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Acces gratuit la învățătura video în două părți a dr. Mark Virkler cu
o rugăciune de împărtășire pentru a primi botezul cu Duhul Sfânt:

www.cwgministries.org/baptism
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Cum primesc
Botezul cu Duhul Sfânt
Totul a început cu o foame: În ultimul meu an de liceu, foamea mea de a trăi cartea Fapte a
devenit mai intensă după ce am citit un roman despre viața lui Pavel. Voiam să fiu ca Pavel. Voiam
să fac minuni, să aud vocea lui Dumnezeu și să umblu în ungerea lui Dumnezeu, dar biserica mea
îmi spunea că acest stil de viață nu mai era disponibil pentru creștinii din ziua de azi.
Un an mai târziu, profesorii mei de la colegiul biblic m-au asigurat de același lucru. Epoca
minunilor apusese. Profesorul meu de greacă a mers chiar atât de departe că a folosit timpul de la
oră și pentru a-și bate joc și a ridiculiza „vorbitorii în limbi“. Așa că m-am liniștit și am acceptat
faptul că Epoca Bisericii este o dispensație în care puterea lui Dumnezeu nu este prezentă pentru a
face minuni mari și puternice.
Asta a funcționat bine până în ultimul an de colegiu. Patti, proaspăta mea soție, se pregătise ca
profesor. O parte din primul ei an de colegiu a fost dedicată predării la o școală elementară. Femeia
sub coordonarea căreia preda se întâmpla să fie carismatică și extrem de înțeleaptă. Nu mi-a spus
niciodată că este carismatică, dar ne-a invitat din când în când pe Patti și pe mine la ea pentru a lua
masa cu familia ei. Acolo ne spunea povești – povești despre cum ea și rudele ei erau destul de
bolnăvicioși și trebuia să meargă la spital în fiecare iarnă din cauza a diverse boli. Apoi, acum
câțiva ani, ea a învățat cum să se roage pentru ei pentru vindecare și nimeni nu a mai fost bolnav în
ultimii doi sau trei ani.
Ei bine, desigur, asta nu se potrivea cu nicio teologie pe care o învățasem, dar ce puteam face?
Era o poveste adevărată din viața unei persoane reale și se întâmplase. Cum puteam spune că nu?
[Puterea povestirii: Chiar și atunci, Dumnezeu alesese să ajungă la mine cu o povestire, cu o
experiență care era în afara tuturor tradițiilor mele teologice. Eu experimentam puterea povestirii de
a influența viața cuiva, chiar dacă mi-au trebuit alți zece ani pentru a ajunge la o înțelegere a puterii
teologiei narative (prin contrast cu teologia sistematică)]
Purtarea de grijă a lui Dumnezeu: Îmi place purtarea de grijă a lui Dumnezeu. El pune
întotdeauna pe calea noastră ce suntem pregătiți să primim, când suntem pregătiți să primim. Eu
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numesc asta „întâlnire divină întâmplătoare și fericită.” Am învățat să-L aștept pe Dumnezeu în
aceste întâlniri divine „întâmplătoare“. Ele vin des la o persoană pregătită.
Întâlnirea întâmplătoare în acest caz a fost că Dumnezeu m-a condus la un centru carismatic
de unde se închiriau casete și unde erau circa 1.300 de casete cu învățătură. Acolo l-am găsit pe
Derek Prince, un teolog carismatic, care putea preda ebraica și greaca la nivel de absolvent de
facultate și își scrisese teza în domeniul logicii.
Acum, spune-mi, nu este el exact omul potrivit să vorbească inimii și minții acestui gânditor
care folosea mai mult partea stângă a creierului și care fusese pregătit în creștinism rațional? Derek
Prince era chiar ce aveam nevoie. Am ascultat câteva sute din casetele cu învățăturile lui și prin ele
mi-am schimbat radical teologia, înțelegând că Dumnezeu este încă viu în mijlocul Bisericii Lui și
că încă face minuni și vindecări și vorbește și profețește și scoate duhuri și face tot ce a făcut El
întotdeauna în toată Biblia, de la Geneza la Apocalipsa.
Nu era nevoie să lăsăm puterea lui Dumnezeu deoparte numai din cauza culturii noastre care
credea în raționalism. Biblia încă stă în picioare și cultura noastră poate fi provocată de ea – de toți
cei care cred că încă e la fel și care demonstrează în și prin viețile lor că este așa.
Eu aveam și blocaje teologice, și legate de experiență, care făceau să-mi fie greu să primesc
botezul cu Duhul Sfânt și vorbirea în alte limbi și care de fapt mi-au dejucat planurile câțiva ani. Să
le analizăm pe amândouă și să vedem cum le-a rezolvat Dumnezeu și cum m-a adus într-o nouă
intimitate minunată cu El prin Duhul Sfânt.

