate o astfel de școală: să fie împuternicită de
Duhul lui Dumnezeu și focalizată asupra împlinirii misiunii
Lui. Acest dublu scop ar trebui să impregneze cultura, planul de
învățământ și viața spirituală a școlii.
Acum, după ce ai terminat această lecție, meditează preț de
câteva momente la lucrurile pe care le-ai învățat, ca să le aplici
și să le implementezi, astfel încât să poți ajuta la pregătirea de
lucrători penticostali autentici.
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Meditează:
Meditează la următoarele lucruri:
» Descrie misiunea cu trei scopuri a unei școli biblice
autentic penticostale.
» Descrie etosul specific unei școli biblice autentic
penticostale.
» Descrie planul de învățământ al unei școli biblice autentic
penticostale.
» Descrie viața spirituală a unei școli biblice autentic
penticostale.
Aplică:
Acum, aplică următoarele idei la lucrarea ta actuală:
» Evaluează declarația de misiune a școlii.
» Evaluează etosul penticostal și misional al școlii.
» Evaluează planul de învățământ al școlii.
» Evaluează viața spirituală a școlii.
Dedică-te:
În final, spune această rugăciune și ia-ți următorul
angajament:
» Rugăciune: „Doamne, trimite Duhul Tău să-i împut
ernicească și să-i călăuzească pe toți cei implicați în
lucrarea din școlile biblice. Dă-ne dorința și înțelepciunea
de care avem nevoie pentru a revitaliza și remodela școlile
noastre pentru a fi instituții de pregătire autentic
penticostale.”
» Angajament: „Dedicăm școlile noastre lui Dumnezeu și
misiunii Sale. Vom face tot ceea ce este necesar ca să ne
asigurăm că ele își păstrează autenticitatea penticostală în
misiune, etos, plan de învățământ și în viața spirituală.”
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LIDERUL PENTICOSTAL1

Mobilizarea Bisericii pentru misiunea împuternicită de
Duhul Sfânt necesită o conducere eficientă – felul de conducere
practicat de Isus și apostolii Săi, conform Noului Testament.
Inițial, Isus a condus misiunea. A început prin chemarea
ucenicilor și însărcinarea acestora: „Veniți după Mine și vă voi
face pescari de oameni!” (Mat. 4:19). Mai târziu, după moartea
și învierea Sa, le-a predat apostolilor rolul lui de conducere. El
le-a spus: „Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe
voi!” (Ioan 20:21) Apoi, Pavel, care fusese el însuși ales de
Hristos, a învățat că Biserica trebuie să fie condusă de apostolii,
profeții, evangheliștii, pastorii și învățătorii pe care Hristos îi dă
Bisericii. Aceștia slujesc „pentru pregătirea sfinților, în vederea
lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos” (Ef. 4:1112).
Isus a fost un model în ce privește tipul de conducere
necesar pentru Biserica Sa. Prin cuvânt și exemplu, El ne-a
arătat că cei care conduc Biserica trebuie să fie ei înșiși conduși
de Duhul Sfânt. El a ales să-și împlinească lucrarea prin puterea
și sub călăuzirea Duhului Sfânt.

Multe dintre ideile din această lecție au fost prezentate în cadrul
Conferințelor Fapte 1:8 din Africa de către unul dintre membrii
echipei AIA, Dr. Enson Lwesya.
11
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La începutul lucrării Sale, Isus a anunțat:
Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să le
aduc săracilor o veste bună, M-a trimis să-i tămăduiesc pe
cei cu inima zdrobită, să le propovăduiesc prinșilor de
război eliberarea și orbilor căpătarea vederii, să-i eliberez
pe cei asupriți și să vestesc anul bunăvoinței Domnului.
(Luca 4:17-18)
Într-o anumită împrejurare, Petru s-a referit la Isus
numindu-L „Domnul (conducătorul/liderul) și Mântuitorul
nostru” (Fapte 5:31). Mai târziu, el a descris stilul de conducere
al lui Isus astfel: „Isus din Nazaret, care a fost uns de Dumnezeu
cu Duhul Sfânt și cu putere, umbla din loc în loc, făcând bine și
vindecându-i pe toți cei ce erau apăsați de Diavol, căci
Dumnezeu era cu El” (Fapte 10:38). Un adevărat lider
penticostal va căuta ca stilul lui de conducere să fie ca al lui
Isus. Isus a spus: „Ucenicul nu este mai presus de învățător, iar
ucenicul desăvârșit va fi ca învățătorul lui” (Luca 6:40).
Apostolul Pavel este un alt exemplu bun de lider penticostal
autentic. În Fapte, Luca îl prezintă pe Pavel ca pe un lider
carismatic înzestrat, călăuzit de Duhul Sfânt. El ne spune cum,
într-o anumită situație, Duhul Sfânt i-a călăuzit pe Pavel și
echipa misionară a acestuia spre Europa printr-o vedenie de
noapte. Luca scrie: „După ce a avut Pavel vedenia, am căutat
îndată să plecăm în Macedonia, fiindcă înțelegeam că Domnul
ne cheamă să le propovăduim Evanghelia” (Fapte 16:10).
În timpul aceleiași călătorii, Pavel și-a condus echipa de
misiune în Corint, unde au plantat o biserică.2 În epistola pe care
o trimite, mai târziu, acestei biserici, Pavel le-a amintit
credincioșilor cum s-a purtat el când a fost printre ei: „Eu
însumi, în slăbiciune, cu frică și cu mult tremur am venit la voi.
Și cuvântul meu și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile
înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă de Duh și de
putere” (1 Cor. 2:3-4). Apoi i-a îndemnat pe credincioșii din
22

Echipa lui Pavel era formată din Sila, Timotei și Luca.
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Corint: „Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele
lui Hristos!” (1 Cor. 11:1)
În această lecție vom discuta despre conducerea
penticostală. Vom prezenta un model pe baza metodelor de
conducere ale lui Isus și ale apostolilor. Vom începe această
prezentare prin definirea a ceea ce înseamnă să conduci „în
mod penticostal”. Apoi vom aduce în discuție câteva dintre
calitățile și activitățile liderilor penticostali autentici.

Definirea conducerii penticostale
Cineva spunea despre conducerea penticostală: „Este
același lucru, doar diferit!” Ce voia să spună, de fapt această
persoană este că liderii penticostali folosesc multe dintre
metodele utilizate de alți lideri non-penticostali, dar cu toate
acestea există unele diferențe importante. Modul de abordare al
unui lider penticostal este modelat semnificativ de trăirea
acestuia în Duhul. Înțelegerea unică pe care liderul penticostal o
are asupra modului în care lucrează Duhul în viața sa și în
viețile celorlalți oameni îi influențează profund acestuia felul în
care conduce.
Un lider penticostal este un om care a fost ales de
Dumnezeu, a fost umplut cu Duhul Sfânt și caută în mod
conștient înțelepciunea și călăuzirea pe care le dă Duhul.
Scopul său este acela de a influența un anumit grup local din
poporul mai mare al lui Dumnezeu, grup care să- și împlinească
eficient și cu credincioșie rolul stabilit de Dumnezeu în lărgirea
Împărăției Sale pe pământ. În continuare, vom explica pe rând
fiecare afirmație din această definiție.
1. Este chemat de Dumnezeu. În primul rând, un lider
penticostal adevărat a fost chemat și ales de Dumnezeu să
conducă poporul Său. Nu s-a numit el însuși, nici nu și-a atribuit
singur acest titlu. Datorită acestui lucru, liderul penticostal se
poate identifica cu Pavel, care spunea despre sine că este „rob
al lui Hristos Isus, chemat să fie apostol, pus deoparte pentru
Evanghelia lui Dumnezeu” (Rom. 1:1).
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2. Plin de Duhul Sfânt. Apoi, liderul penticostal este umplut
cu Duhul Sfânt și caută să-și trăiască viața sub influența
Duhului (Gal. 5:25). El ia în serios porunca lui Hristos, să
„rămână în cetate până va fi îmbrăcat cu putere de sus” (Luca
24:49), și îndemnul apostolului Pavel: „Fiți plini de Duh Sfânt”
(Ef. 5:18 cf. Fapte 13:52)
3. Caută călăuzirea lui Dumnezeu. În al treilea rând, liderul
penticostal caută activ călăuzirea Duhului Sfânt în tot ceea ce
face. Înțelege faptul că responsabilitatea sa principală este să
împlinească voia lui Dumnezeu așa cum este aceasta revelată în
Scriptură și de către Duhul Sfânt. Prin urmare, liderul
penticostal autentic petrece mult timp studiind Biblia și
rugându-se.
4. Are influență asupra poporului lui Dumnezeu. În final,
liderul penticostal caută să influențeze un anumit grup din
poporul lui Dumnezeu, cum ar fi o biserică locală sau națională,
pentru ca această să-și împlinească eficient și cu credincioșie
rolul ce i-a fost încredințat de Dumnezeu în înaintarea misiunii
Sale pe pământ.

