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Cand Crestinii vorbesc despre Camera de Sus, de obicei se refera la Cincizecime. Chiar fraza “Camera de sus”
poarta cu ea o insemnatate plina de bucurie pentru biserica, si nu numai pentru ca lucruri minunate au avut loc in
acea zi. A fost un eveniment plin de promisiuni puternice pentru orice urmas al lui Isus de-a lungul secolelor.
Camera de Sus era acolo unde ucenicii lui Isus s-au strans timp de 40 de zile dupa invierea Sa si urmand
instructiunile Sale. Duhul Sfant s-a asezat pestea aceaadunare exact asa cum El prezise, cu limbi de foc deasupra
capetelor si o noua limba vorbita din gura lor. Trecatorii erau uimiti la acest lucru si Duhul Sfant l-a miscat pe Petru
pentru a le vorbi oamenilor. Inainte de acea zi Petru era un om zdrobit, inca urmarit de faptul ca L-a negat pe Isus.
Dar acum era umplut cu indrazneala. Cand el a predicat Vestea cea Buna a lui Cristos multimii adunate, 3000 de
oameni au primit mantuirea.
Camera de Sus vorbeste despre reimprospatare, revigorare si reinoire pentru a lucra pentru Imparatia lui
Dumnezeu. Fapte 3:19 ne spune ca asemenea vremuri de reimprospatare vor veni peste toti acei care Il urmeaza
pe Isus. Promisiunea Duhului Sfant era o parte majora din acea reimprospatare.
Dar Biblia mentioneaza deasemenea despre o alta experienta “Camera de Sus”. Aceasta s-a intamplat cu cateva
saptamani mai devreme si ucenicii au avut parte de o experienta diferita acolo. Camera de Sus a fost aranjata
pentru Ultima Cina (Cina cea de Taina) in noaptea dinaintea mortii lui Isus pe cruce. In acea seara Isus a vorbit
despre lucruri grele – suferita de care va avea parte EL, moartea care se apropie cu pasi repezi, si de faptul ca El
va parasi pamantul si pe prietenii Sai cei mai apropiati, ucenicii.
Niciunul dintre aceste lucruri nu a fost usor pentru ei sa le auda. De fapt ei erau socati. Erau obisnuiti sa-L vada pe
Stapan facand minuni – umblarea pe apa, hranirea miilor de oameni cu doar cativa pesti si cateva paini,
vindecarea oamenilor care erau ologi din nastere, scoaterea demonilor din oameni chinuiti, chiar si invierea unui
om din morti. Cu siguranta Isus era Mesia cel mult asteptat si promis de Dumnezeu, care va sa vina si sa
stabileasca conducerea lui Dumnezeu pe pamant. Imaginati-va cum ar fi sa auzi ca totul s-a terminat. De ce toata
domnia Sa minunata sa se termine dintr-o data? Cand Isus a impartasit aceste lucruri grele, ucenicii au intrat intr-o
stare de negare.
A-L urma pe Cristos inseamna mai mult decat a vedea binecuvantari si miracole. Inseamna a primi corectie, chiar
mustrare cand este necesar. Nu este un subiect popular despre care sa se vorbeasca Duminica dimineata sau
printre autorii Crestini. A spune oamenilor lucruri grele nu este corect din punct de vedere politic sau cultural. Dar
Dumnezeu nu este cultura – El este familia noastra. Si ca orice parinte responsabil, nu se rusineaza in a-Si
directiona copiii pe cararea vietii si departe de lucrurile care duc la distrugere. Uneori aceasta inseamna a te
confrunta cu lucruri greu de acceptat.
Aceasta a facut Isus in prima Camera de Sus. Cand El a declarat ca va merge la moarte, Petru obiectat, spunand
ca totul este in regula. Cristos a raspuns cu o forta surprinzatoare: “Dar Isus S-a intors si a zis lui Petru: Inapoia
Mea Satano! Tu esti o piatra de poticnire pentru Mine. Cai gandurile tale nu sunt gandurile lui Dumnezeu, ci
ganduri de ale oamenilor” (Matei 16:23).