Biruind blocajele mele teologice:
1. Am fost învățat că vorbirea în limbi era pentru creștinii începători. Ei bine, asta nu putea fi
adevărat pentru că Pavel a spus; „Îi mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în limbi mai mult decât
oricare dintre voi“ (1 Corinteni 14:18), și Pavel evident că nu era un creștin începător! Ca să se
alinieze cu convingerea mea falsă, ar fi trebuit să rescriu acest verset ca să spună: „Îmi este rușine
să spun că încă vorbesc mult în limbi, din moment ce sunt un apostol și un lider recunoscut al
Bisericii“.
2. Am fost învățat că vorbirea în limbi a dispărut când Biblia a fost canonizată. Versetul
folosit pentru a dovedi asta a fost „... dar când va veni ce este desăvârșit, acest «în parte» se va
sfârși“ (1 Corinteni 13:10). Lucrul desăvârșit care venea nu se referea totuși la Biblie, deoarece și
cunoașterea urma să dispară când ar veni ce este desăvârșit (1 Corinteni 13:8) și sigur nu mă
gândeam că acea cunoaștere a părăsit planeta – deși în unele zile m-aș putea întreba dacă a făcut-o
sau nu.
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Pavel continuă și descrie cum va fi când va veni ce este desăvârșit. El spune că „acum vedem
ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față (1 Corinteni 13:12). Biblia
este grozavă, dar nu cred că ea este întâlnirea față în față la care se referă Pavel. Întâlnirea față în
față va veni când Hristos se va întoarce și Îl vom întâlni în cer și vom petrece veșnicia cu El. Când
citești această broșură pe care am scris-o nu ai o întâlnire față în față cu mine. Dar dacă vii la mine
la birou sau la mine acasă și mă întâlnești, atunci vom avea o întâlnire față în față.
Eu am decis că ceea ce este desăvârșit este Hristos Însuși la a doua venire și asta este încă în
viitor. Astfel, vorbirea în limbi și botezul cu Duhul Sfânt sunt încă pentru azi.
3. Am fost învățat că vorbirea în limbi era un dar mai puțin important și trebuia disprețuită.
Dumnezeu nu dă niciun dar vrednic de dispreț; Dumnezeu dă numai daruri bune. Deci m-am pocăit
de dispreț și am început să-L caut pentru tot ce voia El să-mi dea.
4. Am fost învățat că dragostea era mai bună decât vorbirea în limbi (1 Corinteni 13). Acest
lucru este probabil adevărat, dar unde în Biblie spune că o pot avea doar pe una dintre ele? Nu le
pot avea pe amândouă?
5. Am fost învățat că vorbirea în limbi nu era pentru oricine. Biblia spune că „nu toți vorbesc
în limbi“ (1 Corinteni 12:30). Deci, vezi tu, vorbirea în limbi nu este pentru oricine. Dar, numai
două capitole mai jos, Pavel spune că oricine vorbește în limbi: „unul din voi are o cântare, altul o
învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă...“ (1 Corinteni 14:26). Dacă Biblia ta
pune cuvântul „sau“ între aceste lucruri diferite din această listă, este o greșeală, deoarece în greacă
este pur și simplu o listă de lucruri, fără niciun „sau“ în ea.
În consecință, avem un verset care spune că nu toți vorbim în limbi și un verset care spune că
toți vorbim în limbi. Înțelegerea mea în ceea ce privește soluția la această dilemă este că, deși noi
toți putem vorbi în limbi în viețile noastre personale de rugăciune, când suntem la serviciul public
de închinare nu toți vom vorbi în limbi, ca să dominăm astfel serviciul bisericii. Numai câțiva vor
vorbi în limbi și ei vor avea nevoie de interpretare pentru ca toți să beneficieze de asta.
6. Am fost învățat că nu trebuie să vorbești în limbi. Nu, nu trebuie. Ajungi să faci asta,
presupunând că ești înfometat să primești tot ce are Dumnezeu pentru tine.
7. Am fost învățat că vorbirea în limbi era dezordonată și le-ar fi provocat confuzie
necredincioșilor care ar fi participat la servicii în care se vorbea în limbi. Ei bine, ghiciți ceva:
segmentul cu cea mai rapidă creștere din Biserica de azi este acea parte care îngăduie folosirea
darurilor Duhului Sfânt în serviciile ei. Circa o treime din creștinii de azi caută operarea darurilor
Duhului Sfânt în viețile lor.
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Cei care sunt înfometați după realitatea spirituală și după întâlnirea cu Duhul adesea nu au
găsit asta în bisericile tradiționale din Statele Unite și în căutarea lor continuă au mers spre New
Age. Cultele sunt facturile neplătite ale Bisericii.
Într-o zi, când mă plângeam lui Dumnezeu de faptul că serviciul la care participam părea
foarte dezordonat, El mi-a răspuns în inima mea și m-a întrebat: „Cum se poate îmbăta cineva în
mod decent și în ordine?“ (Fapte 2:15). Vezi tu, eu nu mi-am pus niciodată această întrebare.
Evident că atunci când Duhul Sfânt a fost turnat în Fapte 2, pentru mintea naturală asta a apărut ca o
dezordine atât de mare, încât au crezut că sunt beți, dar în ochii lui Dumnezeu era bine. Poate
aveam nevoie de perspectivă lui Dumnezeu despre aceste lucruri, nu de a mea.
8. Am fost învățat că primisem deja Duhul Sfânt la mântuire și că acela fusese botezul în
Duhul Sfânt. Este adevărat că Duhul Sfânt ne locuiește la mântuire (Romani 8:9), dar Biblia ne
învață că în plus față de această experiență inițială putem fi umpluți cu Duhul Sfânt (Efeseni 5:18)
și botezați cu Duhul Sfânt (Fapte 1:5,8).
Așa că am devenit un carismatic din punct de vedere teologic. Am ajuns convins în inima
și în mintea mea că darurile și chemările lui Dumnezeu sunt irevocabile (Romani 11:29) și că am
putea opera darurile lui Dumnezeu astăzi în viețile noastre.
Am început prin a căuta darul de bază și care se presupune că este cel mai ușor de folosit,
darul vorbirii în limbi. Mă simțeam confortabil cu convingerea că acest dar ar putea fi un semn că
cineva a fost botezat cu Duhul Sfânt, ceva pentru care acum simțeam foame. (Patti fusese botezată
cu Duhul Sfânt cu câțiva ani mai devreme, dar a fost suficient de înțeleaptă să țină asta pentru ea,
deoarece știa că dacă ar fi împărtășit cu mine m-ar fi făcut doar să mă uit de sus la ea și să încerc să
o împiedic de la „experiența ei falsă“.)
Acum am început să-L caut pe Dumnezeu pentru o manifestare supranaturală a puterii Lui
prin viața mea, mai ales prin gura mea. Am mers la o întâlnire carismatică de rugăciune și am primit
rugăciune pentru botezul Duhului Sfânt și pentru darul vorbirii în limbi. Am primit rugăciune, dar
nu simțeam nimic și nu am început să vorbesc în limbi. Asta m-a dezamăgit, pentru că postisem
toată ziua și chiar aveam mari așteptări că ceva special urma să mi se întâmple în acea noapte.
Am condus spre casă, frustrat că Dumnezeu nu S-a făcut real pentru mine prin darul vorbirii
în limbi, dar nu m-am dat bătut. Luni de zile am studiat, am citit și m-am rugat în legătură cu
botezul cu Duhul Sfânt și cu darul vorbirii în limbi. Deși îl căutam cu înflăcărare, nu părea să se
întâmple nimic. M-am rugat pentru darul vorbirii în limbi și apoi mi-am lăsat limba liberă și L-am
rugat pe Duhul Sfânt să o miște și să îmi dea darul vorbirii în limbi, dar nu se întâmpla nimic.
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În cele din urmă – darul vorbirii în limbi: Într-o duminică dimineață eram prea bolnav ca
să merg la biserică, așa că stăteam singur pe terasa noastră mică, într-un scaun-balansoar,
reevaluând tot ce știam despre vorbirea în limbi și întrebându-mă ce făcusem greșit și ce mă
împiedica să experimentez asta.
Foamea, revelația divină și credința care crește în inima mea m-au condus la un mare număr
de convingeri spirituale (nu doar idei conceptuale).
1. Știu că Dumnezeu vrea să vorbesc în limbi (1 Corinteni 14:5).
2. Știu că atunci când cer Duhul Dumnezeu nu îmi va da un șarpe, ci îmi va da ce I-am cerut
(Matei 7:7-11; Luca. 11:9-13).
3. Știu că atunci când cer ceva după voia Lui El mă ascultă și că am deja lucrul pe care I l-am
cerut (1 Ioan 5:14,15).
4. Și acum, piesa de rezistență – știu că în orice minune este un rol pe care îl are Dumnezeu și
un rol pe care îl am eu. Când Petru a mers pe apă, Isus a spus: „Vino“ și a împiedicat picioarele lui
Petru să se scufunde, dar Petru a fost cel care a mers!
Ce mi-a arătat Dumnezeu în acea dimineață în balansoar a fost că în minunea vorbirii în limbi
era o parte pe care trebuia să o facă El și o parte pe care trebuia să o fac eu. Cele două părți sunt
consemnate în Fapte 2:4: „Ei au vorbit“ și „Duhul le-a dat să vorbească“. Partea pe care trebuie să
o fac este că trebuie să vreau să vorbesc, alegând să nu vorbesc în engleză, limba mea maternă. În
loc de asta trebuie să las Duhul din mine să formeze silabele. Aleg să articulez sunete, dar aleg să
nu formez conștient silabele. Las asta în seama Duhului Sfânt Care mă locuiește.
Deci, cu un pas al credinței, născut în cunoașterea revelată a adevărurilor de sus pe care Duhul
Sfânt le-a aprins în inima mea în câteva luni, m-am mai rugat o dată și I-am cerut lui Dumnezeu
botezul cu Duhul Sfânt și darul vorbirii în limbi. Într-un act de ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu
revelat mie prin Duhul, am început să vorbesc, fără să aleg conștient silabele. Era destul de sigur că
spuneam ceva. Dar ce? Am primit două răspunsuri la această întrebare. Creierul meu rațional a
evaluat sceptic fiecare silabă și mi-a spus că vorbeam limba păsărească. Inima mea a ales să creadă
și să spună că asta trebuie să fie vorbirea în limbi. Am ales să ascult vocea Duhului Sfânt din mine.
Fiind într-un punct în care voiam cu disperare să am intimitate cu Dumnezeu și să
experimentez puterea Lui, am decis să insist fără rezerve în următoarele săptămâni, făcând același
experiment iar și iar. Am descoperit că atunci când lăsam mintea mea rațională să evalueze
experiența vorbirii în limbi ea avea tendința de a încetini până la a oprit întregul proces. Ea evalua
fiecare silabă care ieșea din gura mea și spunea: „E o prostie. Asta nu e o limbă. Asta nu mă
zidește.“ A trebuit să îi amintesc minții mele raționale câteva lucruri. În primul rând, toate limbile
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pe care nu le înțelege ea i se vor părea că sună stupid, și probabil nu ar putea recunoaște o altă limbă
dacă ar trebui să o facă. În plus, Biblia spune clar că vorbirea în limbi nu este pentru zidirea minții
mele, ci mai degrabă pentru zidirea duhului meu (1 Corinteni 14:1-4,14).
Așa că i-am spus părții stângi a creierului meu să facă ceva constructiv și să gândească
gânduri de laudă și închinare în timp ce vorbesc eu în limbi. Asta a ajutat mult, pentru că acum
creierul meu coopera cu inima mea în închinarea înaintea Împăratului, în loc să se ridice împotriva
ei. Și curgerea de vorbire în limbi a început să se intensifice și să vină mult mai liber în viața mea.
Dar temerile mele și scepticismul meu rațional m-au împiedicat un an întreg să mă rog în limbi întrun cadru public. Vorbesc despre a fi blocat în îndoială și raționalism! Sigur eram handicapat din
punct de vedere spiritual. Faptul că vezi robia mea față de raționalism ar trebui să te ajute să vezi de
ce sunt acum atât de împotriva lui. Raționalismul m-a ținut departe de Dumnezeu mulți ani.
Pasiunea mea este ca puterea lui să fie ruptă în cultura noastră, astfel încât oamenii să-L poată
experimenta liber pe Dumnezeu la nivel de duh-la-Duh.
Prima dată când am vorbit în limbi în public a fost într-o întâlnire de grup mic de casă.
Tocmai ne rugaserăm pentru o persoană, slujind eliberare de câțiva demoni, și grupul se închina
împreună. Pe când ne închinam ușor și lin, m-am închinat puțin în limbi. „S-a întâmplat“ apoi să iau
acasă o fată care petrecuse timp în America de Sud și știa portugheză. Ea a menționat că m-a auzit
când m-am rugat în limbi în acea noapte și că, în portugheză, am spus: „Uraa! Trăiască Isus!“
Eram uluit. Niciodată nu mă gândisem la posibilitatea că cineva mă va auzi vorbind în limbi și
va recunoaște că este o limbă străină care putea fi tradusă. Nu-i așa că Dumnezeu a fost bun cu
mine? Știind îndoielile raționale cu care crescusem și pe care trebuia să le depășesc, El mi-a dat
într-un mod plin de har această confirmare uimitoare că, da, aceste silabe murmurate pe care le
rosteam din curgerea Duhului Sfânt în inima mea chiar erau mai mult decât o gângureală. Erau
limbi străine care puteau fi înțelese și traduse.
Să prezentăm Principiile Credinței și Curgerii: Ce am învățat eu când am insistat să cunosc
lumea Duhului, descoperind cum să mă predau lui Dumnezeu astfel încât El să poată vorbi prin
mine în limbi? Am aplicat două principii fundamentale pentru viața mea: Principiul Credinței și
Principiul Curgerii. Le foloseam împreună, intenționat, pentru prima dată în viața mea.
1. Principiul Credinței
„Căci fără credință este cu neputință să-I fim plăcuți Lui: pentru că cine se apropie de
Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că-i răsplătește pe cei care-L caută“ (Evrei 11:6)
2. Principiul Curgerii
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„Cel care crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum spune Scriptura. Dar El
vorbea de Duhul, pe care îl vor primi cei care vor crede în El...“ (Ioan 7:38,39)
3. Principiul „Credinței în Curgere“
Darurile Duhului Sfânt operează prin cel care, prin credință, își supune facultățile exterioare
controlului râului lui Dumnezeu din interiorul lui.
- sau, comprimat -

În credință, supune-ți curgerii facultățile exterioare.
De exemplu:
■ Mintea supusă curgerii Duhului Sfânt = gândire cu ungere, cuvinte de înțelepciune, cuvinte
de cunoștință
■ Gura supusă curgerii Duhului Sfânt = vorbire în limbi, profeție, persuasiune
■ Inima supusă curgerii Duhului Sfânt = vocea lui Dumnezeu, deosebirea duhurilor, credința,
pacea
■ Mâinile supuse curgerii Duhului Sfânt = minuni, vindecări
■ Ochii supuși curgerii Duhul Sfânt = vis, viziune, perspectivă divină
O introducere la Principiul Credinței: Evrei 11:6 spune că este imposibil să-I fiu plăcut lui
Dumnezeu dacă nu cred că El este și că El mă va răsplăti când Îl caut intenționat. Deci lucrul care
Îi face plăcere lui Dumnezeu este alegerea mea să cred în El – că El este aici cu mine și că El mă
iubește și mă călăuzește și mă protejează și mă eliberează și interacționează cu mine. Atât de mulți
ani nu I-am oferit lui Dumnezeu această plăcere deoarece credința mea în dispensaționism și în
teologia rațională îndepărtase din viața mea intimitatea cu Dumnezeu. Acum, în cele din urmă,
puteam începe să Îi fac plăcere crezând că El este și că El mă va răsplăti când Îl caut.
De fapt este credința lui Dumnezeu (Marcu 11:22 – în greacă) care este născută în inimile
noastre înfometate care caută, nu este credința noastră. Biblia spune: credința vine în urma auzirii și
auzirea este prin cuvântul (grecescul rhema înseamnă „cuvânt rostit“) de la Hristos (Romani 10:17).
Acest verset se referă la faptul că credința se naște în inima ta când Dumnezeu îi vorbește inimii
tale prin cunoaștere revelată. Rezultatul acestei revelații (în contextul botezului cu Duhul Sfânt) este
că tu știi cu o încredere spirituală, o asigurare sinceră și o siguranță divină că ar trebui să primești
darul vorbirii în limbi și că ai putea primi darul vorbirii în limbi și că vei primi darul vorbirii în
limbi când îl ceri de la un Dumnezeu bun și rostești asta prin credință.