Calitățile liderului penticostal
Un lider penticostal autentic trebuie să fie născut din Duhul
(Ioan 3:3, 7), umplut cu Duhul Sfânt (Fapte 1:4- 5, 8; 2:4) și să
îi poată conduce pe alții înspre o viață împuternicită de Duhul
(Fapte 1:8; 8:17-18; 19:1-7). Trebuie să poată discerne vocea
Duhului Sfânt și să aibă experiență în lucrarea darurilor
spirituale (Ioan 5:19; Rom. 8:14; Fapte 16:6-10). Apoi, liderul
penticostal trebuie să înțeleagă și să fie dedicat misiunii lui
Dumnezeu (Ev. 10:7; Marcu 10:28). De asemenea, trebuie să
fie gata să își dea viața pentru cauza lui Hristos, dacă un astfel
de sacrificiu este necesar (Ioan 10:11-13; Ap. 12:11).
Putem enumera cinci calități distinctive ale unui lider
penticostal autentic: integritate, o bună înțelegere a chemării
sale, devotament, concentrare și competență. În continuare le
vom discuta pe rând:
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1. Integritatea. Mai presus de orice, liderii penticostali
autentici trebuie să se străduiască să trăiască o viață evlavioasă
care să Îl onoreze pe Dumnezeu. În lucrarea lui Dumnezeu,
nimic nu este mai important. Din păcate, mult prea multe
biserici și organizații penticostale sunt împânzite de oameni
corupți care, datorită personalității lor puternice, au devenit
celebri în cadrul Mișcării. Acești „lupi îmbrăcați în piei de oi”
aduc rușine asupra Bisericii (Mat. 7:15). Biblia ne vorbește
despre astfel de oameni fără Dumnezeu.
Pavel i-a avertizat pe liderii din Efes cu privire la „lupii
înverșunați” care vor veni și vor face ravagii în turma lui
Dumnezeu (Fapte 20:29). În același mesaj, le-a amintit cum i-a
condus cu integritate: „N-am poftit nici argintul, nici aurul, nici
îmbrăcămintea cuiva” (Fapte 20:33). În același fel, el le-a
amintit tesalonicenilor despre purtarea lui evlavioasă în
mijlocul lor, spunând: „Voi și Dumnezeu sunteți martori că am
avut o purtare sfântă, dreaptă și fără cusur față de voi, care
credeți” (1 Tes. 2:10). Pavel este un bun exemplu de lider
penticostal autentic. El nu doar că a condus cu autoritate și a
slujit cu putere, ci a și fost integru.
2. Înțelegere. În al doilea rând, un lider penticostal autentic
trebuie să înțeleagă clar responsabilitățile ce i-au fost
încredințate de Dumnezeu. Trebuie să-I slujească cu
credincioșie lui Hristos și Bisericii Sale, conducând poporul lui
Dumnezeu înspre împlinirea misiunii Sale, prin puterea
Duhului Sfânt. Liderii penticostali își conturează această
înțelegere din două surse: Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui
Dumnezeu. Studiind cu credincioșie Scriptura, ei ajung să
înțeleagă misiunea lui Dumnezeu de a răscumpăra toate
neamurile pământului; rugându-se și fiind atenți la glasul lui
Dumnezeu, ajung să înțeleagă rolul unic pe care îl au în
împlinirea acestei misiuni.
Isus Și-a înțeles clar locul pe care îl avea în planul de
răscumpărare al lui Dumnezeu. Deseori vorbea despre misiunea
Sa. El a declarat: „Pentru că Fiul Omului a venit să caute și să
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mântuiască ce era pierdut” (Luca 19:10; cf. Marcu 10:45; Ioan
6:38; 18:37). El S-a rugat Tatălui Său ceresc: „vin să fac voia
Ta, Dumnezeule!” (Ev. 10:7) Și Pavel și-a înțeles rolul său unic
în lucrarea lui Dumnezeu. El scria: „Pentru aceasta am fost pus
eu propovăduitor, apostol – spun adevărul [în Hristos], nu mint
– și învățător al neamurilor în credință și adevăr” (1 Tim. 2:7).
La fel ca Isus și ca Pavel, liderul penticostal autentic va ajunge,
prin rugăciune zilnică și studiu biblic, să înțeleagă corect
misiunea lui Dumnezeu, precum și rolul său în împlinirea
acestei misiuni.
3. Devotament. Liderul penticostal autentic trebuie nu doar
să înțeleagă complet misiunea lui Dumnezeu, ci și să se dedice
în totalitate acesteia. În lecțiile anterioare, am definit misiunea
lui Dumnezeu ca fiind scopul și lucrarea Lui în lume în ceea ce
privește omenirea căzută. Misiunea Lui este aceea de a
răscumpăra și a chema la Sine un popor al Lui format din
oameni de orice limbă, din orice seminție și din orice neam de
pe pământ. Liderul penticostal autentic este dedicat – și
rămâne constant concentrat – asupra conducerii Bisericii înspre
împlinirea acestei misiuni.
În timp ce gândurile altora pot devia, atenția unui adevărat
lider penticostal rămâne îndreptată spre împlinirea voii lui
Dumnezeu pentru viața lui și a oamenilor pe care îi conduce.
Toate acțiunile și gândurile lui se mișcă în direcția misiunii lui
Dumnezeu. El înțelege imaginea de ansamblu, planul lui
Dumnezeu de răscumpărare a omenirii. De asemenea, înțelege
unde se potrivește grupul sau biserica sa în acest plan. Apoi, își
conduce cu fermitate biserica în această direcție.
4. Ungere. Adevărații lideri penticostali se bazează cu tărie
pe Duhul Sfânt, de la care așteaptă ungere, împuternicire și
călăuzire în lucrare. Ei caută să urmeze exemplul lui Isus, care
a fost El Însuși uns și călăuzit de Duhul Sfânt (Luca 3:21-22;
4:1, 18-19). Apoi, ei iau în serios ultimele cuvinte pe care
Învățătorul li le-a spus ucenicilor Săi, când le-a poruncit să nu
își înceapă lucrarea înainte de a fi împuterniciți de Duhul Sfânt
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(Fapte 1:4-5; cf. Luca 24:49). În același timp, Isus le-a promis:
„Ci voi veți primi putere când Se va coborî Duhul Sfânt peste
voi și-Mi veți fi martori […]” (Fapte 1:8). Prin urmare, liderul
penticostal autentic prețuiește ungerea dată de Duhul Sfânt și se
străduie să păstreze atingerea Duhului în viața lui prin
rugăciune susținută, trăire în sfințenie și slujire cu smerenie (1
Cor. 12:31; 14:1).
5. Smerenie. Liderii penticostali adevărați se consideră, pe bună
dreptate, slujitori ai lui Dumnezeu, oamenii Lui și
împlinitori ai misiunii Lui. Aceștia caută să urmeze
exemplul Domnului, care S-a smerit pe Sine Însuși și a luat
chip de rob, murind chiar pe cruce (Fil. 2:7-8). Isus i-a
învățat pe ucenici: „cine va vrea să fie mare între voi să fie
slujitorul vostru, și cine va vrea să fie cel dintâi între voi să
fie robul tuturor! Căci Fiul Omului n-a venit ca să I se
slujească, ci ca El să slujească și să-Și dea viața ca
răscumpărare pentru mulți!” (Marcu 10:43-45) Acest model
de conducere se numește conducere prin slujire.
Dimpotrivă, liderul care se înalță și care caută să-i
exploateze pe oamenii lui Dumnezeu nu poate fi numit
niciodată un adevărat lider penticostal. Aceștia pot fi numiți
„lupi în piei de oi” (Mat. 7:15-16; Fapte 20:29-30). Biblia
ne spune: „Depărtează-te de asemenea oameni!” (2 Tim.
3:5)
6. Competența. Un lider penticostal autentic se va strădui să
fie competent. El înțelege că, deși a fi o persoană bună este
important, aceasta nu este de-ajuns. Africanii sunt cunoscuți
pentru bunătatea, smerenia și ospitalitate lor. Dar, pentru a fi
buni lideri, ei trebuie să își dezvolte anumite abilități. Printre
acestea putem enumera: să-i poată învăța pe alții, să insufle o
viziune, să îi motiveze pe ceilalți și să organizeze lucrarea.
Dar liderul penticostal înțelege că abilitatea de a conduce
vine de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Pavel știa foarte bine acest
lucru. Apostolul l-a explicat corintenilor: „Nu că noi, prin noi
înșine, suntem destoinici să socotim ceva ca venind de la noi.
Dimpotrivă, destoinicia noastră vine de la Dumnezeu, care ne-a
și învrednicit să fim slujitori ai unui legământ nou, care nu este
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al literei, ci al Duhului, căci litera omoară, dar Duhul dă viață”
(2 Cor. 3:5-6). Pavel numea această competență har. El scria:
„Dar fiecăruia dintre noi harul i-a fost dat după măsura darului
lui Hristos” (Ef. 4:7). Liderul penticostal autentic va căuta,
necontenit, această competență la Dumnezeu.

