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IInnttrroodduucceerree

TREZIRE, NU COINCIDENÞÃ

În urmã cu 20 de ani, tânãr misionar în Africa fiind,
ajungeam uneori sã predic la cinci oameni. Venise timpul
sã vãd impactul Evangheliei glorioase despre care se
vorbea în tradiþia „consacratã“ a misiunilor printre strãini.
Doar la cinci oameni? Neatinºi de misiunea noastrã
rãmâneau 450 de milioane de suflete din Africa, cele mai
multe dintre ele fiind în necunoºtinþã de mântuirea prin
Isus Cristos. Sigur, toþi aceºtia ar fi putut fi evanghelizaþi în
modul în care o fãceam noi, dar numai dacã noi am fi trãit
cinci mii de ani!

Cu toate acestea, numãrul mic de ascultãtori nu ne-a
des cu rajat. Trezirea putea veni oricând, ºi astfel multe din -
tre probleme ar fi fost rezolvate. Dumnezeu putea oricând
sã se ridice la luptã. Speranþa aceasta ne-a dat rãbdare ºi
ne-a þinut cu ochii aþintiþi spre cer. Nu aveam noi în faþã
exemplul marilor noºtri pãrinþi spirituali care se înconju -
raserã cu aceastã credinþã mai presus de orice îndoialã?

O EVANGHELIE NEPREDICATÃ
ESTE NEFOLOSITOARE

În ultimul timp am început sã fiu preocupat de aceastã
idee. Brusc mi-a apãrut clar cã Evanghelia nu poate fi Vestea
Bunã pentru oamenii care nu o aud—cã o Evanghelie
nepredicatã nu este deloc o Evanghelie. O altã micã razã de



luminã a pãtruns în inima mea: în Noul Testament nu
citim nicãieri cã Dumnezeu ar fi fãcut El însuºi lucrarea de
vestire a Evangheliei; gãsim în schimb cã „ei au plecat ºi au
propovãduit pretutindeni. Domnul lucra împreunã cu
ei...“ (Marcu 16:20, sublinierea îmi aparþine). Dumnezeu
lucra, când ei lucrau. Smith Wigglesworth spunea: „Fap -
tele Apostolilor a fost scrisã pentru cã apostolii au lucrat!“

„Cãci întrucât lumea, cu înþelepciunea ei, n-a cunoscut
pe Dumnezeu în înþelepciunea lui Dumnezeu,
Dumnezeu a gãsit cu cale sã mântuiascã pe credin cioºi
prin nebunia propovãduirii crucii“ (1 Corinteni 1:21).

Deci, El ne aºtepta, ºi—nu puteam fugi de aceasta—El
mã aºtepta ºi pe mine.

Am iniþiat un curs biblic prin corespondenþã, la care s-au
înscris 50 de mii de oameni. Atât de mulþi! Lucrarea aceasta
mi-a revelat, asemenea periscopului unui submarin,
realitatea cã eram scufundat într-un ocean de omenire
flãmândã dupã mântuire; în plus, am primit o viziune.
Noapte de noapte vedeam întregul continent african
spãlat în sângele lui Isus, þarã dupã þarã.

Dacã am aºteptat trezirea? Noi am aºteptat-o! Aºtep -
tarea s-a întins, în întregime ºi cu rãbdare, de-a lungul a o
sutã de ani lungi de rugãciuni stãruitoare. Va rãspunde
Dumnezeu acum?

Totuºi am fost confruntat cu încã un fapt: n-a existat
niciodatã trezire fãrã evanghelism agresiv. Deci, sub un
impuls neaºteptat, care s-a dovedit a fi de la Dumnezeu,
împreunã cu o bisericã de 40 de membri am închiriat un
stadion de zece mii de locuri, în vederea unei campanii de
evanghelizare. Zece mii de oameni au venit! Primul
seceriº! Pentru prima datã vedeam mii de oameni venind
sã rãspundã chemãrii mântuirii. Dumnezeu mi-a deschis
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Când incendierea nu este o crimã!

Dumnezeu aranjeazã lemnele
pentru foc. Crengile vechi, uscate,
pot arde pentru Dumnezeu,
întoc mai cum a ars rugul lui
Moise! Aleluia!

Eu nu mã rog: „Domnul meu,
lasã-mã sã ard, sã mã mistui
pentru Tine!“ Nu vreau sã ajung
un morman de cenuºã. Trãsãtura
uimitoare a rugului este cã nu se mistuia. Prea mulþi dintre
cei ce-L slujesc pe Domnul se mistuie. Cauza acestei stãri
de lucruri se aflã într-un alt fel de foc. Ceea ce spun eu
este: „Domnul meu, lasã-mã sã ard neîncetat pentru Tine!“
Flacãra de altar nu trebuie sã se stingã niciodatã.