10

Roagă-te ca Dumnezeu să toarne revelație în inima ta. Roagă-L pe Dumnezeu să îți dea
înțelegerea spirituală a versetelor care vorbesc despre botezul cu Duhul Sfânt și darul vorbirii în
limbi. Apoi meditează în rugăciune asupra lor. De asemenea, roagă-L să pună în inima ta darul
credinței pentru botezul cu Duhul Sfânt și darul vorbirii în limbi. Apoi ieși din barcă prin credință,
crezând că Dumnezeu te va întâlni într-o minune divină.
O introducere la Principiul Curgerii: În Ioan 7:38,39, Isus definește Duhul Sfânt din noi ca
pe un râu pe care noi îl experimentăm ca pe o „curgere“. Eu nu onorasem niciodată curgerea din
mine. Nu urmasem niciodată un curs despre curgere, nici nu am analizat sau nu au luat în
considerare implicațiile teologice ale curgerii. În cursul de teologie sistematică pe care l-am făcut la
colegiu nu am acoperit curgerea ca pe una dintre doctrine. Am pierdut complet din vedere conceptul
de curgere până în 1979, când Dumnezeu m-a învățat că această „curgere“ sau „spontaneitate“, așa
cum am ajuns să o numesc, este modul în care experimentăm râul lui Dumnezeu din noi și este una
dintre cele patru chei pe care trebuia să le învăț pentru a începe să aud clar vocea Lui din inima
mea.
Când vorbesc în limbi, eu vorbesc, dar nu eu conduc conștient formarea silabelor. Mă acordez
la curgere și rostesc silabe care nu sunt formate conștient de mintea mea, ci care vin spontan,
conform dictării curgerii Duhului Sfânt din mine. Silabele curg pur și simplu din gura mea. Vorbesc
prin simplă credință de copil. În mine crește o convingere că această curgere de silabe vine de la
râul Duhului Sfânt din mine. Harul lui Dumnezeu se mișcă direct peste inima mea, oferind credința
divină fără de care este imposibil să primești ceva de la El (Iacov 1:6,7)
Din moment ce școala primară, liceul și colegiul m-au învățat să disprețuiesc curgerea, am
avut dificultăți în a onora și a crede în darul vorbirii în limbi și a opera în el în acele prime luni. Prin
harul lui Dumnezeu am ajuns treptat la punctul în care știu că această curgere este Duhul Sfânt din
mine și mărturisirea mea actuală este că „onorez curgerea, pentru că ea este râul Duhului lui
Dumnezeu în inima mea“. Te încurajez să afirmi aceleași convingeri și să faci din ele propria ta
mărturisire. Declară asta acum, de câteva ori.
Nu strică nici să te pocăiești de păcatul tău spunând: „Mă pocăiesc de convingerea mea că
această curgere nu înseamnă nimic și că trebuie disprețuită și lăsată deoparte. Mă întorc de la
această convingere și mărturisesc adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu că râul lui Dumnezeu curge
în mine și că atunci când privesc țintă la Isus și mă acordez la curgere izvorul de gânduri și imagini
pe care le primesc vine de la Duhul lui Dumnezeu care mă locuiește.“
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Fă din asta rugăciunea ta și mărturisirea ta și las-o să te elibereze de dumnezeul
raționalismului care a controlat cultura lumii vestice în ultimii 500 de ani.
Douăzeci și trei de ani de experiență înainte de a fi în stare să definesc clar principiul:
Din nefericire, nu am putut afirma sau înțelege pe deplin acest principiu al Credinței în Curgere la
momentul în care am folosit pentru prima dată vorbirea în limbi în 1975. Mi-au trebuit încă 23 de
ani înainte să pot pune asta pe hârtie și să înțeleg aplicabilitatea ei universală la operarea altor daruri
ale Duhului Sfânt, deoarece același principiu al Credinței în Curgere este ceea ce se folosește pentru
a opera toate darurile Duhului Sfânt în viața cuiva.
Oral Roberts a predat acest principiu „Credință în Curgere“ ani de zile, încurajând oamenii să
se roage întâi în limbi și apoi în engleză. El crede că engleza în care te rogi este interpretarea
limbilor. Eu aș spune că dacă, atunci când comuți, treci de la alte limbi la engleză, continui să
vorbești din curgerea care s-a stabilit în interior când vorbeai în limbi, atunci engleza va fi
interpretarea limbilor, și deci echivalentă cu profeția.
Ia-ți câteva minute să te gândești la ce s-a spus, astfel încât să poți să insiști și să înveți să
operezi darurile Duhului Sfânt dacă vrei să-ți supui facultățile exterioare față de râul lui Dumnezeu
din tine. Odată ce Dumnezeu îți dă revelație referitoare la asta, vei începe să operezi în supranatural.
Nu îți pierde interesul! Oprește-te și gândește-te și meditează și primește această revelație. Viața ta
va continua fie că vei opera în această revelație, fie că nu. Dar dacă o vei primi și o vei trăi vei fi o
manifestare supranaturală a puterii Duhului Sfânt în lumea de azi. Dacă nu, vei fi o manifestare a ta
însuți. Lumea are nevoie de Hristos mult mai mult decât are nevoie de tine.
Câteva înțelegeri teologice despre ce se întâmplă când primești botezul cu Duhul Sfânt
Înțeleg următoarele trei sintagme ca fiind interschimbabile: botez în Duhul Sfânt, botez cu
Duhul Sfânt și botez de către Duhul Sfânt. „În“, „cu“ și „de către“ Duhul Sfânt sunt toate traduceri
acceptabile ale prepoziției grecești en.
În această experiență se întâmplă câteva lucruri. În primul rând, pare evident că ești și umplut
cu Duhul Sfânt în același timp în care ești botezat în Duhul Sfânt. Acest lucru a fost adevărat în
Fapte 2. Fapte 1:5 spune că ei vor fi botezați cu Duhul Sfânt și când se întâmplă asta în Fapte 2:1-4
se spune că ei erau umpluți cu Duhul Sfânt. Cred că atunci când ești botezat în Duhul Sfânt ești în
același timp umplut cu Duhul Sfânt. Acum, această umplere poate și trebuie să se întâmple de multe
ori în viața ta, în timp ce ești botezat în Duhul Sfânt doar o dată. Remarcă faptul că în același grup