Activitățile unui lider penticostal
Liderul penticostal nu ar trebui să fie ca pastorul care a fost
văzut că alerga după oamenii din biserica lui strigând:
„Așteptați-mă, eu sunt liderul vostru!” Dimpotrivă, este chemat
să fie în față și să-i invite și pe alții să-l urmeze. După cum am
menționat deja mai sus, Petru a făcut referire la Isus numindu-L
„Domnul (conducătorul) și Mântuitorul” nostru (Fapte 5:31). La
fel, Isus le-a poruncit ucenicilor Săi: „Veniți după Mine și vă
voi face pescari de oameni” (Marcu 1:17). În același mod, Pavel
i-a îndemnat pe creștinii din Corint: „Călcați pe urmele mele,
întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos!” (1 Cor. 11:1)
Adevărații lideri penticostali inițiază astfel programe și strategii
insuflate de Dumnezeu care îi inspiră și pe alții să-i urmeze.
Liderul penticostal este și un ucenic. Îi urmează cu bucurie
pe cei pe care Duhul Sfânt i-a așezat peste el. De asemenea, Îl
urmează pe Duhul Sfânt Însuși. El ascultă de îndemnul pe care
Pavel li l-a dat liderilor din Efes: „Luați seama la voi înșivă și la
toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să
păstoriți Biserica lui Dumnezeu […]” (Fapte 20:28).
Liderii penticostali eficienți își conduc bisericile înspre
împlinirea misiunii lui Dumnezeu prin cel puțin trei moduri
esențiale: insuflând viziune, supraveghind lucrarea și
perpetuând viziunea. În continuare, ne vom uita mai atent la
aceste trei activități esențiale în conducere.
1. Insuflarea viziunii. Liderii penticostali insuflă o viziune
cu privire la viitorul organizației sau al bisericii pe care o
conduc. Făcând acest lucru îi ajută pe toți ceilalți oameni să
vadă viitorul pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru ei. Apoi îi
influențează pe oameni să pornească pe acea cale hotărâtă de
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Dumnezeu. Insuflă viziunea prin cuvintele, acțiunile și
atitudinile lor. Visul pe care li l-a dat Dumnezeu îi consumă atât
de mult, încât nu îl pot lăsa deoparte. În consecință, vorbesc,
vorbesc și iar vorbesc despre viziunea lor. Pasiunea inspirată de
Duhul Sfânt se revarsă din viețile lor.
Liderii penticostali autentici nu își promovează propria lor
viziune privitoare la viitor. Mai degrabă, ei promovează
viziunea pe care Dumnezeu le-a revelat-o în Cuvântul Său și
prin Duhul Sfânt. Biblia ne spune: „Când nu este nicio
descoperire dumnezeiască (o viziune), poporul este fără frâu”
(Prov. 29:18). O versiune în limba engleză spune că „poporul este
descurajat”. Adesea, o astfel de descurajare se transformă în
egocentrism, declin și, într-un final, distrugere. O viziune bine
comunicată îi va determina pe oameni să înțeleagă cinci lucruri:
» Cine sunt ei. Ei sunt poporul misionar lui Dumnezeu
împuternicit de Duhul Sfânt, trimis de Hristos să
împlinească porunca Lui pe acest pământ.
» Unde trebuie să meargă. Ei trebuie să se acționeze
împreună pentru a împlini misiunea lui Dumnezeu,
câștigându-i pe cei pierduți, plantând biserici și
participând la trimiterea misionarilor la toate neamurile.
» Ce trebuie să facă. Trebuie să fie împuterniciți de Duhul
lui Dumnezeu și dedicați în a-și face partea lor din
împlinirea misiunii lui Dumnezeu.
» Cum o vor face. Liderul trebuie să prezinte un plan și un
program specific al modului în care vor realiza lucrarea.
Acesta trebuie să le arate oamenilor cum se vor implica în
lucrare.
» Cum trebuie să înceapă. Liderul penticostal efficient va
desemna sarcini individuale pentru a-i ajuta pe oameni să
înceapă bine.
Din păcate, totuși, multe vise date de Dumnezeu mor în
inima liderului. Liderul penticostal nu trebuie să permită acest
lucru. Trebuie să stea drept și ferm și să le spună oamenilor, cu
151

CAPITOLUL 12 ~ LIDERUL PENTICOSTAL

îndrăzneală: „Aceasta este calea, mergeți pe ea.”
Când Isus urma să Se înalțe la cer, El Și-a rostit din nou
viziunea pentru biserica Lui. El le-a spus ucenicilor: „Ci voi
veți primi putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, șiMi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și
până la capătul pământului” (Fapte 1:8). Isus spunea echipei
Sale că Biserica exista pentru a împlini misiunea lui Dumnezeu
doar prin împuternicirea dată de Duhul Sfânt.
2. Supravegherea. Liderii penticostali nu doar insuflă o
viziune, ci și supraveghează înfăptuirea acesteia. Între a
descoperi unde ne vrea Dumnezeu să fim și a ajunge la acea
destinație există un drum ce trebuie parcurs.
Liderii penticostali îi călăuzesc pe ceilalți credincioși pe
această cale. Același lucru l-a făcut și Isus. El a insuflat o
viziune, apoi a implementat o strategie pentru împlinirea acelei
viziuni. Strategia Lui a fost să cheme bărbați și femei lângă El,
să îi instruiască, să îi delege, să îi împuternicească și apoi să-i
trimită să facă lucrarea. Liderii penticostali ar trebui să facă la
fel. Pot realiza acest lucru prin planificare, mobilizare și
supraveghere ‒ toate fiind făcute sub călăuzirea Duhului Sfânt.
Astfel, liderul penticostal nu este doar un lider, ci și un
manager (administrator, ispravnic). În calitate de manager, el
organizează biserica pentru misiunea împuternicită de Duhul
Sfânt. Supraveghează tacticile și activitățile necesare pentru
executarea planului. Aceste activități includ recrutarea,
planificarea, pregătirea și trimiterea lucrătorilor pe câmpul de
misiune. În toate acestea, liderul penticostal depinde de Duhul
Sfânt pentru călăuzire și descoperire.
3. Perpetuare. De asemenea, liderii penticostali ar trebui să
își asume și responsabilitatea importantă de a perpetua și
extinde viziunea misionară a grupului. O modalitate prin care
pot face acest lucru este creșterea de noi lideri penticostali cu
viziune. A eșua în acest aspect înseamnă a eșua complet. Dacă
nu sunt recrutați alți lideri și nu sunt ajutați să se dezvolte,
viziunea va muri și misiunea nu va mai exista. Cât de trist este
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că atât de multe lucrări rânduite de Dumnezeu au murit odată cu
fondatorii lor deoarece aceștia au eșuat în a transmite mai
departe viziunea în mod adecvat.
Isus a luat foarte în serios responsabilitatea de a perpetua
viziunea Sa în ucenicii Săi. La scurt timp după ce Și-a început
lucrarea, a început să cheme ucenici care să-L urmeze. Biblia ne
spune: „A rânduit dintre ei doisprezece, pe care i-a numit
apostoli, ca să fie cu El, să-i trimită să propovăduiască și să
aibă putere [să vindece boli și] să scoată demoni.” (Marcu 3:14;
cf. 1:16-17; 2:13-14; 3:13-19) Aceștia erau oamenii care aveau
să continue lucrarea Sa după ce El nu mai era. Apoi i-a instruit,
i-a împuternicit și i-a trimis să facă același lucru cu alți oameni.
El le-a poruncit: „Duceți-vă și faceți ucenici din toate
neamurile […]” (Mat. 28:19). Cu alte cuvinte, ei aveau să ducă
mai departe viziunea Lui după plecarea Sa. Ei trebuiau să facă
cu alți oameni ceea ce El făcuse cu ei.
Pavel a urmat exemplul lui Isus. El nu și-a desfășurat
activitatea misionară singur, ci i-a chemat și pe alții să i se
alăture. El i-a învățat și instruit, la fel cum făcuse și Isus cu
ucenicii Săi. Dintre ucenicii lui Pavel îi putem aminti pe: Ioan
Marcu, Timotei, Tit, Luca și alții. El l-a îndemnat pe Timotei să
facă la fel cum a făcut el: „Și ce ai auzit de la mine înaintea
multor martori încredințează unor oameni de încredere, care să
fie în stare să-i învețe și pe alții!” (2 Tim. 2:2). Dacă vrem ca
viziunea să perpetueze, trebuie să călcăm pe urmele lui Isus și
ale lui Pavel.
Care sunt pașii exacți pe care ar trebui să îi facem pentru a
păstra vie viziunea misiunii penticostale în zilele noastre?
Putem fi acea persoană pe care alții vor s-o urmeze. Pavel i-a
îndemnat pe credincioșii din Tesalonic: „Voi înșivă știți cum
trebuie să călcați pe urmele noastre […] fiindcă am vrut să vă
dăm în noi înșine o pildă, ca să călcați pe urmele noastre” (2
Tes. 3:7, 9). Fii acel om al lui Dumnezeu pe care alți oameni vor
să-l imită, o persoană onorabilă, integră și cu viziune! Apoi,
încearcă să-i observi pe aceia din biserica ta în care lucrează
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Dumnezeu și investește în ei. Fă-ți timp să te rogi cu ei și să-i
înveți cum să fie lideri eficienți. Când este posibil, implică-i în
lucrare.

Recapitulare și aplicație
Acum, după ce ai terminat această lecție, meditează câteva
momente la lucrurile pe care le-ai învățat, ca să le aplici și
implementezi.
Meditează:
Meditează la următoarele lucruri:
» Identifică și discută câteva diferențe importante între
stilul de conducere penticostal și un stil de conducere
non-penticostal.
» La cine se uită liderul penticostal pentru a vedea un model
de conducere împuternicit de Duhul Sfânt? Detaliază
răspunsul.
» Enumeră și discută șase calități ale unui adevărat lider
penticostal. » Enumeră și discută trei activități ale
liderilor penticostali.
Aplică:
Acum, aplică următoarele idei la lucrarea ta actuală:
» Ținând cont de ceea ce ai învățat în această lecție,
evaluează-ți propriul stil de conducere răspunzând la
următoarele întrebări:
1.

2.

3.