Fãrã foc, nu existã Evanghelie. Noul Testament începe cu
foc. Primul lucru spus despre Cristos de cãtre primul Sãu
martor se referea la foc. Ioan Botezãtorul, el însuºi „o
luminã arzãtoare ºi strãlucitoare“, declara:

„Cât despre mine, eu vã botez cu apã, spre pocãinþã;
dar Cel ce vine dupã mine, este mai puternic decât
mine, ºi eu nu sunt vrednic sã-I duc încãlþãmintea. El
vã va boteza cu Duhul Sfânt ºi cu foc. Acela Îºi are
lopata în mânã, Îºi va curaþi cu desãvârºire aria, ºi Îºi

Ioan Botezãtorul
stãtea în apele reci
ale Iordanului ºi
boteza, dar Isus
Botezãtorul stã

într-un râu de foc
care curge.



va strânge grâul în grânar; dar pleava o va arde
într-un foc care nu se stinge“ (Matei 3:11–12).

Ioan Botezãtorul L-a prezentat pe Isus Botezãtorul,
Bote zãtorul atât de diferit! Ioan folosea apa, un element
fizic, dar Cristos urma sã foloseascã un element spiritual,
focul sfânt. Apa ºi focul—ce contrast! Nu cã Ioan ar fi avut
o religie—„apã de ploaie“ (ºi este plin în jurul nostru de
astfel de religii, combinate de multe ori cu gheaþã!). Ioan
Botezãtorul stãtea în apele reci ale Iordanului ºi boteza,
dar Isus Botezãtorul stã într-un râu de foc care curge.

Lucrarea remarcabilã a lui Ioan a fost de a boteza. El a
anunþat de asemenea ca lucrare remarcabilã a lui Isus tot
botezul. Botezul este marea lucrare prezentã a Domnului.
Isus—Botezãtorul în Duhul Sfânt! Aceasta este experienþa
majorã care þi-o dã Cristos, dupã ce ai devenit un creºtin
nãscut din nou.

INCENDIATORII

Evanghelia este un aprinzãtor de foc. Duhul Sfânt nu-þi
este dat doar pentru a te ajuta sã predici frumos. El trebuie
sã aprindã un foc în inimile oamenilor. Dacã Cristos nu te
aprinde, nu poþi aduce niciun foc pe pãmânt. „Cãci
despãrþiþi de Mine, nu puteþi face nimic“, a spus Domnul
(Ioan l5:5). Isus le-a spus ucenicilor sã nu facã nimic pânã
nu vor fi primit „putere de sus“ (Luca 24:49). Când acea
putere a venit, Duhul Sfânt S-a revelat sub forma unor

limbi de foc care s-au aºezat peste
fiecare dintre ei.

Anterior Isus îi trimisese pe
ucenici doi câte doi (Luca 10:1).
Aceasta îmi aminteºte de Samson
care a legat vulpile douã câte
douã, de cozi, le-a pus între cozi
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Focul este emble -
ma Evangheliei,
semnul Fiului

Omului. Isus este
singurul care
boteazã cu foc.
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câte o torþã, dupã care le-a dat
dru mul în holdele ºi-n grãdinile
de mãslini ale filistenilor (Jude -
cãtori 15). ªi ucenicii au fost
trimiºi doi câte doi, purtãtori ai
torþei divine, incendiatori pentru
Dumnezeu, pârjolind teritoriul
diavolului cu focul Evangheliei.
Fiecare din ei era un nou Ilie,
aducând foc din cer.

Pânã nu vine focul, evanghelizarea ºi celelalte activitãþi
ale bisericii sunt doar rutinã ºi experienþe care îi lasã
indiferenþi pe cei ce participã la ele. Predicile, prelegerile
susþinute de la amvon, oricât de elaborate, fãrã focul lui
Dumnezeu nu sunt decât lucrãri seci, gheaþã care nu
ajunge sã fie topitã de nicio scânteie divinã. Niciunul din
cei cãrora le sunt adresate nu merge acasã aprins. În
contrast cu aceastã situaþie, cei doi care Îl ascultau pe Isus
în drum spre Emaus, au mers acasã cu inimile aprinse.
Sunt sigur cã Isus nu a discutat politicã cu ei, ºi nici nu le-a
oferit sugestii sau sfaturi. Aºa ceva nu le-ar fi fãcut inimile
sã ardã. Isus a venit „sã arunce un foc pe pãmânt“ (Luca
12:49). Misiunea lui Isus nu este ceva asemãnãtor unei
ieºiri la iarbã verde la un sfârºit de sãptãmânã. Satana este
ferm hotãrât sã încerce cu orice chip sã o împiedice. El este
un distrugãtor. Domnul ªi-a trimis slujitorii, prevenindu-i
în acelaºi timp cã vor avea de întâmpinat pericole. „Nu vã
temeþi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul;
ci temeþi-vã mai degrabã de Cel ce poate sã piardã ºi
sufletul ºi trupul în gheenã“ (Matei 10:28). Ce este o simplã
durere fizicã în comparaþie cu o viaþã aprinsã de bucuria ºi
însufleþirea lui Isus? Ce este pericolul pentru trup
comparat cu coroana vieþii sau cu minunata lucrare pe care
El ne-a dat sã o facem? „Vindecaþi pe bolnavi, înviaþi pe
morþi, curãþiþi pe leproºi, scoateþi afarã dracii. Fãrã platã aþi
primit, fãrã platã sã daþi“ (Matei 10:8).
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Astfel de lucruri
care îngheaþã
credinþa nu au

nimic de-a face cu
Cristosul

Rusaliilor. Orice
atinge El ia foc.

Când incendierea nu este o crimã!