12

de oameni care au fost umpluți în Fapte 2:4 au fost umpluți iar în Fapte 4:31. Dar nu se
consemnează că au fost botezați iar în Duhul Sfânt.
În cele ce urmează sunt toate referințele din Biblie la a fi umplut cu Duhul Sfânt: Exod 31:35; 35:31-35; Deuteronom 34:9; Mica 3:8; Luca 1:15,16,41,42,67; Fapte 2:4; 4:8-12,31; 9:17,18;
13:9,10,52; Efeseni 5:18-21.
Aceste versete arată că plinătatea Duhului Sfânt oferă: înțelepciune și înțelegere divină,
ungere în lucrul tău, abilitate de a profeți sub călăuzirea Duhului Sfânt; motivație a inimii cu ungere
(de exemplu, pasiune în ceea ce privește locul tău de muncă); trăsături de caracter și ale inimii cu
ungere (de exemplu curaj, credință) și atitudini ale inimii cu ungere (de exemplu bucurie,
recunoștință).
Ești umplut cu Duhul Sfânt când ești acordat la și manifeșți curgerea Duhului Sfânt care te
locuiește și care îți satură și înviorează inima și îți dă ungere pentru minte, voință, emoții, vorbire și
mâini când le predai curgerii râului lui Dumnezeu din interior.
Botezul cu Duhul Sfânt te duce cu un pas mai departe, adăugând următoarele la lista de
lucruri pe care le experimentezi când ești umplut cu Duhul Sfânt: vorbire în limbi, interpretarea
limbilor, darul vindecărilor și darul minunilor.
În umplerea cu Duhul Sfânt ai început să înveți cum să predai funcțiile exterioare ale
sufletului tău controlului Duhului Sfânt care locuiește în tine, în timp ce în botezul cu Duhul Sfânt
mergi un pas mai departe (de exemplu, să mergi foarte mult spre partea sălbatică și confuză a
vieții – în ceea ce privește raționalismul!) și să îți predai intenționat limba pentru a primi darul
vorbirii în limbi. Această eliberare totală a ta de raționalism și abandonare față de curgerea divină
de cunoaștere revelată este punctul în care Dumnezeu înțelege că ai învățat suficient de bine căile
Lui pentru a ți se încredința o echipare mai mare cu putere. Deci Duhul Sfânt vine și Se odihnește
peste tine cu o ungere specială supranaturală pentru lucrare.
Am descoperit că două minuni extraordinare au avut loc la botezul cu Duhul Sfânt. Prima,
carapacea mea exterioară a trecut printr-o moarte și o înviere profunde, și a doua, Dumnezeu m-a
echipat cu putere de sus. Vezi tu, eu am crescut menținând autocontrolul asupra facultăților
sufletului meu. Eu îmi controlam gândirea, vorbirea, emoțiile etc. Dar Biblia spune că dacă o
sămânță de grâu nu cade în pământ și nu moare ea rămâne singură. Odată ce a murit, poate aduce
multă roadă (Ioan 12:24). Odată ce carapacea exterioară moare, viața Duhului Sfânt din tine poate
țâșni cu putere.
Până când nu am murit față de propriul meu control personal al facultăților sufletului meu, am
rămas singur și neroditor. Odată ce am cedat autocontrolul meu controlului Duhului, am devenit
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imediat extrem de roditor. Botezul în Duhul Sfânt a fost o descoperire majoră când am transformat
controlul meu total asupra limbii mele în controlul Duhului Sfânt, rugându-L să-mi dea darul
vorbirii în limbi.
Isus Hristos Însuși a murit față de autocontrolul asupra acțiunilor Sale. El nu a făcut nimic de
la El, ci numai ce L-a văzut pe Tatăl că face (Ioan 5:19,20,30; 8:26,28,38).
De asemenea, Isus a demonstrat celălalt aspect al botezului Duhului Sfânt. La botezarea Lui
în apă de către Ioan, Duhul Sfânt a coborât în chip de porumbel și S-a odihnit deasupra Lui (Marcu
1:8-11; Ioan. 1:32,33).
Cred că abandonarea autocontrolului propriu față de controlul Duhului este o față a monedei
și Duhul Sfânt odihnindu-se deasupra Lui este cealaltă față a monedei.
Pe de o parte, Duhul se revarsă din interior într-un mod nou și special când eliberăm controlul
limbilor noastre Duhului care ne locuiește, trecând de la dumnezeul raționalismului la Dumnezeul
cunoașteri revelate. Pe de altă parte, este o nouă activare divină care începe acum să se odihnească
peste credincios. Mă întreb dacă Dumnezeu spune „Acum, când văd că înveți să te abandonezi Mie
mai complet, îți voi da un nivel mai mare de putere șu autoritate și ungere în tot ceea ce faci“. Asta
suspectez eu că se întâmplă.
Așa că să vorbim despre această a doua jumătate a experienței botezului Duhului Sfânt –
această echipare cu putere de sus când Duhul Sfânt Se odihnește „peste“ tine într-un mod nou și
special.
„Voi trimite peste voi făgăduința Tatălui Meu; dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu
putere de sus“ (Luca 24:49)
Această împuternicire produce câteva rezultate importante în viețile noastre.
„Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să aduc vești bune celor nenorociți; El
M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război,
izbăvirea; să vestesc un an de îndurare al Domnului (Luca 4:18,19; vezi și Isaia 61:1-3)
„Știți cum Dumnezeu L-a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din
loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu El“
(Fapte 10:38)
„Dar voi ați primit ungerea din partea Celui Sfânt și știți orice lucru... ungerea Lui vă învață
despre toate lucrurile“ (1 Ioan 2:20,27)
Această împuternicire divină a trecut de la Isus la ucenicii Lui în numeroase cazuri (Matei
28:18-20; Marcu 16:17-19; Luca. 9:1,2; 10:17,19; Fapte 1:5,8; 2:1-4).
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Deci echiparea divină cu putere ne permite să arătăm predicare și învățătură cu ungere,
vindecare divină, atât a emoțiilor, cât și a trupului fizic, și scoaterea duhurilor, și, de asemenea,
oferă o mărturie interioară despre ce este adevărat și ce nu este.
Eu am experimentat aceste lucruri de-a lungul timpului, și așa se va întâmpla cu toți cei care
primesc botezul cu Duhul Sfânt. Cred că pietrele de construcții pe care Duhul ni le dă și care ne
permit să facem aceste lucruri sunt enumerate în 1 Corinteni 12:7-11 și se numesc „manifestare a
Duhului Sfânt“. Există nouă moduri prin care Se manifestă Duhul Sfânt prin noi, odată ce învățăm
cum să-I predăm controlul facultăților noastre.
Cele nouă manifestări sunt (cu definiții):
Cuvântul de înțelepciune – înțelepciune ce vine din gândurile care curg
Cuvânt de cunoștință – cunoștință care vine din gândurile care curg
Credință – o împărtășire a esenței divine în inimile noastre
Darul vindecărilor – o eliberare a puterii supranaturale prin ungere
Darul minunilor – o eliberare a puterii supranaturale prin ungere
Profeție – cuvinte rostite călăuzite de curgerea Duhului Sfânt
Deosebirea duhurilor – un martor interior în ceea ce privește prezența demonică
Limbile – cuvinte rostite care nu au fost învățate și sunt călăuzite de curgerea Duhului Sfânt
Interpretarea limbilor – cuvinte rostite călăuzite de curgerea Duhului Sfânt.
Aceste abilități sunt disponibile pentru fiecare creștin care păstrează o inima smerită și are
ochii țintă la Isus (Matei 5:5; Evrei 12:1,2). Dacă citești cu atenție cartea Fapte de la convertirea lui
Pavel înainte (Fapte 9-28), vei descoperi că Pavel arată toate cele nouă manifestări de mai sus ale
Duhului Sfânt. Eu cred că și noi putem face asta când învățăm să ne supunem facultățile exterioare
îndemnurilor Duhului Sfânt care locuiește în noi. Vorbirea în limbi și botezul cu Duhul Sfânt nu
sunt decât primii pași într-o viață minunată, trăită cu ungerea Duhului. Insistă până când manifești
pe deplin și complet Duhul Sfânt prin viața ta și ai devenit roditor din punct de vedere spiritual,
oferind vindecare națiunilor.
În cele din urmă, dacă te interesează ce a descoperit știința în legătură cu vorbirea în limbi, ai
aici câteva informații interesante.
Studiile realizate în laboratoare științifice au revelat faptul că atunci când cineva vorbește în
limbi se înregistrează activitatea undelor creierului pe partea dreaptă a creierului. Printre activitățile
care implică partea dreaptă a creierului se numără viziunea, intuiția, simțul artistic și muzica. Eu pot
verifica personal faptul că vorbirea în limbi mă deschide spre viziuni, spre vocea interioară blândă,
a lui Dumnezeu, spre pace și putere.
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Studiile științifice au mai descoperit faptul că vorbirea în limbi întărește sistemul imunitar. Nu
e deloc un efect secundar rău, mai ales într-o perioadă în care sistemul imunitar al americanului
mediu a înregistrat o deteriorare cu 30% față de acum douăzeci de ani. Acesta poate fi unul dintre
modurile prin care Dumnezeu Își păstrează legământul de sănătate cu Biserica Lui.
Un rezumat al celor trei lucrări ale Duhului Sfânt în viața credinciosului:
Ești mântuit când te pocăiești de păcatul tău și Îl primești pe Isus ca Domn și Mântuitor,
primind o inimă nouă și un duh nou care înlocuiesc vechile tale dorințe rele cu o pasiune pentru
adevăr, dragoste și neprihănire.
Ești umplut cu Duhul Sfânt când ești acordat la și eliberezi curgerea Duhului Sfânt din tine,
care îți satură și înviorează inima și îți unge mintea, emoțiile, voința, vorbirea și mâinile când predai
controlul lor curgerii râului lui Dumnezeu din interior.
Ești botezat cu Duhul Sfânt când poți să operezi în darul vorbirii în limbi și să primești
echipare cu putere de la Duhul Sfânt care îți permite să te rogi cu succes pentru alții pentru
vindecare, minuni și eliberare.
Unii poate vor să susțină că botezul cu Duhul Sfânt și umplerea cu Duhul Sfânt sunt una și
aceeași experiență. Pot accepta asta ca pe o posibilitate. Asta ar însemna că tot ce am spus referitor
la aceste două experiențe ar putea fi catalogat sub o singură apariție în loc de două. Nu trebuie să
mă lupt să le disting ca fiind două experiențe separate. Important este că toată manifestarea, puterea
și darurile Duhului Sfânt sunt operaționale în viața ta. Asta este ce mă interesează.
Acum TU explorează Scriptura referitor la cele trei lucrări ale Duhului Sfânt în viața
credinciosului.
1. La mântuire, Duhul Sfânt locuiește inima creștinului și tu ești născut din nou, primind o
nouă inimă. Puterea lui Dumnezeu prinde viață în interiorul omului. Notează ce te învață
următoarele versete despre asta.
Ezechiel 36:26,27
I Corinteni 6:17
Romani 8:9
Romani 8:15
La mântuire, în inima ta are loc o schimbare puternică. Primești natura divină profund în
duhul tău prin Duhul Sfânt care te locuiește (2 Petru 1:4) și „Duhul Însuși mărturisește odată cu
duhul [tău] că [tu] ești [un copil] al lui Dumnezeu” (Romani 8:16). Poți experimenta o transformare
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divină instantanee a atitudinilor inimii tale la momentul mântuirii. Dorința ta de a păcătui poate pur
și simplu să dispară.
Dar această locuire este doar începutul lucrării Duhului Sfânt. Această sămânță, îngropată
adânc în tine, vrea să crească până când fiecare particulă a ființei tale este controlată de asta. Astfel,
tu începi procesul de a-i permite „puterii care este la lucru în interior“ să se și manifeste în afară
(Filipeni 2:12,13). Asta ne aduce la al doilea mod în care Duhul Sfânt vrea să lucreze în viața ta.
2. Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență care deschide uși și în care, printr-o rugăciune a
credinței, îți încredințezi funcționarea capacităților sufletului tău impresiilor blânde, intuitive și
spontane ale Duhului din tine, conectând puterea din duhul tău cu facultățile sufletului tău în
dimensiuni noi și extraordinare. Asta deschide ușa pentru ca puterea care te locuiește să se reverse
în exterior și de aceea este numită o experiență care împuternicește. Este cunoscută ca botezul cu
Duhul Sfânt pentru că Dumnezeu face ca Duhul Sfânt să Se odihnească peste tine, echipându-te cu
o putere specială pentru slujire. Notează ce te învață următoarele versete în legătură cu botezul cu
Duhul Sfânt.
Luca 3:16
Fapte 1:8
Fapte 2:1-4
Vedem că Isus urma să-i îmbrace cu putere pe ucenicii Lui botezându-i în Duhul Sfânt,
făcându-i martori eficienți, ceea ce restul versetelor din Fapte 2 arată că a fost exact așa. Botezul cu
Duhul Sfânt este o experiență care împuternicește, echipându-te pentru slujire. Nu e același lucru cu
locuirea, care se întâmplă la mântuire, așa cum vedem în următoarele exemple biblice.
În Ioan 7:38,39, Isus le spune despre râul de apă vie care urma să curgă din inimile
credincioșilor după ce Isus era proslăvit. Isus a spus că acest râu era Duhul Sfânt. A doua zi după ce
Isus Și-a primit trupul proslăvit, El S-a întâlnit cu ucenicii Lui și a suflat peste ei, poruncindu-le să
primească Duhul Sfânt (Ioan 20:21,22). În acel moment ucenicii au fost născuți din nou. Râurile de
apă vie au început să curgă în inimile lor. Mântuirea venise pentru omenire. Patruzeci de zile mai
târziu (Fapte 1:3), Isus Și-a adunat ucenicii împreună ca să aștepte botezul cu Duhul Sfânt (Fapte
1:5), care a apărut zece zile mai târziu în Fapte 2:1-4. Astfel, vedem că locuirea Duhului și botezul
cu Duhul nu sunt aceeași experiență.
Vedem că botezul cu Duhul Sfânt este adesea legat de vorbirea în limbi, așa cum apare în
Fapte 2:1-4. Vorbirea în limbi este una dintre cele nouă manifestări ale Duhului Sfânt menționate în
1 Corinteni 12:7-11. Este abilitatea dată de Dumnezeu de a vorbi supranatural într-o altă limbă.
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Acum, permite-mi să repet și să extind o declarație pe care am făcut-o mai devreme: botezul
cu Duhul Sfânt este o experiență care deschide uși și în care, într-o rugăciune a credinței,
credinciosul devotat încredințează funcționarea capacităților sufletului lui impresiilor blânde,
intuitive, spontane ale Duhului din el, conectând astfel puterea duhului lui cu facultățile sufletului
lui în dimensiuni noi și minunate. Fiecare parte a afirmației de mai sus este importantă.
a. Este o experiență care deschide uși, nu este punctul final.
b. Se face prin rugăciune și credință.
c. Cere evlavie.
d. Trebuie să fii mântuit.
e. Renunți la controlul sufletesc pentru controlul Duhului.
f. Astfel se deschide o nouă dimensiune a vieții.
g. Duhul conduce prin impresii blânde, intuitive, spontane.
Acum vom examina vorbirea în limbi ca pe cea mai simplă dintre expresiile trecerii de la
controlul sufletesc la controlul Duhului.
Poate ai remarcat că adesea în cartea Fapte punerea mâinilor a transmis botezul cu Duhul
Sfânt odată cu vorbirea în limbi. Poate fi util să ai încurajarea credinței altei persoane alături de tine
când Îi ceri lui Dumnezeu acest dar, dar nu este absolut necesar. Dumnezeu vrea să te întâlnească
oricând ești pregătit să primești.
În calitate de creștin devotat, care caută cu stăruință să lărgească în afara lui curgerea puterii
Duhului prin el, eu încerc să-i îngădui duhului să controleze sufletul. Știu că atunci când cer lărgirea
mișcării Duhului Sfânt prin mine nu îmi va da un pește (lucrarea mâinilor mele) sau un șarpe (o
contrafacere satanică) (Luca 11:11-13).
Astfel, prin credință Îl caut pe El. Știu că trebuie „să umblu după darurile duhovnicești“ (1
Corinteni 14:1) și vorbirea în limbi, așa cum s-a exprimat ea în ziua Cincizecimii pare a fi darul cel
mai ușor și mai rapid de primit. Deci cer de la Dumnezeu acest dar. Îmi amintesc că atunci când
Petru mergea pe apă el a trebuit să colaboreze cu puterea supranaturală a lui Dumnezeu, ridicând-se
și ieșind din barcă, oferind o oportunitate ca minunea să se întâmple. Apoi a trebuie să continue
mergând, permițându-i minunii să continue.
Deci, prin credință, eu îi încredințez duhului meu controlul asupra vorbirii mele, în timp ce
continui să umblu (în acest caz să vorbesc), oferind spațiu pe care să-l umple minunea. Sunt într-un
moment crucial în experiența mea creștină, o ocazie care va deschide multe alte uși în viața mea
spirituală. Cred prin credință că puterea lui Dumnezeu care mă locuiește poate curge și va curge în
manifestări supranaturale atunci când Îi predau Lui capacitățile mele. În acest moment de credință,
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fie El mă va întâlni și va fi cine spune El că este, fie voi fi un prost, vorbind ca un copil. Într-o
atitudine de predare plină de credință, trec controlul limbii mele de la sufletul meu la duhul meu și
prin credință continui să vorbesc, crezând că, din moment ce eu nu controlez formarea silabelor, ci
mă uit la El, El va prelua controlul și le va forma prin călăuzire blândă. Percep cu greu că El chiar
este aici, dar, atunci când las în mod continuu deoparte controlul sufletului și îi cedez în mod
regulat controlul limbii mele duhului meu, mă trezesc crescând în conștientizarea mișcării duhului
și a puterii duhului. „Cine vorbește în altă limbă... Îi vorbește lui Dumnezeu... cu duhul el spune
taine... și se zidește pe sine însuși“ (1 Corinteni 14:2,4).
Deci vorbirea în limbi, care poate începe ca un act pur al credinței, este acum condusă de
mișcarea blândă a Duhului Sfânt din tine. Odată ce s-a realizat această străpungere domeniul
vorbirii în limbi este relativ simplu și pot fi continuate și dezvoltate celelalte nouă manifestări ale
Duhului (1 Corinteni 12:7-11). Acesta nu este finalul, ci de fapt numai începutul unei noi
dimensiuni a vieții tale, care este menținută prin umplerea continuă cu Duhul Sfânt (Efeseni 5:18).
Îți vei aduce aminte că Duhul te locuiește la mântuire, Se odihnește peste tine la botez și
acum, într-o experiență finală, te umple încontinuu.
3. Umplerea continuă cu Duhul Sfânt
Notează Efeseni 5:18.
În greacă, această afirmație este la modul imperativ, ceea ce face din ea o poruncă, nu o
opțiune (n.tr.: în română este tot la modul imperativ). Este la prezent continuu, ceea ce face din ea o
acțiune continuă sau repetitivă. Este la diateza pasivă (n.tr.: în limba engleză), ceea e înseamnă că
este ceva ce ți se face (faptul că ești umplut).
Această experiență de a fi umplut cu Duhul Sfânt este o experiență repetitivă, pe care ți se
poruncește să o ai și prin care ești folosit de Duhul Sfânt. În contextul primei părți a versetului, în
loc să cedezi controlului vinului, cedezi controlului Duhului din tine, care radiază. Astfel,
descoperim termenul „umplut“ folosit și pentru a descrie experiența de la Cincizecime (Fapte 2:4).
Dar, când Biblia vorbește despre mântuire sau despre botezul cu Duhul Sfânt, folosește timpul
aorist (Ioan 3:3; Fapte 1:5; 10:45). Timpul aorist înseamnă că „acțiunea s-a petrecut într-un moment
din trecut, iar rezultatele acelei acțiuni sunt în viitor“. De exemplu, la mânuire noi suntem născuți
din nou o dată și acțiunea are efect asupra întregii noastre vieți. Acest lucru este adevărat și pentru
botezul cu Duhul Sfânt. Ești botezat o dată și această străpungere se păstrează pentru tot restul vieții
tale. Dar predarea clipă de clipă („umplerea“) este o acțiune continuă aflată în desfășurare. Acest
lucru este demonstrat în Fapte 4:31, când Petru și Ioan au fost umpluți din nou, primind putere
proaspătă pentru nevoia de la acel moment.
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Prin urmare, botezul cu Duhul Sfânt este numai una dintre cele trei experiențe cu Duhul Sfânt
din viața ta și, dacă nu este combinată cu umpleri constante, te lasă într-o poziție spirituală
neterminată. Plinătatea de putere este realizată când umbli în toate cele trei experiențe ale Duhului
Sfânt.
Să trăiești umplut cu Duhul Sfânt clipă de clipă înseamnă să fii acordat la și să simți curgerea
divină a râului lui Dumnezeu din tine, să te conectezi cu El – Duhul Sfânt – și să Îl manifești prin
facultățile tale exterioare când umbli prin viață. Ochii tăi sunt la Isus. Ești conștient de Isus. Ești
smerit cu inima, crezând în puterea și înțelepciunea lui Isus din tine, mai degrabă decât în tine, și
eliberând râul divin al Duhului Sfânt prin viața ta, arătând credință, nădejde, dragoste, bucurie, pace
și tot restul roadei Duhului Sfânt (Galateni 5:22,23).
Așa cum am precizat mai devreme în această broșură, când vei umbla în plinătatea Duhului
Sfânt vei arăta înțelepciune și înțelegere divină, ungere în lucrarea mâinilor tale; abilitate de a
profeți sub călăuzirea Duhului Sfânt, motivații ale inimii cu ungere (de exemplu, pasiune referitoare
la locul tău de muncă), trăsături de caracter ale unei inimi cu ungere (de exemplu curaj, credință) și
atitudini ale unei inimi cu ungere (de exemplu bucurie, recunoștință).
Pentru mai multă învățătură despre plinătatea Duhului Sfânt, te rog să vezi A Plain Account
of Christian Perfection de John Wesley, Abide in Christ de Andrew Murray sau Naturally
Supernatural de Mark și Patti Virkler.
Scrie unde ești tu în legătură cu aceste trei experiențe și ce îți spune Dumnezeu.
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Botezat cu putere
Deși Biserica a fost apărut în Ioan 20:22, Isus i-a învățat pe ucenicii Lui să aștepte
împuternicirea de sus înainte ca ei să înceapă să slujească (Fapte 1:4,5). Ei au primit acea
promisiune în Fapte 2:1-4 prin botezul și umplerea cu Duhul Sfânt și au devenit o sursă uimitoare
de putere spirituală pentru lumea din jurul lor.
Trei lucrări ale