Umblu eu zilnic în Duhul Sfânt și Îl las, în mod
conștient, pe Duhul să mă călăuzească în alegerile pe
care le fac cu privire la conducere?
Cum se poate compara stilul tău de conducere cu
stilul împuternicit de Duhul Sfânt al lui Isus sau al
apostolilor?
Pot spune cu adevărat că stilul meu de conducere este
caracterizat de integritate, înțelegere, devotament,
ungere, smerenie și competență?
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» Acum, începe să dezvolți o strategie pe care să o folosești
pentru a deveni un lider penticostal autentic și mai
eficient.
Dedică-te:
În final, spune această rugăciune și ia-ți următorul
angajament:
» Rugăciune: „Doamne, mă predau Ție și conducerii Tale.
Umple-mă de Duhul Sfânt și fă-mă un lider penticostal
autentic!”
» Angajament: „Cu ajutorul lui Dumnezeu, voi fi un lider
penticostal autentic așa cum Isus ne-a arătat în lucrarea Sa
și în lucrarea apostolilor.”
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~ ANEXA 1 ~

GHIDUL DE PLANIFICARE A
UNEI CONFERINȚE FAPTE 1:8
Conferințele Fapte 1:8 au ajutat la formarea organizației
Assemblies of God Africa și apoi la transformarea ei într-o
Mișcare mai penticostală și mai misională. În cadrul acestor
conferințe, membrii echipei Acts in Africa au văzut mii de
credincioși botezați în Duhul Sfânt și împuterniciți pentru a fi
martori ai lui Hristos. Am privit cu uimire modul în care
bisericile Assemblies of God din Africa s-au dedicat să planteze
mii de noi biserici misionare împuternicite de Duhul Sfânt și să
pregătească mii de pastori penticostali care să poarte de grijă
acelor biserici.
Am avut pastori care ne-au întrebat: „Pot organiza o
Conferință Fapte 1:8 în biserica locală?” Răspunsul este: „Da!
Sigur că se poate!” Un pastor poate organiza singur o astfel de
conferință în biserica locală sau se poate asocia cu un alt pastor
din zonă și, împreună, să planifice o astfel de conferință la care
să participe mai multe biserici. Aceste Anexe sunt incluse aici
pentru a-ți oferi un ghid pas-cu-pas privind organizarea propriei
Conferințe Fapte 1:8.
1. Beneficiile unei Conferințe Fapte 1:8 pe plan local
● Biserica va fi întărită.
a. Aceasta se va dedica mai mult misiunii lui Dumnezeu și
a deveni cu adevărat penticostală.
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b. Va fi mai eficientă în împlinirea mandatului încredințat de
Dumnezeu, de a le propovădui Evanghelia celor
pierduți, prin puterea Duhului Sfânt.
● Membrii bisericii vor fi împuterniciți.
a. Pe măsură ce membrii bisericii vor fi umpluți cu Duhul
Sfânt, ei vor fi împuterniciți să fie martori ai lui Hristos
pentru cei pierduți.
b. Vor fi motivați să le spună vestea bună a Evangheliei
prietenilor lor, vecinilor lor, dar și străinilor.
● Conducătorii bisericilor vor fi motivați.
a. Liderii vor fi motivați să fie plini de Duhul Sfânt să
trăiască o viață călăuzită și împuternicită de Duhul
Sfânt.
b. Vor fi motivați să se implice mai mult în lucrarea de
evanghelizare și plantare de biserici.
● Împărăția lui Dumnezeu se va lărgi.
a. Poporul lui Dumnezeu va fi inspirat să dăruiască mai
mult, să se roage mai mult și să se implice mai mult în
lucrarea lui Dumnezeu.
b. În consecință, biserica va crește și va deveni mai
puternică.
c. Vor fi plantate noi biserici.
2. Ce este o Conferință Fapte 1:8
● Scopul unei Conferințe Fapte 1:8:
a. Scopul unei astfel de conferințe este acela de a mobiliza
biserica pentru o evanghelizare, plantare de biserici și
misiune împuternicite de Duhul Sfânt.
b. Întreaga conferință este structurată în jurul mesajului
final al lui Isus pentru Biserică, mesaj pe care îl găsim
în Fapte 1:8: „Ci voi veți primi putere când Se va
coborî Duhul Sfânt peste voi și-Mi veți fi martori în
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Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la capătul
pământului.”
c. Prin urmare, orice Conferință Fapte 1:8 se va concentra
asupra celor două idei centrale din Faptela Apostolilor
1:8:
1. Împuternicirea dată de Duhul Sfânt
2. Mărturia Bisericii acasă și până la capătul
pământului.
● Patru elemente esențiale ale unei Conferințe Fapte 1:8:

a. Elementul 1: Rugăciunea de mijlocire:
1. Fiecare zi va începe cu un timp de rugăciune de
mijlocire.
2. La fel ca toate celelalte elemente ale conferinței,
rugăciunea trebuie să se concentreze asupra celor
două aspecte din Fapte 1:8: rugăciunea pentru
primirea botezului în Duhul Sfânt și rugăciunea
pentru toate neamurile.
b. Elementul 2: Instrucțiunile misionale:
1. În timpul sesiunilor, vorbitorii vor prezenta cele
douăsprezece lecții din această carte. Se poate
observa că fiecare lecție se bazează pe Fapte 1:8.
c. Elementul 3: Dezvoltarea strategiei:
1. În timpul celor patru sesiuni pentru dezvoltarea
strategiei, participanții vor crea și dezvolta o
strategie de mobilizare pentru misiune la nivelul
bisericii locale din care vin sau al lucrării în care sunt
implicați.
2. Strategia va fi dezvoltată în grupuri mici de discuții,
aceasta fiind prezentată ulterior întregii adunări.
3. Cele patru sesiuni pentru dezvoltarea strategiei sunt
după cum urmează:
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(a) Evaluarea: „Unde ne aflăm acum?”
(b) Scopurile: „Unde vrea Dumnezeu să fim?”
(c) Strategiile: „Cum ajungem acolo?”
(d) Angajamentul: „Ce angajamente trebuie să ne
luăm?”
Vezi Anexa 3: „Ghidul pentru sesiunile de dezvoltare a
strategiei”
d. Elementul 4: Împuternicirea dată de Duhul Sfânt:
1. Conferința va include sesiuni speciale, după- amiaza
sau în timpul serii, în care se va urmări primirea
împuternicii date de Duhul Sfânt.
2. În timpul acestor sesiuni, vorbitorii vor aduce în fața
audienței predici bazate pe Fapte 1:8 și apoi îi vor
chema pe oameni în față pentru a fi umpluți de
Duhul Sfânt.
Vezi Anexa 4: „Schițe de predici pentru Conferințele
Fapte 1:8”
3. Planificare unei Conferințe Fapte 1:8 (Opt pași):
● Pasul 1: Decizia de a organiza o Conferință Fapte 1:8.
● Pasul 2: Stabilirea unei date pentru conferință.
● Pasul 3: Crearea unui plan pentru conferință:
a. Ce lecții vor fi predate?
b. Cine se va implica?
c. Unde va avea loc conferința?
d. Alte aspecte necesare.
● Pasul 4: Pregătirea echipei:
a. Atribuirea responsabilităților fiecărui membru al
echipei.
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b. Întâlnirile pentru rugăciune și informare.
Mai multe resurse sunt disponibile pe
www. DecadeofPentecost.org.
● Pasul 5: Rugăciunea pentru conferință:
a. Rugăciunea făcută în timpul serviciilor obișnuite ale
bisericii.
b. Organizarea unor grupuri locale de rugăciune pentru
„Deceniul penticostal”.
● Pasul 6: Promovarea conferinței:
a. Prin intermediul anunțurilor făcute în timpul serviciilor
bisericii
b. Prin alte mijloace de comunicare: materiale tipărite, email, radio, televiziune, rețele de socializare etc.
● Pasul 7: Desfășurarea efectivă a conferinței (Vezi punctul 4
de mai jos)
● Pasul 8: Ce urmează după:
a. Implementarea strategiilor de evanghelizare, plantarea
de biserici și misiune dezvoltate în timpul conferinței.
b. Vezi punctul 5 de mai jos.
4. Desfășurarea efectivă a unei Conferințe Fapte 1:8
● În timpul conferinței, trebuie păstrat mereu în centrul
atenției scopul principal al conferinței, și anume,
mobilizarea bisericii pentru misiunea împuternicită de
Duhul Sfânt.
● Trebuie avut grijă să nu se devieze de la tema principală a
conferinței, din Fapte 1:8 – împuternicirea pentru misiune.
● Păstrarea încrederii că Dumnezeu va turna din Duhul Său
cel Sfânt peste biserică.
5. După conferință
● Trebuie acționat imediat!
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● Trebuie să se continue învățarea, predarea și predicarea
mesajului din Fapte 1:8.
● Implementarea a ceea ce ai învățat prin mobilizarea
oamenilor pentru rugăciune, mărturisire, plantare de biserici
și misiune.
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GHIDUL DE RUGACIUNE PENTRU
CONFERINȚELE FAPTE 1:8
Dacă ne dorim să experiment o mișcare autentică a Duhului
Sfânt, trebuie să ne rugăm. De aceea, rugăciunea este un element
esențial în Conferințele Fapte 1:8. Rugăciunea din timpul
conferinței va include momente de rugăciune de dedicare la
finalul fiecărei sesiuni de învățătură, precum și un timp special
de rugăciune pentru primirea botezului în Duhul Sfânt în timpul
Serviciului de împuternicire de către Duhul Sfânt. De
asemenea, va include momentele de rugăciune de mijlocire din
cadrul sesiunilor de rugăciune de dimineața. La fel ca toate
celelalte elemente ale unei astfel de conferințe, sesiunile de
rugăciune vor fi organizate pe baza modelului din făgăduința
făcută de Isus în Fapte 1:8: „Ci voi veți primi putere, când Se va
coborî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim,
în toată Iudeea, în Samaria și până la capătul pământului.”
Cu alte cuvinte, în fiecare sesiune ne rugăm ca Duhul Sfânt
să Se reverse și ne rugăm pentru cei pierduți, ca aceștia să audă
vestea bună a Evangheliei.
În paginile următoare vei găsi ghiduri de rugăciune care te
vor ajuta la organizarea și stabilirea direcției în sesiunile de
rugăciune de dimineața. Folosind aceste ghiduri, moderatorul va
începe fiecare sesiune prezentând și explicând scopul acelei
sesiuni. Apoi le va prezenta participanților, punct cu punct,
toate cererile de rugăciune. Se poate observa că fiecare sesiune
de rugăciune este împărțită în două, conform cu tema noastră
din Fapte 1:8: „Rugăciunea pentru umplerea cu Duhul Sfânt”
și „Rugăciunea pentru națiuni”. Durata întâlnirii trebuie
împărțită în mod egal între cele două teme. Deși este bine ca
întâlnirea de dimineață să înceapă cu o cântare sau un refren
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dintr-o cântare, cântatul ar trebui să fie limitat, cea mai mare
parte din timp păstrându-se pentru rugăciunea de mijlocire. La
fel ca toate celelalte sesiuni ale conferinței, și întâlnirea de
rugăciune trebuie să înceapă și să se termine la timp.