Ca veni vorba despre ciudat. Probabil ca ati luat parte la intalniri la munca sau in jurul cineiunde atmosfera dintr-o
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data a devenit tensionata. Nu e un timp prea placut pentru toti. Totusi ceea ce a facut Isus aici este la fel de crucial
ca si ceea ce s-a intamlat in doua Camera de Sus. Biblia ne spune de ce: “Dar Tu ceri ca adevarul sa fie in
adancul inimii: fa dar sa patrunda intelepciunea inauntrul meu!” (psalmul 51:6).
Acest fel de instructiune dureroasa are loc in prima Camera de Sus. Este vorba despre a avea de-a face cu
Dumnezeu, si vestile nu sunt intotdeauna usor de ascultat. Dar este absolut necesar – pentru ca nu vom avea
nciodata parte de o experienta precum cea din a doua Camera fara sa existe si eperienta primei Camere de Sus.
Experienta Camerei de Sus nu este un eveniment care sa se intample o singura data in viata.
Dumnezeu foloseste acest fel de experienta in viata noastra din nou si din nou, in cicluri. Prima Camera de Sus –
intalnirea pentru verificarea inimii – trebuie sa aiba loc inainte de a experimenta a doua Camera de Sus in care
este reimprospatare si revigorare.
Tatal meu obisnuia sa numeasca aceasta experienta din prima Camera de Sus “a fi dus in locul disciplinei”. Este
vorba despre a confrunta lucrurile din viata noastra care nu-L onoreaza pe Dumnezeu. In astfel de timpuri el ne
spunea: “Este un elefant in incapere si trebuie sa-i dau un nume. Te indepartezi de Mine. Ti-ai intors afectiunile
spre lucrurile pamantesti si ti-ai pierdut dragostea dintai care o aveai pentru Mine. Nu-ti voi da voie sa continui fara
a i te adresa direct acestui lucru.”
In prima Camera de Sus, Isus dorea sa se ocupe de amestecul din inimile ucenicilor. Probabil ca ei nici macar nu
stiau ce este in inimile lor. Cel mai clar exemplu este Petru, care a spus lui Isus ca-l va urma pana la moarte.
Domnul l-a provocat asupra acestui lucru: “Adevarat iti spun, i-a zis Isus, ca tu chiar in noaptea aceasta, inainte ca
sa cante cocosul, te vei lepada de Mine de trei ori” (Matei 26:34).
Petru probabil dorea doar sa faca lucurile mai bune decat erau. Dar Dumnezeu nu va permite nici o acoperire dulce
a lucrurilor care necesita o atentie serioasa. Putem sa dam la o parte subiectele dificile cu neseriozitate, dar
Domnul nostru are o agenda mult mai serioasa: sa ne aliniem inima cu a Lui. Acesta este singurul mod de a trai.
Experimentezi chiar acum experienta primei Camere de Sus? Sunt lucruri in viata ta care sti ca nu-I fac placere lui
Dumnezeu? Ioan 14 arata foarte clar ca El vrea sa lucreze asupra acestor subiecte. El vrea sa te redirectioneze de
pe o cale rea, a compromisului si a unei potentiale distrugeri. Pentru a implini acest lucru nu va lovi cu pumnii.
Raspunsul Lui catre Petru a fost dur, dar stim din ceea ce a urmat ca a fost un act de iubire. In esenta, Isus
spunea: “Stiu ca ma iubesti Petru. Dar este ceva in inima ta care nu apartine lui Dumnezeu. Ma confrunt cu ea
acum pentru ca nu vreau sa devina “gustoasa” pentru tine. Am lucruri mai mari in minte pentru tine.”
Cu totii avem o numaratoare cu Dumnezeu; aceasta vine cu faptul dea fi Crestin. Si efectul sfinteniei lui Dumnezeu
este de a aduce fiecare lucru ascuns la lumina. Daca este vreun lucru intunecat in noi, El va expune, va confrunta
si I se va adresa acelui lucru inainte de a aduce abundenta de binecuvantare.