Mântuire

Duhul Sfânt la botez

Duhului Sfânt
Experiența

Cuvântul cheie care

Umplerea cu Duhul
Sfânt

Duhul Sfânt locuiește

Duhul Sfânt vine peste o

Persoana se predă

persoana

persoană

constant Duhului Sfânt

„IN“ (Ioan 7:38,39)

„PESTE“ (Fapte 1:8)

„UMPLUT“ (Efeseni

descrie poziționarea

5:18)

Duhului Sfânt
Texte

Rom. 8:9: Dacă cineva

Luca 3:16: El vă va

Efeseni 5:18: Nu vă

nu are Duhul lui

boteza cu Duhul Sfânt

îmbătați de vin, ci fiți

Hristos nu este al Lui

plini de Duh

Baptiști

Penticostali

Metodiști

Diverse nume date

Mântuire (Romani

Botez în Duhul Sfânt

Umplut cu Duhul Sfânt

acestei experiențe

10:9,10); Locuire (Ioan

(Fapt 1:5); Echipare cu

(Efeseni 5:18); Sfințire

7:38,39); Naștere din

putere (Luca 24:49);

(1 Tesaloniceni 5:23);

nou (Ioan 3:3); Botez

Botez cu putere (Fapte

Rămânere (Ioan 15:4)

în trupul lui Hristos (1

1:8)

Accentul principal al
diferitelor grupuri
denominaționale

Corinteni 12:13)
Un exemplu al acestor

Ioan 20:22: Primirea

Fapte 2:1-4: A umplut

Fapte 4:31: Ei toți erau

trei lucrări la Petru,

Duhului Sfânt

casa... Sa odihnit peste

umpluți și sau început

fiecare dintre ei.

să vorbească.