Ziua 1 – Partea I
Rugăciunea pentru umplerea cu Duhul Sfânt: „O,
Doamne, împuternicește-ne azi!”
Scopul: Scopul acestei părți din sesiunea de rugăciune este
acela de a mijloci înaintea lui Dumnezeu pentru Conferința
Fapte 1:8. Rugăciunea noastră este ca Duhul Sfânt să Se
reverse peste noi în întâlnirile noastre.

Puncte de rugăciune:


Doamne, trimite Duhul Tău cel Sfânt să aducă ungere în
sesiunea de rugăciune!



Doamne, trimite Duhul Tău cel Sfânt să aducă lumină în
sesiunile de învățătură!



Doamne, trimite Duhul Tău cel Sfânt să ne dea călăuzire în
sesiunile de planificare și strategie!



Doamne, trimite Duhul Tău cel Sfânt să ne împuternicească
în timpul sesiunilor în care cerem împuternicire din partea
Duhului Sfânt!



Doamne, trimite Duhul Tău cel Sfânt peste bisericile din
orașul nostru și din țara noastră!
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Ziua 1 – Partea a II-a
Rugăciunea pentru națiuni: „O, Doamne, mântuiește
popoarele neatinse de Evanghelie din această lume!”
Scopul: În momentele de rugăciune pentru națiuni, vom striga
către Dumnezeu să-i mântuiască pe cei pierduți, și ne vom
dedica în fața Domnului să le ducem vestea bună despre
Hristos. Conform datelor statistice realizate de Joshua
Project, există mai mult de 3 miliarde de oameni neatinși cu
Evanghelia în lume sau, altfel spus, 41% din populația lumii.
Acești oameni provin din peste 7000 de grupuri etnice. În
această sesiune vom mijloci pentru popoarele neatinse de
Evanghelie.

Puncte de rugăciune:
O, Doamne, mântuiește-i pe cei la care nu a ajuns deloc
Evanghelia!
O, Doamne, arată-ne care dintre popoarele lumii sunt cele mai
greu de atins cu Evanghelia!
O, Doamne, creează în inimile noastre o dorință profundă de ai vedea pe cei pierduți, pentru care Tu ai murit, că ajung la
cunoașterea mântuirii.
O, Doamne, dă-ne înțelepciunea și curajul de care avem
nevoie ca să putem ajunge cu Evanghelia la aceste grupuri
etnice neatinse!
O, Doamne, umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt și trimite
lucrători dintre noi la aceste popoare neatinse de Evanghelie!
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Ziua 2 – Partea I
Rugăciunea pentru umplerea cu Duhul Sfânt: „O,
Doamne, împuternicește bisericile noastre!”
Scopul: Este atât de necesar ca biserica (bisericile) noastră să fie
cu adevărat penticostală. Totuși, doar un mic procent din
numărul credincioșilor din bisericile noastre sunt botezați în
Duhul Sfânt. Avem nevoie de o revărsare proaspătă a
Duhului în bisericile noastre, astfel încât mulți dintre
membrii bisericilor noastre să fie botezați în Duhul Sfânt.
Scopul acestei sesiuni este de a mijloci pentru o astfel de
revărsare a Duhului peste bisericile noastre.

Puncte de rugăciune:
Doamne, revarsă din Duhul Tău peste bisericile de pe
continentul nostru!
Doamne, revarsă din Duhul Tău peste bisericile din țara
noastră!
Doamne, revarsă din Duhul Tău peste biserica locală din care
fac parte!
Doamne, revarsă din Duhul Tău peste mine, ca să pot
conduce biserica spre o trezire penticostală!
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Ziua 2 – Partea a II-a
Rugăciunea pentru națiuni: „O, Doamne, mântuiește
triburile/grupurile etnice din Africa!”
Scopul: Conform statisticilor prezentate de Joshua Project,
există mai mult de 350 de milioane de oameni neatinși cu
Evanghelia în Africa, aceștia provenind din 980 de grupuri
etnice și reprezentând aproximativ 30% din populația
Africii. În această sesiune, vom mijloci pentru oamenii din
Africa neatinși cu Evanghelia.

Puncte de rugăciune:
O, Doamne, mântuiește triburile pierdute ale Africii!
O, Doamne, deschide-ne ochii să vedem care sunt grupurile
etnice neatinse în țara noastră sau zona din care venim!
O, Doamne, ajută-ne să ne dăm seama că este
responsabilitatea noastră să le ducem vestea bună despre Isus
Hristos acestor oameni neglijați!
O, Doamne, creează în inimile noastre o dorință adâncă de a
le duce acestor oameni pierduți Evanghelia!
O, Doamne, dă-ne înțelepciunea de a ști ce trebuie să facem
pentru a ajunge la ei!
O, Doamne, umple-ne din nou cu Duhul Tău și ajută-ne să
acționăm pentru a duce Evanghelia la aceste triburi pierdute!
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Ziua 3 – Partea I
Rugăciunea pentru umplerea cu Duhul Sfânt:
„O, Doamne, împuternicește-i pe pastorii și pe liderii
noștri!”
Scopul: Pastorii și liderii din biserici sunt elementul cheie în
conducerea oamenilor spre umplerea oamenilor cu Duhul
Sfânt și în mobilizarea bisericilor pentru evanghelizare și
misiune eficiente. Scopul acestei sesiuni este de a mijloci
pentru toți acești oameni din conducere. Ne vom ruga ca ei
să fie umpluți și reumpluți de Duhul Sfânt și să devină
propovăduitori puternici ai penticostalismului.

Puncte de rugăciune:
O, Doamne, umple-l din nou pe pastorul (pastorii) nostru
(noștri) cu Duhul Sfânt!
O, Doamne, împuternicește-i să le predice celor pierduți
Evanghelia!
O, Doamne, împuternicește-i să-și călăuzească biserica spre
o experiență și o practică penticostale!
O, Doamne, împuternicește-i să-și călăuzească bisericile în
acțiuni puternice de plantare de biserici și de misiune.
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Ziua 3 – Partea a II-a
Rugăciunea pentru națiuni: „O, Doamne, mântuiește
lumea islamică!”
Scopul: Lumea islamică reprezintă, probabil, cea mai mare
provocare misionară a Bisericii. La ora actuală, există mai
mult de 1,5 miliarde de musulmani în lume care au nevoie
disperată de Evanghelia lui Isus Hristos. În timpul acestei
sesiuni vom mijloci pentru ei.

Puncte de rugăciune:
O, Doamne, mântuiește lumea islamică!
O, Doamne, dă-ne înțelepciune și înțelegere cu privire la cel
mai bun mod de a le duce acestor oameni Evanghelia!
O, Doamne, ajută-ne să înțelegem responsabilitatea pe care o
avem în fața Ta de a le duce musulmanilor Evanghelia!
O, Doamne, scoate dintre noi lucrători care să meargă în
lumea islamică!
O, Doamne, pune o dorință fierbinte în inimile noastre de a-i
vedea pe musulmanii din jurul nostru mântuiți!
O, Doamne, umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt și ajută-ne
să trecem la acțiune pentru a le duce musulmanilor
Evanghelia!
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Ziua 4 – Partea I
Rugăciunea pentru umplerea cu Duhul Sfânt: „O,
Doamne, împuternicește-i pe copiii și tinerii noștri!”
Scopul: Dacă Isus Își întârzie venirea, copiii și tinerii de azi
vor fi mâine la cârma bisericilor noastre. Ei vor fi pastorii și
liderii bisericilor noastre. Dacă nu sunt umpluți de Duhul
Sfânt acum, viitorul Bisericii este în pericol. Totuși, dacă
sunt umpluți cu Duhul Sfânt și putere și sunt ucenicizați în
mod adecvat, viitorul arată bine. Scopul acestei sesiuni este
de a mijloci pentru copiii și tinerii din bisericile noastre.

Puncte de rugăciune:
O, Doamne, trimite o trezire penticostală în rândul copiilor
și tinerilor din bisericile noastre!
O, Doamne, revarsă din Duhul Tău și împuternicește-i pe
copiii și tinerii din bisericile noastre! (Menționează numele
cât mai multor copii și tineri din biserica ta.)
O, Doamne, împuternicește-i și călăuzește-i pe liderii
copiilor și tinerilor din bisericile noastre! (Menționează pe
nume cât mai mulți dintre acești lideri pe care îi cunoști.)
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Ziua 4 – Partea a II-a
Rugăciunea pentru națiuni: „O, Doamne, trimite-ne!”
Scopul: În sesiunile anterioare, am mijlocit pentru popoarele
neatinse de Evanghelie din lume, inclusiv pentru triburile
neglijate din Africa și pentru lumea islamică. În această
sesiune ne vom oferi lui Dumnezeu pentru a fi mesagerii Lui
pentru acești oameni. Și Îl vom ruga să ne împuternicească
pentru această sarcină.