Totusi, daca suntem sinceri, vom recunoaste ca tindem sa tinem zonele intunecate ascunse. Ne este rusine sa le
expunem unei alte persoane. Dar uneori exact asta trebuie sa facem, pentru a ajuta la inlaturarea stransorii
pacatului de peste noi. Acest fel de confesiune intima cere a avea un prieten de incredere – cineva care poate
merge langa noi, care sa ne ajute sa ne purtam povara si care sa stea in rugaciune cu noi. Iacov descrie
binecuvantarea care vine cu aceasta practica: “ Marturisiti-va unii altora pacatele si rugati-va unii pentru altii ca sa
fiti vindecati. Mare putere are rugaciunea fierbinte a celui neprihanit” (Iacov 5:16).
A doua Camera de Sus vine doar la cei care permit inimilor lor sa fie legate, vindecate, schimbate si transformate
prin puterea Cuvantului lui Dumnezeu. Daca inima ta se afla intr-o stare de pocainta – daca te intorci de la pacat si
iti aliniezi viata cu Cuvantul Sau – El te va restaura in toata plinatatea Sa. Vei experimenta Rusaliile, revrsarea
Duhului Sau intr-o inima purificata. Si bucuria ta pentru viata va fi reinoita pentru ca va fi intarita de sfientenia Sa
mai mult decat a fi slabit din cauza pacatului.
In mijlocul tensiunii, Isus a rostit un cuvant de viata ucenicilor.
“Adevarat adevarat va spun ca cine crede in Mine va face si el lucrarile pe care le fac Eu; ba inca va face si altelesi
mai mri decat acestea, pentru ca Eu Ma duc la Tatal” (Ioan 14:12). Multe au fost spuse legat de acest verset. Ce
vrea sa spuna Isus prin faptul ca noi vom face mai mari minuni decat cele facute de El?
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Putem gasi un raspuns in ultimele cuvinte: “pentru ca Eu ma duc la Tatal”. Ce s-a intamplat mai exact din cauza
ca Isus a plecat la Tatal? Aflam acest lucru in intamplarile de dupa moartea Sa: Scriptura spune ca pamantul s-a
cutremurat literalmente. Mormintele s-au deschis si mortii au inviat. Ni se spune ca Isus a predicat Vestea Buna
mortilor din Hades. In final cand El S-a ridicat la Tatal,a facut aceasta cerinta pentru noi: “Si Eu voi ruga pe Tatal,
si El va va da un alt Mangaietor, care sa ramana cu voi in veac” (Ioan 14:16). Prin plecarea la Tatal, Isus avea sa ii
mantuiasca pe toti aceeia care Il cheama. Si El va umple pe cei care-L urmeaza cu propria-I prezenta prin Duhul
Sfant. Aceste lucrari nu au fost niciodata facute in timp ce Isus era pe pamant. In afara de ceea ce a facut in scurtul
timp de dupa moartea Sa, a mai adaugat un lucru important: ne-a facut una cu Dumnezeu. Aceasta nu s-ar fi putut
intampla numai “pentru ca Eu ma duc la Tatal” (Ioan 14:12)
Aceasta explica lucrarile mai marete decat cele infaptuite de Isus “pentru ca Eu ma duc la Tatal”. In firea noastra
tindem sa credem “lucrari mai mari” ca fiind pe aceeasi scara cu miracolele minunate facute de Isus: hranind
multimi vaste cu cateva bucati de paine, umbland pe apa, demonstratii uimitoare de putere vindecatoare. Dar cu
aceasta propozitie “ba inca va face altele si mai mari decat acestea, pentru ca Eu ma duc la Tatal” - Isus ne-a
aratat care este acea lucrare – a aduce lumina Evangheliei Sale – mantuire, eliberare, viata – evanghelia
transformatoare – lumii.