Ioan și alți ucenici
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Trei lucrări ale

Mântuire

Duhul Sfânt la botez

Duhului Sfânt
Perspective grecești:

Umplerea cu Duhul
Sfânt

„Născut“ (Ioan 3:3)

„Primit“ (Fapte 10:47)

Este interesant de

„Fii umplut“ (Efeseni
5:18)

remarcat faptul că în

Timpul aorist:

Timpul aorist: Fapte 1:5

Timpul prezent

toate cele trei lucrări ale

acțiunea s-a întâmplat

– „botezat“

continuu: acțiune

Duhului tu ești pasiv

într-un moment din

continuă sau repetată

trecut

Câteva considerații

Diateză pasivă:

Diateză pasivă:

Diateză pasivă: a fi

acțiune care ți se face

obținere, nu realizare

umplut

Mântuirea te duce în

Botezul în Duhul Sfânt

Numai prin umblarea în

cer.

deschide uși spre o

abandonare totală

experiență directă

începe să se reverse

continuă cu Dumnezeu.

puterea din tine

Duhul tău este topit cu

Sufletul tău este conectat

Întreaga ta ființă (duh,

al Lui.

din nou cu duhul tău

suflet, trup) este
sensibilizată de Duhul
Sfânt

Pregătire personală

Pocăință de păcat și

Așteptare în liniște

Nicio încredere în fire

pentru a primi

credință în Isus (Fapte

(Fapte 1:4; Psalm 46:10)

(Filipeni 3:3)

Declararea lui Isus ca

Predă-te pe tine însuți,

Un singur scop. Să fii

Domnul tău (Romani

mai ales limba ta, cel

găsit în Hristos

10:9,10)

mai indisciplinat

(Filipeni 3:8,9)

2:38)

mădular al tău (Iacov
3:1-8; Fapte 2:4)
Să simți profund în

Rostește prin credință,

Acordat constant la

interiorul tău că ești un

încrezându-te în Duhul

vocea și prezența lui

copil al lui Dumnezeu

că îți va da ce să rostești

Dumnezeu din interior

(Romani 8:9,14-16)

(Fapte 2:4)

(Rom. 8:14)

Gând final: Slujirea împuternicită de Duhul a lui Isus și a Bisericii Primare va fi recâștigată numai dacă
cineva umblă în toate cele trei experiențe ale Duhului Sfânt.
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Să organizăm cele
trei botezuri nou testamentare
Botezul în apă

Botezul cu Duhul Sfânt

1 Corinteni. 12:13: Am

Fapte 2:38: Pocăiți-vă

Luca 3:16: El vă va boteza

fost botezați de un

și fiți botezați în

în Duhul Sfânt.

singur Duh, ca să

Numele lui Isus

Fapte 1:5: Veți fi botezați în

Botezul în Trupul lui
Hristos
Text cheie

alcătuim un singur trup. Hristos.
Momentul apariției

Momentul mântuirii

Duhul Sfânt.

Imediat după

După mântuire (poate fi

convertire

înainte sau după botezul în
apă)

Botezător

Duhul

Un ucenic al lui Isus

Isus

Intermediar

Trupul lui Hristos

Apa

Duhul Sfânt
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Patru puncte de vedere
despre valoarea vorbirii în limbi
1. Vorbirea în limbi este o poartă de intrare care oferă mijlocul unui contact direct cu
Dumnezeu, ajutându-te să experimentezi semnificație și vitalitate, deoarece te conectează mai
îndeaproape cu centrul tuturor sensurilor: Isus Hristos și puterea Duhului Sfânt.
2. Vorbirea în limbi în sine devine centrul vieții creștine. Hristos, care trebuie să fie centrul
vieții, este înlocuit de o experiență și creșterea creștină este împiedicată.
3. Vorbirea în limbi este o abandonare deliberată a ta însuți față de irațional, și deci este
lipsită de sens, sau pur și simplu față de forțe ostile din lumea spirituală, și deci periculoasă, ducând
la dezastru personal.
4. Vorbirea în limbi a fost o experiență a întâlnirii directe continue cu Dumnezeu. Creștinii
din trecut se bucurau de acest dar supranatural, dar el nu mai este disponibil pentru Biserica de azi.
Care înțelegi tu că este punctul de vedere al Bibliei în legătură cu valoarea vorbirii în limbi?

Un gând demn de luat în considerare
Poate te întrebi uneori cum de, făcând un lucru pe care nu îl înțelegi, ființa ta se transformă,
așa cum promite epistola către Corinteni că va face vorbirea în limbi. Psihologii au descoperit că
visele te afectează fără să le conștientizezi sau să le înțelegi. Dacă ești lipsit constant de vise, asta va
contribui la o cădere mentală sau emoțională. Dacă visele care îți vorbesc din inima ta pot oferi
vindecare și sănătate, nu este la fel de ușor să crezi că vorbirea în limbi care vine din duhul tău unit
cu Duhul Sfânt îți poate aduce bunăstare spirituală, mentală și emoțională?
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Pași pentru a conduce un grup
la botezul cu Duhul Sfânt:
■ Treci cu grupul prin această broșură, lăsând timp pentru discuții, întrebări și răspunsuri.
Caută să oferi cunoașterea revelată că Dumnezeu vrea să-i boteze cu Duhul Sfânt, că El îi va boteza
cu Duhul Sfânt când cer asta și că vor vorbi în limbi când ies pe apă încrezându-se în Dumnezeu.
Credința naște minuni.
■ Cei care vor să primească botezul cu Duhul Sfânt să vină în față. Invită-i pe ei care l-au
primit deja să se adune în jurul lor, punându-și mâinile peste ei.
■ Roagă-te, invitând prezența Duhului Sfânt.
■ Mulțumește-I pentru că e prezent, răspunzând rugăciunilor tale.
■ Participanții să se roage, cerând botezul în Duhul Sfânt și darul vorbirii în limbi (poate
repetând o rugăciune după tine).
■ În timp ce îți pui mâinile peste participanți, roagă-te ca ei să primească botezul cu Duhul
Sfânt și darul vorbirii în limbi.
■ Încurajează pe toată lumea să înceapă să I se închine lui Dumnezeu și să-I mulțumească în
limba lor maternă, cu voce tare.
■ Apoi învață pe toată lumea să schimbe lauda și închinarea lor din limba maternă și să
rostească orice silabă care vine din curgerea Duhului lui Dumnezeu din ei (Fapte 2:11). Sfătuiește-i
pe fiecare dintre ei să continue să se roage și să se închine fără să controleze conștient formarea
silabelor pe care le rostesc, ci lăsând curgerea Duhului Sfânt să le controleze. Declară credința că
atunci când inima creștinului este ațintită la Domnul Isus Hristos și el se acordează la râul din
interiorul lui, curgerea care vine va fi de la Isus.
■ Continuă până când toți îl primesc. Din timp în timp pune-ți urechea lângă gura celor care
se roagă pentru asta și încurajează-i când îi auzi începând să vorbească (adesea șovăitor) într-o
limbă nouă. Este șovăitor pentru că ei abandonează raționalismul și întâlnesc relevația, ceea ce este
un pas uriaș pentru cineva din lumea vestică.
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Cele mai mari blocaje de depășit:
■ Participanții să nu se oprească din a se ruga în limba lor maternă.
■ Participanții să se oprească din a se ruga împreuna și să rămână tăcuți.
Soluțiile:
■ Fă-i pe participanți să renunțe din nou la raționalism și să mărturisească faptul că „Onorez
curgerea râului Duhului Sfânt din mine și mă voi acorda la curgere și aleg să vorbesc din această
curgere“.
■ Încurajează-i să pășească prin credință, crezând că Dumnezeu îi răsplătește pe cei care Îl
caută, și să declare că „Aleg să rostesc prin credință simplă, copilărească, silabele pe care mi le dă
curgerea Duhului Sfânt”. Apoi susține-i când fac asta, chiar dacă încep într-un mod șovăitor. În
general când încercăm ceva nou suntem ezitanți și asta include să învățăm să umblăm prin credință
și să învățăm să rostim prin credință. Pentru a încuraja acest proces, învață-i să își ațintească ochii
(interiori) la Isus și să I se închine în limba lor maternă în mintea lor, în timp ce buzele lor să I se
închine în limbi. Descurajează-i să-i permită minții luxul de a analiza și critica această experiență
spirituală în timp ce o au. Dacă fac asta, îndoiala analitică va face ca experiența spirituală să se
oprească. Cei care cred sunt cei care cred, nu cei care analizează (Marcu 11:24). Ei trebuie să fie
credincioși, pentru că dacă se îndoiesc nu vor primi nimic de la Domnul (Iacov 1:6,7). Îndeamnă-i
să aleagă să creadă și să pășească prin credință, crezând că atunci când fac asta Dumnezeu îi
întâlnește și se întâmplă o minune. Se întâmplă!
■ Înțelege că nu se va întâmpla nicio minune dacă ei continuă să vorbească în limba lor
maternă sau renunță să se roage împreună. Clarifică faptul că ei trebuie să rostească prin credință
silabele pe care nu le controlează conștient cu mintea. Apoi vor umbla pe apă și vor experimenta o
minune de har și credință. Acestea sunt regulile credinței.
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Patru chei pentru a auzi
vocea lui Dumnezeu
Mă răsuceam pe toate părțile în pat, incapabil să adorm. Un gând nu-mi dădea pace: „Dacă
mor în noaptea asta? Nu sunt pregătit să mă duc în cer.“ Din moment ce nu puteam alunga gândul,
m-am trezit, am mers jos și am așteptat ca părinții mei să vină acasă de la întâlnirea lor. Când au
ajuns, am anunțat că vreau să fiu mântuit și ei m-au dus direct acasă la pastor, unde el mi-a explicat
planul mântuirii și m-a condus în rugăciunea păcătosului. Aveam 15 ani când L-am primit pe Isus
Hristos în inima mea ca Domn și Mântuitor.
Vocea lui Dumnezeu era cea care îmi vorbise în acea noapte, chemându-mă în împărăția Lui.
Vocea Lui a venit ca un gând spontan în capul meu. Dar nu am definit asta ca pe modul de bază în
care este auzită vocea lui Dumnezeu până când nu am terminat o căutare disperată de 10 ani pentru
a-L auzi cu claritate.
Creștinismul este unic printre religii pentru că numai el oferă o relație personală cu Creatorul
începând de ici și acum, și care durează toată veșnicia. Isus a spus: „Viața veșnică este aceasta: să-L
cunoască pe Dumnezeu“ (Ioan 17:3). Din nefericire, mulți oameni din Biserică ratează marea
binecuvântare a părtășiei cu Domnul lor pentru că am pierdut abilitatea de a recunoaște vocea Lui.
Deși Ioan 10:27 ne promite că „Oile Mele aud vocea Mea“, prea mulți credincioși sunt înfometați
după această relație intimă, singura care poate satisface dorința inimilor lor.
Eu am fost una dintre acele oi care nu puteau identifica vocea Păstorului lor. Tânjeam după o
intimitate spirituală mai profundă cu Dumnezeu, dar nu o puteam găsi. Apoi, în al unsprezecelea an
din viața mea creștină, am avut gândul spontan că „ar trebui să-mi pun deoparte un an din viață și să
mă concentrez pe a învăța să aud vocea lui Dumnezeu“. Am decis să acționez pe baza acestui gând
și să dedic un an pentru un efort concentrat, ca să învăț să aud vocea Lui. Într-un mod inconștient
pentru mine, Domnul mă chema să investesc acest timp.
În acel an Domnul mi-a revelat patru chei simple, care se găsesc toate în Habacuc 2:1,2, și
care au deblocat comoara vocii Lui. Folosind cele patru chei împreună am ajuns să aud mereu cu
ușurință vocea lui Dumnezeu. Era pasul care a adus cea mai mare transformare din cei 45 de ani ai
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vieții mele creștine! Mi-ar plăcea să îi împărtășesc cu tine, ca să poți să-i încerci și tu și să vezi dacă
vor face același lucru pentru tine.