Puncte de rugăciune:
O, Doamne, trimite-ne să propovăduim Evanghelia la toate
neamurile!
O, Doamne, pune în inimile credincioșilor și liderilor din
bisericile noastre o dorință aprinsă pentru misiune!
O, Doamne, dă-ne înțelepciunea și harul de care avem nevoie
pentru a ne călăuzi bisericile spre implicarea în misiune!
O, Doamne, împuternicește-mă prin Duhul Tău cel Sfânt și
trimite-mă!
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GHIDUL SESIUNILOR DE
DEZVOLTARE A STRATEGIEI

În timpul sesiunilor de dezvoltare a strategiei, participanții la
conferință vor aplica ceea ce au învățat – în timpul sesiunilor de
învățătură, de rugăciune și de primire a împuternicirii Duhului
Sfânt – la contextul lucrării pe care o desfășoară. În timpul
acestor sesiuni, liderii conferinței îi vor călăuzi, pas cu pas,
printr-un proces în care vor dezvolta strategii de evanghelizare,
plantare de biserici și misiune în lume. Aceste sesiuni de
dezvoltare a strategiei se vor desfășura în fiecare după-amiază,
după sesiunile de rugăciune și învățătură. Ele pot dura între o
oră și o oră și jumătate.
În prima sesiune, participanții la conferință sunt împărțiți în
grupuri de discuții de câte 10 până la maxim 20 de persoane
fiecare. Fiecare grup trebuie să își aleagă un lider și un secretar.
Liderul grupului va fi cel care va coordona discuțiile, iar
secretarul va fi cel care va nota deciziile luate de grup. Ulterior,
aceștia vor prezenta concluziile în fața tuturor participanților la
conferință.
Scopul comun al grupurilor de dezvoltare a strategiei este
de a produce o Declarație Fapte 1:8 unică, prin care biserica se
dedică unor scopuri specifice pe plan spiritual, evanghelistic,
pentru plantare de biserici și misiune.
Apoi, aceștia vor dezvolta o strategie de bază pentru
împlinirea scopurilor stabilite. Această Declarație Fapte 1:8 va
fi citită, aprobată și semnată în mod public, în timpul
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Serviciului de dedicare, de la finalul Conferinței. Apoi va
sluji drept hartă pentru lucrarea viitoare a bisericii.
Realizarea Declarației Fapte 1:8 se va face ținând cont de o
succesiune de patru pași logici, care va duce biserica din locul
în care este acum spre locul unde trebuie să ajungă. Această
succesiune arată astfel:

Evaluare  Scopuri  Strategii  Angajament

În continuare, vom discuta acest proces de patru pași.
1. Evaluare. În prima sesiune de dezvoltare a strategiei,
grupurile vor face o evaluare a stării actuale a bisericii în
funcție de mandatul cu două scopuri din Fapte 1:8: „veți primi
putere” și „îmi veți fi martori”. Vor face această evaluare
răspunzând la următoarele întrebări: „Cum stăm din punct de
vedere penticostal?” și „Cum stăm din punct de vedere
misional?” Astfel, vor discuta care este strategia pe care o
folosesc în biserica lor pentru ca membrii ei să fie botezați în
Duhul Sfânt și cum împlinesc porunca lui Hristos de a le duce
Evanghelia celor pierduți. (Vezi secțiunea de mai jos intitulată
Sesiunea 1 ‒ Dezvoltarea strategiei: Evaluare: „Unde ne aflăm
acum?”, pentru indicații cu privire la modul de desfășurare a
acestei sesiuni.)
2. Scopuri. În a doua sesiune de dezvoltare a strategiei, în
cadrul grupurilor de discuție se va încerca să se răspundă la
următoarea întrebare: „Unde vrea Dumnezeu să fim?” Făcând
acest lucru, participanții vor putea găsi, prin rugăciune, scopuri
specifice pentru biserica din care fac parte în ceea ce privește
evanghelizarea, misiunea și plantarea de biserici. Aceste
scopuri vor fi prezentate în fața întregii audiențe. Ulterior, în
timpul Sesiunii de Implementare, liderii reprezentanți ai
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bisericilor vor verifica scopurile prezentate de fiecare grup și
astfel vor putea redacta scopurile comune, care vor fi incluse în
Declarația Fapte 1:8. (Vezi secțiunea de mai jos intitulată
Sesiunea 2 – Dezvoltarea strategiei: Scopuri: „Unde vrea
Dumnezeu să fim?”, pentru indicații cu privire la modul de
desfășurare a acestei sesiuni.)
3. Strategii. În a treia sesiune de dezvoltare a strategiei,
grupurile vor discuta următoarea întrebare: „Ce trebuie să
facem?” Cu alte cuvinte, ce acțiuni trebuie să întreprindem dacă
ne dorim să împlinim scopurile stabilite în Sesiunea 2? Discuția
va decurge în felul următor: se ia fiecare scop stabilit și, în
cadrul grupului, se vor determina strategiile ce vor fi folosite
pentru împlinirea acestuia. La fel ca în celelalte sesiuni, fiecare
secretar al grupului va prezenta concluziile în fața întregii
audiențe. (Vezi secțiunea de mai jos intitulată Sesiunea 3 –
Dezvoltarea strategiei: „Cum ajungem acolo?”, pentru indicații
cu privire la modul de desfășurare a acestei sesiuni.)
4. Angajamentul. În Sesiunea 4 de dezvoltarea a strategiei,
participanții la conferință le vor înmâna liderilor reprezentanți
ai bisericilor toate rapoartele realizate. Acești lideri vor redacta
Declarația Fapte 1:8, care va fi prezentată în fața întregii
audiențe a conferinței pentru a fi aprobată în timpul Serviciului
de Dedicare de la finalul conferinței. În cadrul acelei întâlniri,
Declarația Fapte 1:8 va fi citită cu voce tare, iar participanților
li se va cere să o aprobe prin acord verbal. Liderii desemnați
vor semna Declarația Fapte 1:8 în fața celor prezenți. Apoi, la
final, o vor prezenta înaintea lui Dumnezeu și vor face o
rugăciune prin care își vor lua angajamentul că vor împlini
scopurile scrise în declarație. Declarația Fapte 1:8 va servi
drept plan pentru bisericile care vor merge mai departe în
împlinirea misiunii. (Vezi secțiunea de mai jos intitulată
Sesiunea 4 de dezvoltare a strategiei ‒ Angajamentul:
„Redactarea Declarației Fapte 1:8”, pentru indicații cu privire
la modul de desfășurare a acestei sesiuni.)
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Sesiunea 1:
Dezvoltarea strategiei Evaluare:
„Unde ne aflăm acum?”
Scopul acestei sesiuni: Scopul acestei sesiuni este acela de a-i
încuraja pe participanți să înceapă să se gândească la starea
actuală a bisericii (locale sau naționale) din care fac parte din
perspectiva mandatului lăsat de Isus în Fapte 1:8. Aceștia
vor evalua cât de mult sau cât de puțin se pune accentul pe
misiune și pe experiența penticostală în biserica din care fac
parte.
Planul pentru această sesiune: În timpul acestei sesiuni,
participanții se vor împărți în grupuri de discuții. Își vor
evalua bisericile din care provin, în lumina celor două
aspecte din Fapte 1:8:
Împuternicirea dată de Duhul Sfânt: „Ci voi veți primi
putere când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi […].”
(vezi și Luca 24:29 și Fapte 1:4-5).
Mandatul misionar al Bisericii: „[…] și-Mi veți di
martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la
capătul pământului” (vezi și Mat. 28:16-20; Marcu
16:15-18).
Această evaluare îi va ajuta pe participanți în discuțiile ce
vor urma, în Sesiunile 2-4.
Instrucțiuni pentru grupurile de discuții:
În cadrul grupurilor de discuții, participanții trebuie să
evalueze și să descrie starea actuală a bisericii din care fac
parte în raport cu porunca finală a lui Isus dată ucenicilor în
Fapte 1:8. Pentru a face aceasta, ei trebuie să răspundă la
două întrebări și apoi să acorde o notă între 1 și 10 bisericii
sau lucrării lor. Apoi, vor trebui să noteze trei motive pentru
care au dat acea notă.
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Întrebarea 1: Cum stă biserica mea din punct de
vedere „penticostal”?
Ținând cont de Fapte 1:8a („Ci voi veți primi putere când Se
va coborî Duhul Sfânt peste voi […]”), discutați ce face
biserica din care veniți pentru a-i vedea pe membrii ei
botezați în Duhul Sfânt și împuterniciți pentru a fi martori
ai lui Hristos. Dați o notă bisericii din care faceți parte, pe o
scară de la 1 la 10, 1 fiind cea mai mică, iar 10, cea mai
mare.
1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10
(Cel mai rău)

(Cel mai bine)

Acum, motivează nota acordată bisericii sau lucrării din
care faci parte:
Motivul 1:
Motivul 2:
Motivul 3:

Întrebarea 2: Cum stă biserica mea din punct de
vedere misional?
Ținând cont de Fapte 1:8b („[…] și-Mi veți fi martori în
Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria, și până la capătul
pământului”), cum reușim să ne mobilizăm, pe noi și
bisericile din care facem parte, pentru a-L mărturisi pe
Hristos, pentru a planta biserici și pentru a face misiune sub
împuternicirea Duhului Sfânt? Dați o notă bisericii din care
faceți parte, pe o scară de la 1 la 10, 1 fiind cea mai mică, iar
10 cea mai mare.
1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10
(Cel mai rău)

(Cel mai bine)

Acum, motivează nota acordată bisericii sau lucrării din
care faci parte:
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Motivul 1:
Motivul 2:
Motivul 3:
Raportul secretarilor: În urma discuțiilor din grup, fiecare
secretar de grup va merge în fața audienței și va citi concluziile la
care a ajuns grupul pe care îl reprezintă. Fiecare raport nu ar
trebui să dureze mai multe de 1-3 minute.