Scriptura spune ca ingerii se uita in jos la oameni si se minuneaza de darul care ne-a fost dat. Gandeste-te putin:
un lucru este sa oferi vindecare fizica cuiva si e cu totul altceva sa oferi mantuire pentru eternitate si o viata
abundenta in aceasta lume. Isus ne ofera toate resursele cerului pentru a duce aceasta Veste Buna in adevar si
putere: “si orice veti cere in Numele Meu, voi face, pentru ca Tatal sa fie proslavit in Fiul. Daca veti cere ceva in
Numele Meu, voi face” (Ioan 14:13-14).
Cand citim aceste versete, ne gandim din nou la nivelul minunilor pe care Isus le-a facut. Dar aici Isus vorbeste
despre activitatea Imparatiei – mantuire, transformare, viata din abundenta. Cand El spune “orice veti cere in
Numele Meu”, cererea noastra va dezvalui ce este defapt in inima noastra. Cerem miracole pentru ca noi credem
ca acestea vor aduce o glorie vizibila lui Dumnezeu? Sau cerem rezultate pentru Imparatie nu conteaza la ce nivel
sunt ele?Iacov avertieaza: “Sau cereti, si nu capatati, pentru ca cereti rau,cu gand sa risipiti in placerile
voastre?” (Iacov 4:3).
Conform Domnului Isus, exista o singura calificare pentru a face lucrarile despre care El vorbeste: “oricine crede in
Mine va face deasemenea lucrarile pe care le fac Eu” (Ioan 14:12 — accentuarea imi apartine). Fiecare Crestin
crede. Aceasta inseamna ca toti suntem capabili sa facem lucrarle acelea mari cu care El ne-a insarcinat.
Dar pentru a face aceste lucrari, trebuie sa avem o inima curata. Lucrul imediat urmator pe care El il spune este
“Daca Ma iubesti, vei pazi poruncile Mele” (Ioan 14:15). Noi trebuie sa ascultam de Cuvantul Sau. Si daca inimile
noastre sunt curatite, acea ascultare nu va purta decat iubire, asa cum Cristos spune.
Ai probleme ascultand de Cuvantul lui Dumnezeu? Iata promisiunea lui Isus pentru tine: Si Eu voi ruga pe Tatal, si
El va va da un alt Mangaietor, care sa ramana cu voi in veac; si anume Duhul Adevarului” (Ioan 14:16-17a).
Observati cuvantul “Mangaietor “(Ajutor in engleza) de aici. Isus ne da ajutorul de care avem nevoie pentru a-L
asculta, prin Duhul Sau Sfant, care ne sfatuieste pe drumul nostru.
Vreau sa subliniez ceva subtil din acest verset care, cred eu este important. Cand Ioan vorbeste despre Duhul, el
foloseste un cuvant care este diferit de ceialti autori ai Evangheliilor. Ei folosesc cuvantul grecesc “pneuma” care
are un inteles apropiat de “respiratie”. Dar Ioan foloseste cuvantul “hagios”, care este la masculin si poate fi
tradus “El sufla”. Isus spune “Duhul pe care vi-L trimit nu este o ceata sau un vapor. Este o persoana – un alt Eu.”
“In ziua aceea, veti cunoaste ca Eu sunt in Tatal Meu, ca voi sunteti in Mine si ca Eu sunt in voi. Cine are poruncile
Mele si le pazeste acela Ma iubeste; si cine Ma iubeste va fi iubit de Tatal Meu. Eu il voi iubi si Ma voi arata lui”
(Ioan 14:20-21).
Ce avem nevoie mai mult decat aceasta? Cristos ne-a umplut cu propria-I prezenta. Si se manifesta in noi prin
lucrarile cu care ne-a insarcinat. Te rog sa te rogi cu mine: “Doamne, sunt dispus – du-ma in Prima Camera de
Sus a Ta; nu ma lasa necorectat pe calea mea. Fa Cuvantul Tau sa fie pretios pentru mine din nou, ca sa pot face
lucrarile pe care le doresti. Fa ceea ce vrei ca sa ma conduci in plinatatea pe care o doresti pentru viata mea. Tu
esti bucuria mea. Amin!”
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