Cheie: Vocea lui Dumnezeu în inima ta sună adesea ca o curgere de gânduri
spontane.
Habacuc știa cum sună vocea lui Dumnezeu când îi vorbea lui (Habacuc 2:2). Ilie a descris-o
ca pe un susur blând și subțire (Împărați 19:12). Eu întotdeauna am ascultat o voce interioară
audibilă, și Dumnezeu vorbește uneori așa. Dar am descoperit că de obicei vocea lui Dumnezeu
vine sub formă de gânduri spontane sau gânduri care curg.
De exemplu, ți s-a întâmplat vreodată să conduci pe șosea și să îți vină gândul să te rogi
pentru o anumită persoană? Nu ai crezut că Dumnezeu era Cel care îți spunea să te rogi? Cum a
sunat vocea lui Dumnezeu: a fost o voce audibilă sau a fost un gând spontan care și-a venit în
minte?
Experiența arată că noi percepem comunicarea la nivel de duh ca pe gânduri, impresii și
viziuni spontane, și Scriptura confirmă asta în multe moduri. De exemplu, o definiție a paga, un
cuvânt ebraic pentru mijlocire, este „o întâlnire întâmplătoare sau o intersectare accidentală“. Când
Dumnezeu pune oameni pe inima ta, El face asta prin paga, un gând întâlnit întâmplător care se
intersectează „accidental“ cu mintea noastră. Noi considerăm asta o întâlnire întâmplătoare în
sensul că nu ne-am gândit la ea, dar ea este plină de sens, deoarece Dumnezeu a trimis-o la noi.
Prin urmare, când vrei să auzi vocea lui Dumnezeu, te acordezi la gândurile întâlnite
întâmplător, spontane sau care curg. Chiar și gândurile lui satan vin la noi sub formă de gânduri
spontane, de aceea ni se poruncește să „facem fiecare gând rob“ (2 Corinteni 10:5). Sunt sigur că
noi toți am experimentat gânduri rele spontane care au venit spre noi, atacându-ne chiar în
momentele noastre de rugăciune și închinare. Deci am tras concluzia că gândurile analitice sunt ale
mele, gândurile spontane vin de la Duhul Sfânt și gândurile rele spontane vin de la duhuri rele.
Gândurile lui Dumnezeu se aliniază cu Scriptura și cu diversele Lui nume: Mângâietorul,
Sfătuitorul, Învățătorul, Dătătorul de Viață, Vindecătorul și Eliberatorul. Gândurile Lui zidesc,
încurajează și mângâie. Ele sunt curate, pașnice, rezonabile, pline de milă și de roade bune,
neclintite (Iacov 3:17).
Gândurile lui satan se aliniază cu diferitele lui nume: pârâș, vrăjmaș, hoț care vine să ucidă,
să fure și să prăpădească. Gândurile lui condamnă și aduc disperare, respingere, teamă, îndoială
necredință și în general mizerie. Gândurile lui satan aduc gelozie și ambiție egoistă (Iacov 3:14,15).
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Chei: Liniștește-te ca să simți curgerea de gânduri a lui Dumnezeu.
Habacuc a spus: „M-am dus la locul meu de strajă“ (Habacuc 2:1). Habacuc știa că pentru a
auzi gândurile interioare liniștite, spontane, de la Dumnezeu, el trebuia întâi să meargă într-un loc
liniștit și să își liniștească propriile gânduri și emoții. Psalmul 62:5 ne încurajează să ne liniștim
sufletele înaintea lui Dumnezeu. Este o cunoaștere interioară profundă în duhurile noastre (curgerea
spontană) pe care fiecare dintre noi o poate experimenta când ne liniștim carnea și mintea. Dacă nu
suntem liniștiți vom simți doar propriile noastre gânduri.
Să-L iubim pe Dumnezeu printr-un cântec liniștit de închinare este un mod foarte eficient de a
ne liniști (vezi 2 Împărați 3:15). După ce mă închin și mă liniștesc mă deschid spre acea curgere
spontană. Dacă îmi vin gânduri despre lucruri pe care am uitat să le fac, le notez ca să le fac mai
târziu. Dacă îmi vin gânduri de vinovăție și nevrednicie, mă pocăiesc pe deplin, primesc curățarea
sângelui Mielului, mă îmbrac cu haina neprihănirii Lui și mă văd fără pată înaintea lui Dumnezeu
(Isaia 61:10; Coloseni 1:22).
O atenție clară oferă curgerea cea mai pură: Pentru a primi cuvântul curat al lui Dumnezeu
este foarte important ca inima mea să aibă atenția îndreptată corect atunci când mă liniștesc,
deoarece curgerea intuitivă rezultă din viziunea pe care o păstrez înaintea ochilor mei. Dacă îmi
ațintesc ochii la Isus, curgerea intuitivă este pură și vine de la Isus. Dar dacă îmi ațintesc privirea la
vreo dorință a inimii mele, curgerea intuitivă este afectată de acea dorință. Pentru a avea o curgere
pură trebuie să mă liniștesc și să îmi fixez ochii cu atenție la Isus (Evrei 12:2).
Din nou, închinarea liniștită înaintea Împăratului și primirea liniștii care o urmează realizează
ușor acest obiectiv. Este potrivit să ne începem timpul de rugăciune cum ne-a învățat Isus să ne
rugăm: „Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se Numele Tău...“ Isus ne-a învățat să începem
rugăciunea ridicându-ne ochii la Tatăl nostru și văzându-L pe El. Nu începem rugăciunea cu
subiectele noastre. Începem rugăciunea ațintindu-ne privirile la El!

Cheie: Privește țintă la Isus și cere să primești viziuni.
Habacuc a spus că „Mă voi uita să văd“ (Habacuc 2:1,2). De fapt Habacuc căuta o viziune
când se ruga. Din moment ce eu cred că Biblia este menită să fie trăită, am decis că și eu voi începe
să mă uit cu ochii inimii mele în lumea spirituală pentru a vedea ce aș putea să văd.
Fă ce a făcut împăratul David! Un mod bun de a începe să-ți folosești ochii inimii este prin
a face ce a făcut împăratul David: „Căci David zice despre El «L-AM VĂZUT ÎNTOTDEAUNA
PE DOMNUL ÎN PREZENȚA MEA: PENTRU CĂ EL ESTE LA DREAPTA MEA, ASTFEL
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ÎNCÂT SĂ NU MĂ CLATIN!“ (Fapte 2:25). Psalmul original spune clar că aceasta a fost o decizie
a lui David, nu o vizitare constantă supranaturală: „L-am pus (literal, L-am așezat) necurmat pe
Domnul înaintea ochilor mei. Când El estre la dreapta mea, nu mă clatin“ (Psalm 16:8). Deoarece
David știa că Domnul este întotdeauna cu el, a decis în duhul lui să vadă acest adevăr cu ochii
inimii lui în umblarea lui prin viață, știind că asta i-ar menține credința puternică.
Noi spunem că „o imagine face cât 1.000 de cuvinte“. Eu cred că asta se întâmplă deoarece
imaginile sunt limbajul inimii. Observăm că Isus a folosit constant imaginile când a dat învățătură
(Matei 13:34). Când folosesc imagini în timpul meu de rugăciune, privind țintă la Isus, vorbesc
limbajul inimii mele și asta mă duce rapid în realitățile inimii/duhului, trecând dincolo de minte.
Folosește imaginația dumnezeiască: Deci aleg să fac ce a făcut împăratul David și dezvolt o
„imaginație dumnezeiască“, pe care o definesc ca „a vizualiza lucruri despre care Dumnezeu spune
că așa sunt“. Evident, dacă vizualizez că Isus NU este cu mine, asta ar însemna că vizualizez o
minciună, ceea ce este neînțelept. Nu-mi pot imagina niciun motiv pentru care să vreau să
vizualizez lucruri nescripturale. Deci Îl vă pe Isus la dreapta mea întotdeauna. La asta adaug
rugăciunea lui Pavel ca Dumnezeu să lumineze ochii inimii mele (Efeseni 1:17,18). Apoi mă
acordez la curgerea Duhului Sfânt și El face ca scena să prindă viață. Descopăr că pot intra din
această imagine dumnezeiască într-o viziune divină.
Este uimitor, simplu și copilăresc! Desigur că așa ar trebui să fie, din moment ce ni s-a spus
că pentru a intra în împărăție trebuie să devenim ca niște copii. Nepoata mea de șase ani poate face
asta și ea împărtășește cu mine jurnalul ei și viziunile îngerilor care stau în jurul ei, protejând-o și
veghind asupra ei. Vei descoperi că și copiii tăi mici pot apela la aceste patru chei mai ușor decât
tine! Încearcă asta cu ei și vei vedea.
Din Geneza în Apocalipsa, Dumnezeu a dat vise și viziuni, și El a spus specific că în zilele
din urmă va turna Duhul Lui și noi vom vedea vise și viziuni (Fapte 2:1-4, 17).
Trebuie să ne uităm dacă vrem să vedem! Daniel a văzut o viziune în mintea lui și a spus
„am văzut... mă uitam... m-am uitat“ (Daniel 7:2,9,13). Deci trebuia să mă pocăiesc pentru că nu mam uitat, să încep să-I prezint Domnului ochii inimii mele și să mă uit. Când mă rog, mă uit la Isus
și privesc și ascult ce îmi spune El, făcând și spunând lucrurile care sunt pe inima Lui. Mulți creștini
vor descoperi că e suficient să se uite pentru a vedea imagini care curg, în același mod în care
primesc gânduri care curg.
Isus este Emanuel, Dumnezeu cu noi (Matei 1:23). Atât este de simplu. Îl poți vedea pe
Hristos prezent cu tine pentru că Hristos este prezent cu tine. De fapt, viziunea poate veni atât de
ușor, încât vei fi tentat să o respingi, gândindu-te că este de la tine. Dar dacă perseverezi în a nota
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aceste imagini care curg, îndoiala ta va fi biruită în curând de credință când vei recunoaște că numai
Dumnezeul Atotputernic le putea da naștere.
Un stil de viață: Isus a demonstrat abilitatea de a trăi pe baza contactului permanent cu
Dumnezeu, declarând că El nu a făcut nimic de la El, ci numai ce L-a văzut pe Tatăl că face și L-a
auzit pe Tatăl că spune (Ioan 5:19,20,30). Ce stil incredibil de viață!
Este posibil ca tu să trăiești pe baza inițiativei divine, așa cum a făcut Isus? Da! Se numește
„rămânere în Hristos“ (Ioan 15). Privește țintă la Isus. Perdeaua a fost ruptă, dând acces în imediata
prezență a lui Dumnezeu, și El te cheamă să te apropii (Luca 23:45; Evrei 10:19-22). „Mă rog ca
ochii inimii tale să fie luminați“ și vei vedea viziunile Lui. Ele sunt darul Lui pentru tine, oferit
gratuit (Fapte 2:17).