Sesiunea 2 :
Dezvoltarea strategiei Scopuri:
„Unde vrea Dumnezeu să fim?”
Planul pentru această sesiune: În sesiunea anterioară, în
cadrul grupurilor de discuții, s-a făcut o evaluare a stării
prezente a bisericii. În această sesiune, participanții se vor
focaliza asupra viitorului. Vor începe procesul stabilirii
scopurilor misionale pentru biserica din care vin. În fiecare
grup, se va discuta unde se dorește să se afle biserica peste
un timp de la 1 până la 10 ani, în ceea ce privește experiența
penticostală și implicarea în misiune. (Notă: Liderii
bisericilor vor stabili numărul anilor pentru care se stabilesc
obiectivele.)
Instrucțiuni pentru grupurile de discuții: După împărțirea în
grupuri mici, participanții vor primi următoarele subiecte de
discuție:
Câți oameni dorește Dumnezeu să vadă botezați în Duhul
Sfânt și mobilizați pentru a-L mărturisi pe Hristos, pentru
a fi plantatori de biserici sau misionari transculturali?
Câți oameni dorește El să aducem la Hristos?
Câte noi biserici misionare împuternicite de Duhul Sfânt
dorește El să plantăm?
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Câți oameni dorește El să instruim în școlile noastre
biblice?
Câți oameni dorește El să mobilizăm pentru a fi luptători
în rugăciunea de mijlocire?
Ce popor (sau loc) neatins cu Evanghelia vrea El să avem
în vedere?
Ce alte lucruri dorește El să facem?
Raportul secretarilor: Secretarul ales al fiecărui grup va
prezenta apoi un raport scurt care să cuprindă concluziile la
care au ajuns cei din grupul respectiv.

Sesiunea 3:
Dezvoltarea strategiei:
Strategia „Cum ajungem acolo?”
Planul pentru această sesiune: În timpul acestei sesiuni,
participanții la conferință vor începe să dezvolte o strategie
(sau un plan) pentru a atinge scopurile stabilite în sesiunea
a doua. Fiecare grup va discuta pașii clari de acțiune pe care
biserica trebuie să îi facă pentru a împlini obiectivele
propuse.
Instrucțiuni pentru grupurile de discuții: Pe măsură ce sunt
dezvoltate strategiile pentru implementarea aspectului
misionar în biserică, se vor discuta următoarele:
Care sunt acțiunile exacte pe care le vom întreprinde
pentru a împlini fiecare obiectiv?
Cine va supraveghea/conduce aceste acțiuni?
Care sunt, specific, grupurile etnice pe care le avem în
vedere?
Ce mijloace vom folosi pentru a ne atinge scopurile?
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Când (sau la ce date) se pot programa aceste acțiuni?
Ce mijloace vom folosi pentru a ne atinge obiectivele?
Ce mijloace media vom folosi pentru a ne atinge
scopurile?
Rapoartele secretarilor: Secretarul ales al fiecărui grup va
prezenta apoi un raport scurt care să cuprindă concluziile a
care au ajuns cei din grupul său. Apoi, secretarii le vor
înmâna liderilor bisericilor pe care le reprezintă rapoartele
lor.

Sesiunea 4 : Dezvoltarea strategiei:
Angajamentul Dezvoltarea
„Declarației Fapte 1:8”
Planul pentru această sesiune: Scopul acestei sesiuni este de
a dezvolta o „Declarație Fapte 1:8” care să exprime
angajamentul bisericii de a împlini aceste obiective nobile.
La această sesiune vor participa doar cei care fac parte din
conducerea bisericilor.
Instrucțiuni pentru lideri: În cadrul acestei sesiuni, liderii
bisericilor vor trece în revistă rapoartele grupurilor de
discuții, rapoarte care au fost realizate în primele trei
sesiuni de dezvoltare a strategiei. Pe baza acestor rapoarte și
a propriile lor idei, liderii vor redacta o Declarație Fapte
1:8 care are ca scop motivarea și călăuzirea bisericii în
eforturile sale evanghelistice, de misiune și de plantare de
biserici.
Declarația Fapte 1:8: Declarația ar trebui să cuprindă
următoarele elemente:
Un preambul în care se menționează numele bisericii, se
descrise ocazia și se notează data la care a fost semnată
Declarația. Preambulul ar trebui să exprime angajamentul
180

ANEXA 3 ~ GHIDUL SESIUNILOR DE DEZVOLTARE A STRATEGIEI

pe care și-l ia biserica, de a împlini, prin puterea Duhului,
Marea Trimitere poruncită de Hristos.
O listă a scopurilor pe care biserica se angajează să le
atingă până la o anumită dată. Printre aceste scopuri se pot
număra următoarele:
Numărul credincioșilor pe care biserica intenționează să
îi vadă botezați în Duhul Sfânt și mobilizați ca martori ai
lui Hristos, împuterniciți de Duhul
Numărul de noi biserici misionare împuternicite de
Duhul Sfânt pe care biserica intenționează să le planteze
Numărul de pastori, evangheliști și misionari pe care
biserica intenționează să îi trimită
Numărul de pastori și lideri laici pe care biserica
intenționează să-i instruiască
Numărul de suflete pe care biserica intenționează să le
atingă cu Evanghelia și, astfel, să le adauge la numărul
membrilor bisericii
Numărul și denumirea grupurilor etnice neatinse pe care
biserica intenționează să le abordeze
Numărul de mijlocitori pe care biserica intenționează să
îi mobilizeze
Alte scopuri misionare și de evanghelizare.
O scurtă descriere a strategiilor pe care biserica
intenționează să le adopte pentru a atinge scopurile mai sus
menționate.
Spații pentru semnăturile liderilor bisericilor reprezentate.
Adoptarea Declarației. Declarația va fi semnată și adoptată
oficial în timpul Serviciul de dedicare de la finalul conferinței.
Atunci, această declarație va fi citită public în fața tuturor
participanților la conferință și aceștia vor fi rugați să își dea
consimțământul verbal pentru semnarea ei. Apoi, liderii vor
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semna documentul, în fața tuturor, și vor conduce adunarea
într-o rugăciune de dedicare.
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SCHIȚE DE PREDICI PENTRU
CONFERINȚELE FAPTE 1:81
Botezul în Duhul Sfânt
Predica într-o propoziție: Poți fi botezat în Duhul Sfânt azi.
Scopul: De a vedea credincioșii botezați în Duhul Sfânt și
împuterniciți pentru a fi martori ai lui Hristos.
Text: Fapte 1:8; 2:1-4
Introducere
1. Nu este nimic mai important în viața unui creștin decât
a fi botezat în Duhul Sfânt.
2. În acest mesaj vom răspunde la trei întrebări importante
despre botezul în Duhul Sfânt.

I. CE ESTE BOTEZUL ÎN DUHUL SFÂNT?
A. Este o experiență puternică, în stare să schimbe viața
credinciosului, prin care Dumnezeu îl îmbracă și-l
umple pe credincios cu puterea și prezența Sa (Luca
24:49; Fapte 1:8; Fapte 2:1-4).

Se pot descărca gratuit în limba engleză trei cărți cu schițe de
predici de pe website-ul Decade of Pentecost. Fiecare cartea conține
100 de schițe de predici despre puterea Duhului Sfânt, misiunea
împuternicită de Duhul și rugăciunea de mijlocire:
www.DecadeofPentecost.org/sermon- outline-books/
1
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B. Este o făgăduință pentru toți credincioșii (Fapte 2:4;
Fapte 2:14-17; Fapte 2:38-39).
C. Este o poruncă pentru toți credincioșii (Fapte 1:4-5; Ef.
5:18).

II. DE CE ESTE ATÂT DE IMPORTANT
BOTEZUL ÎN DUHUL SFÂNT ÎN VIAȚA
FIECĂRUI CREDINCIOS?
A. Deoarece botezul în Duhul Sfânt este sursa de putere a
creștinului pentru viață și slujire (Fapte 1:8; Fapte 4:3133).
B. Deoarece, atunci când ești botezat în Duhul Sfânt, vei
primi putere să-L poți mărturisi pe Hristos (Fapte 1:8).
C. Deoarece, când ești botezat în Duhul Sfânt, vei primi
putere să faci și următoarele lucruri:
1. Putere să biruiești ispita și să trăiești o viață sfântă
(Rom. 1:4; 8:13).
2. Putere să te rogi mai eficient (Luca 11:1-13; Rom.
8:26-28).
3. Putere să iubește fierbinte (Rom. 5:5).
4. Putere să înțelegi mai bine Cuvântul lui Dumnezeu
(1 Cor. 2:14; Ioan 14:26; 16:13).
5. Putere să predici mai eficient (Fapte 4:8, 31; 1 Cor.
2:4).
6. Putere să faci lucrările lui Isus (Ioan 14:12 și Ioan
14:16; 16:7).
7. Putere să discerni clar glasul lui Dumnezeu (Rom.
8:16).
8. Putere să te închini (Ioan 4:24).
III. CUM POȚI FI UMPLUT CU DUHUL SFÂNT AZI?
A. Trei lucruri pe care trebuie să le faci înainte de a putea fi
umplut cu Duhul Sfânt:
1. Trebuie să fii cu adevărat născut din nou (Fapte 2:38;
Ioan 14:17).
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2. Trebuie să înfometezi și să însetezi după Dumnezeu
(Mat. 5:6; Ioan 7:37).
3. Trebuie să fii pregătit să-L mărturisești pe Hristos
(Fapte 5:32).
B. Primești Duhul Sfânt prin credință.
1. Credința este ingredientul esențial pentru a primi
orice lucru de la Dumnezeu (Gal. 3:2, 5, 14).
2. Trebuie să Îl crezi pe Dumnezeu pentru Duhul Sfânt
(Ioan 7:38).
C. Fă acești pași de credință:
1. Cere cu credință (Luca 11:9, 13).
2. Primește prin credință (Luca 11:10; Marcu 11:24).
3. Vorbește prin credință: vorbește, prin credință, din
străfundul ființei tale (Fapt 2:4; Ioan 7:37).