Cheie: Jurnalul, notarea rugăciunilor tale și a răspunsurilor lui Dumnezeu, aduce
o mare libertate în auzirea vocii lui Dumnezeu.
Dumnezeu i-a spus lui Habacuc să scrie vedenia (Habacuc 2:2). Aceasta nu a fost o poruncă
izolată. Scripturile consemnează numeroase exemple de rugăciuni ale unor persoane și de replici ale
lui Dumnezeu (de exemplu, în Psalmi, mulți dintre profeți, Apocalipsa).
Eu numesc acest proces „jurnal în două direcții“ și am descoperit că este un catalizator
fabulos pentru a discerne clar curgerea interioară spontană a lui Dumnezeu, deoarece atunci când
scriu în jurnal pot scrie prin credință pentru perioade lungi de timp, crezând pur și simplu că este
Dumnezeu. Știu că ceea e cred că am primit de la Dumnezeu trebuie testat. Dar testarea presupune
îndoială și îndoiala blochează comunicarea divină, deci nu vreau să testez în timp ce încerc să
primesc (Evrei 11:6). Folosind jurnalul, pot primi prin credință, știind că atunci când curgerea se
termină o pot testa și examina cu atenție, asigurându-mă că estre conformă cu Scripturile (1
Tesaloniceni 5:21).
Înlătură îndoiala: Îndoiala te poate împiedica la început, dar alung-o, reamintindu-ți că
notarea cuvintelor și viziunilor de la Dumnezeu este un concept biblic și că Dumnezeu este prezent,
vorbindu-le copiilor Lui. În Biblie, satan seamănă constant îndoială spunând: „Chiar a spus
Dumnezeu...?“ (Geneza 3:1).
Învață să te relaxezi! Când încetăm lucrările noastre și intrăm în odihna Lui, Dumnezeu este
liber să curgă (Evrei 4:10). Așază-te confortabil, ia hârtie și stilou (sau computer sau iPad),
zâmbește și îndreaptă-ți atenția spre Domnul în laudă și închinare, căutând fața Lui. Notează „Bună
dimineața, Doamne! Te iubesc. Ce vrei să-mi spui?“ Apoi liniștește-te, ațintindu-ți ochii la Isus.
Deodată vei avea un gând foarte bun. Nu te îndoi de el; pur și simplu scrie-l. Mai târziu, când vei
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citi jurnalul, vei fi binecuvântat să descoperi că are un conținut minunat și că tu chiar comunici cu
Dumnezeu!
Să-L auzi pe Dumnezeu prin versete iluminate: Să-L cunoști pe Dumnezeu prin Biblie este
o fundație vitală în auzirea vocii Lui în inima ta, deci trebuie să ai o dedicare solidă de a cunoaște și
de a te supune Cuvântului scris al lui Dumnezeu. Nouă ni se poruncește să medităm la Scripturi
(Ioan 1:8). Când ne rugăm pe versete găsim unele care sar din pagină și ne lovesc în ochi. Acesta
este un alt mod foarte puternic prin care Dumnezeu ne vorbește. Meditația permanentă asupra
Scripturii este poruncită de Dumnezeu și este absolut necesară pentru viața creștină eficientă.
Folosește consilieri spirituali: De asemenea, pentru creșterea și siguranța ta este foarte
important să ai relație cu sfătuitori spirituali solizi. Toate mișcările de direcție care îți vin prin jurnal
ar trebui să fie confirmate de consilierii tăi înainte de a acționa pe baza lor. Biblia spune că fiecare
fapt trebuie confirmat prin gura a doi sau trei martori (2 Corinteni 13:1). De asemenea, în mulțimea
sfătuitorilor este siguranță (Proverbe 15:22). Deci asigură-te că umbli în blândețe și cauți și primești
răspuns de la sfătuitorii tăi spirituali. Aceste pas nu trebuie omis!
Cele patru chei apar iar în Apocalipsa: Ioan a folosit aceleași patru chei pe care le-a folosit
Habacuc. În Apocalipsa vedem că el era în duhul (liniște), a auzit o voce în spatele lui (s-a acordat
la spontaneitate), spunând „Scrie într-o carte (jurnal) ce vezi (viziune)“. Deci și în Vechiul și în
Noul Testament găsim aceleași patru chei care sunt folosite pentru a primi vocea lui Dumnezeu. Nu
te îngrijora în legătură cu ordinea cheilor. Doar asigură-te că le folosești pe toate patru.
Aceste patru chei lucrează ca PACHET (Oprește-te! Ascultă! Scrie!): Ele își fac treaba.
Oamenii aud. Îți garantăm că, dacă folosești aceste patru chei împreună, ele vor funcționa pentru
tine și tu vei auzi vocea lui Dumnezeu. Încearcă-le ca pachet și vezi cum lucrează ele pentru tine.
Avem muzică ce se poate descărca gratuit și pe care o poți asculta când scrii în jurnal. Este
disponibilă la cwgministries.org/galilee. Prima parte a înregistrării te duce la o plimbare vizionară
cu Isus pe malul Mării Galileei și te călăuzește în folosirea tuturor cheilor împreună. Te încurajăm
să încerci! Fie ca tu să fii restaurat să faci plimbări cu Isus în grădină în răcoarea zilei. Fie ca tu să
experimentezi plinătatea unei relații personale cu Domnul și Mântuitorul tău, Isus Hristos. Fie ca
părtășia cu Dumnezeu să se adâncească în viața ta și fie ca razele Lui vindecătoare și creative să te
umple în toate aspectele vieții.
Mergi mai adânc: Pentru o învățătură mai în profunzime despre acest subiect, vizitează
cwgministries.org pentru mai multe articole gratuite, plus cărți, CD-uri, DVD-uri, MP3-uri și pentru
seria de înregistrări video care se pot descărca despre auzirea lui Dumnezeu și umblarea prin Duhul.
Sună la 1-800-466-6961 pentru a comanda cartea 4 chei pentru a auzi vocea lui Dumnezeu. Verifică
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gama noastră foarte largă de module de învățătură despre Auzirea Vocii lui Dumnezeu la
www.cluschoolofthespirit.com/hear.
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Alte lecturi
They Speak with Other Tongues de John Sherrill O carte devoțională care împărtășește
povestiri despre efectul botezului cu Duhul Sfânt asupra vieților oamenilor.
Spirit-Filled Believers’ Handbook de Derek Prince Include un studiu intensiv din greacă
asupra botezului cu Duhul Sfânt.
Surprised by the Power of the Spirit de Jack Deere Trasează pașii pe care un teolog baptist ia făcut când a ajuns să primească puterea lui Dumnezeu în propria lui viață.
4 Keys to Hearing God's Voice sau Dialogue with God de Mark și Patti Virkler Aceste
două cărți descriu cele patru chei pentru a învăța să auzi vocea lui Dumnezeu. Cheile sunt: 1)
liniștește-te, 2) privește țintă la Isus, 3) acordează-te la spontaneitate și 4) notează ce primești. Ele îl
vor duce pe cititor la un dialog în ambele direcții cu Dumnezeul Atotputernic.
Naturally Supernatural de Mark și Patti Virkler Mărturia lui Mark și Patti despre cum au
învățat să umble în Duhul, eliberând puterea lui Dumnezeu, în loc să facă propriile eforturi,
Wading Deeper in the River of Dumnezeu de Mark Virkler Aceasta este povestea călătoriei
spirituale a lui Mark, a modurilor în care Dumnezeu l-a vindecat și a adevărurilor pe care El l-a
învățat. Când Mark își împărtășește viața cu tine, el te invită să i te alături în aventura de a merge
mai adânc în râul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu.
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Mai multe resurse „Cum să“
de la Mark și Patti Virkler
■ Postări săptămânale pe blog „Cum să“ pentru o viață cu ungerea Duhului, de Mark Virkler,
disponibile la cwgministries.org/blog
■ Peste cincizeci de cărți de Mark și Patti, inclusiv multe e-books care se pot descărca gratuit, pot
fi găsite la cwgministries.org
■ Christian Leadership University oferă peste 100 de cursuri cu ungerea Duhului, la nivel de
colegiu, care permit obținerea de diplome de la Postliceală până la Doctorat și care sunt disponibile
prin corespondență. Când meditezi la adevărurile revelate în contextul cursurilor CLU ești asistat
pentru a integra complet principiile care îți schimbă viața. Nimic nu este lăsat la voia întâmplării.
Vei învăța ce trebuie să înveți și vei fi transformat prin puterea Duhului Sfânt. Este posibilă plata în
rate, ceea ce face ca un curs să coste doar 100 de dolari pe lună. Pentru mai multe informații,
vizitează www.cluonline.com sau sună la 716-681-4896 sau 1-800-466-6961.
■ CLU Școala Duhului – module de training online care îți pot aduce o diplomă în Spiritualitate
Aplicată. Încearcă prima săptămână GRATUIT: CLUSchooloftheSpirit.com/free
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Ce spun alții despre
Cum să primești
botezul cu Duhul Sfânt
„Cred că această carte va fi de mare folos pentru 1) a deschide inimile creștinilor raționali
spre posibilitatea că au fost înșelați și împiedicați să intre în vița supranaturală din abundență
promisă de Hristos, 2) a aduce înțelegere matură în legătură cu lucrarea Duhului Sfânt pentru
mișcările carismatice și penticostale și 3) a ajuta să răspunzi la întrebarea «Am fost botezat cu
Duhul Sfânt, și acum?» De asemenea, mă aștept să fie un instrument excelent pentru a-i ajuta pe
creștinii care caută asta să primească botezul cu Duhul Sfânt și darurile vorbirii în limbi.

Joe Allison
CEO, Gaptek Inc. - Electronics Manufacturing Services Company
Prezbiter la Dove Christian Fellowship - Red Lion

„Această broșură va ajuta credinciosul de mijloc să Îi permită Duhului Sfânt să-l boteze și să-l
elibereze în darul vorbirii în limbi, care este, practic vorbind, un dar funcțional ce ajută pe cineva să
fie eliberat și să opereze în toate celelalte daruri ale Duhului. Experiența dr. Virkler de a vorbi
portugheză când Duhul l-a eliberat în darul vorbirii în limbi este fascinantă și, ca întotdeauna,
principiile văzute în Scripturi, de a abandona controlul rațional al minții și firii și de a te acorda la
curgerea Duhului în timp ce începi să vorbești în limbi, sunt de mare folos.“

Dr. Gary Greig
Founder - Kingdom Training Network
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