Concluzie și chemarea la altar
Vino acum să primești botezul în Duhul Sfânt și să fii
împuternicit pentru a fi un martor al lui Isus Hristos!

Putere cu Scop
Predica într-o propoziție: Dumnezeu dorește să îți dea Duhul
Său cel Sfânt pentru a te împuternici să fii un martor al Lui.
Scopul: Înțelegerea scopului botezului în Duhul Sfânt și, apoi,
primirea acestui botez în Duhul Sfânt de către credincioși,
astfel încât aceștia să fie împuterniciți pentru a fi martori ai
lui Hristos.
Text: Fapte 1:1-8

Introducere
1. În aceste ultime Sale cuvinte, Isus a lăsat Bisericii un
scop și putere.
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a. Scopul ei: „și-Mi veți fi martori […] până la capătul
pământului” (Fapte 1:8b; cf. Marcu 15:15-16)
b. Puterea ei: „Ci voi veți primi putere când Duhul
Sfânt Se va coborî peste voi […]” (v. 8a; cf. Luca
24:48-49).
2. Acest text răspunde la trei întrebări despre această
„putere cu scop”:
I. PENTRU CINE ESTE ACEASTĂ PUTERE?
A. Puterea este pentru „voi” (Notă: „voi veți primi putere”)
B. Această afirmație se poate aplica la trei categorii
de„voi”:
1. „Voi” specific: Primii ucenici (Fapte 1:8).
2. „Voi” universal: Toți credincioșii din era Bisericii
(Fapte 2:38-39).
3. „Voi” personal. Voi cei care sunteți azi aici! (Luca
11:13).
C. Puterea nu este atât de mult dată vouă, cât este dată
prin voi, pentru a duce Evanghelia la toate neamurile!
II. CÂND ESTE PRIMITĂ PUTEREA?
A. Este primită „când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi”
(1:8).
B. Puterea a fost primită pentru prima dată când Duhul
Sfânt S-a coborât peste ei în Ziua Cincizecimii (Fapte
2:1-4).
C. Puterea este primită ulterior mântuirii.
1. Ucenicii erau deja mântuiți când au primit putere.
2. Botezul în Duhul Sfânt este o experiență diferită de
mântuire.
3. Scopul acestei puteri este împuternicirea pentru
misiune.
D. În cartea Faptele Apostolilor, Duhul a continuat să Se
coboare peste alți credincioși cu aceleași rezultate – o
mărturisire cu putere.
1. O a doua revărsare în Ierusalim (Fapte 4:31-33).
2. Saul din Tars este împuternicit (Fapte 9:17-20).
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3. Credincioșii din Efes sunt împuterniciți (Fapte 19:67; 10).
III. DE CE ESTE DATĂ PUTEREA?
A. Observați sintagma: „și-Mi veți fi martori” (Fapte 1:8).
B. Puterea este dată pentru a-i împuternici pe ucenici să-L
mărturisească pe Hristos.
1. În Ziua de Rusalii, rezultatul primirii acestei puteri
de către ucenici a fost o mărturisire plină de putere,
sub ungerea Duhului Sfânt.
2. 3000 de oameni au fost mântuiți (Fapte 2:39-41).
Mărturisirea împuternicită de Duhul Sfânt este tema
centrală în cartea Faptele Apostolilor.
3. Vezi: Fapte 1:21; 2:32; 5:32; 10:38-41.
C. Cu toții am fost chemați să fim martori ai lui Hristos, de
aceea toți trebuie să primim puterea Duhului.

Concluzie și chemare la altar
1. Veniți să primiți această „putere cu scop”, fiind botezați
în Duhul Sfânt azi!
2. Cum poți primi această putere?
3, Cere cu credință (Luca 11:9, 10, 13).
4. Primește prin credință (Luca 11:10; Marcu 11:24).
5. Vorbește prin credință (Fapte 2:4).

Înflăcărează Darul Lui Dumnezeu
Predica într-o propoziție: Ca să fim martori eficienți, trebuie
să trăim o trezire penticostală personală continuă.
Scopul: Ca oamenii să înțeleagă cum pot fi umpluți și
reumpluți cu Duhul Sfânt și să fie umpluți sau reumpluți
azi.
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Text: 2 Timotei 1:6-8, 11-12, 14

Introducere
1. În pasajul nostru, Pavel îi spune lui Timotei cum poate
experimenta o trezire penticostală personală și de ce
trebuie să o caute.
2. El îi amintește lui Timotei să „înflăcăreze” darul lui
Dumnezeu care îi fusese dat prin punerea mâinilor lui
Pavel.
3. Pavel face referire la darul Duhului Sfânt pe care Timotei
îl primise când fusese botezat în Duhul Sfânt.
4. Acest dar trebuie reînnoit continuu.
5. Să vedem cum definește Pavel trezirea în acest pasaj.
I. CONFORM ACESTUI TEXT, EXPERIMENTAREA
UNEI TREZIRI PENTICOSTALE PERSONALE
ÎNSEAMNĂ TREI LUCRURI
A. Înseamnă să fii umplut personal cu Duhul Sfânt (2 Tim.
1:6b).
1. „Darul lui Dumnezeu” despre care se vorbește în
acest pasaj este botezul în Duhul Sfânt (Fapte 1:4,
8:20, 11:17).
2. Pavel se include și pe el între cei care au primit darul
acesta.Se pare că Timotei a fost umplut de Duhul
Sfânt când Pavel și-a pus mâinile peste el și s-a rugat
pentru el.
a. Cel mai probabil acest lucru s-a întâmplat în biserica
din Listra, pe care a înființat-o Pavel (Fapte 14:8-20,
16:1-3).
3. Botezul în Duhul Sfânt care urma experienței
mântuirii este tiparul întâlnit mereu în Biserica
Noului Testament (Fapte 8:15-17; 9:17; 19:6).
B. Înseamnă ca, în mod conștient, să Îl lași pe Duhul să
opereze în viața ta (2 Tim. 1:7).
1. Prezența și lucrarea Duhului aduc schimbare în viața
noastră.
2. În locul fricii aduce putere (Fapte 1:8).
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3. El aduce dragoste (Rom. 5:5).
4. El aduce înfrânarea (Gal. 5:16).
C. Înseamnă să-L mărturisești pe Hristos în mod activ.
1. Pavel i-a spus lui Timotei: „Să nu-ți fie rușine deci
de mărturia cu privire la Domnul nostru.” (2 Tim.
1:8)
2. Aceasta ne amintește de cuvintele lui Hristos din
Fapte 1:8.
II. TREI MOTIVE PENTRU CARE TREBUIE SĂ
EXPERIMENTĂM O TREZIRE PERSONALĂ
A. Deoarece atunci când propovăduim Evanghelia vom
avea parte de împotrivire (2 Tim. 1:8, 11-12).
B. Deoarece suntem dependenți de ajutorul Duhului pentru
a avea o doctrină solidă și a rămâne fideli mesajului
Evangheliei (2 Tim. 1:14). Deoarece avem nevoie de
Duhul Sfânt atunci când avem tendința de a ne pierde
zelul de a-I sluji lui Hristos (2 Tim. 1:6a).
1. Pavel îi spune lui Timotei să „ațâțe”, să „reaprindă”
sau să „înflăcăreze” darul lui Dumnezeu care era în
el.
2. Un foc trebuie aprins și alimentat pentru a nu se
stinge.
3. Mulți l-au părăsit pe Pavel și s-au întors de pe calea
credinței (2 Tim. 1:15; 4:10a).
4. Pavel era preocupat ca Timotei să rămână dedicat
chemării sale.
5. Și noi trebuie să veghem să ne păstrăm dedicarea față
de Hristos și față de misiunea Sa; și putem face
aceasta doar păstrând prezența Duhului în viețile
noastre.
III. PENTRU A EXPERIMENTA O TREZIRE
PENTICOSTALĂ PERSONAL TREBUIE SĂ
FACEM CEVA
A. La fel ca Timotei, trebuie să începem cu o credință în
Hristos sinceră (2 Tim. 1:5).
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B. Trebuie să recunoaștem că Duhul Sfânt aduce trezirea
când căutăm să fim umpluți de prezența Sa.
C. Trebuie să începem prin a ne asigura că am fost umpluți
de Duhul Sfânt.
D. Trebuie să înflăcărăm continuu darul lui Dumnezeu.
1. Crezând promisiunea (Ioan 7:37-39).
2. Pășind prin credință și mărturisindu-L pe Hristos
(Fapte 5:32).
3. Căutându-L continuu pe Dumnezeu și cerându-I să
ne umple de Duhul Sfânt (Luca 11:9-10, 13).
Concluzie și chemare la altar
1. Să ne rugăm acum ca Dumnezeu să ne umple cu Duhul
Său cel Sfânt.
2. Dacă nu ai mai fost umplut până acum, făgăduința este
și pentru tine. Vino și lasă ca focul să fie aprins în viața
ta.
3. Dacă ai primit deja botezul în Duhul Sfânt, vino și
înflăcărează-ți darul, fiind reumplut de Duhul pentru a
putea continua să-I slujești lui Hristos și să-L
mărturisești pe El prin puterea Duhului Sfânt.
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