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Se pare c? exist? ceva contraf?cut pentru aproape orice în zilele noastre. Se întâmpla c?, pe m?sur? ce mergea?i
pe str?zile din New York City, putea?i întâlni vânz?torii de strad? cu ceasuri Rolex „autentice”, gen?i de designer,
bijuterii ?i alte produse. Ar?tau minunat, dar erau imita?ii ieftine ale lucrurilor reale.
Un lucru care nu poate fi contraf?cut este spiritualitatea adev?rat?. Din când în când, anumi?i cre?tini sunt convin?i:
„Pentru a-L onora cu adev?rat pe Dumnezeu, trebuie s? ne întoarcem înapoi în timp ?i s? adopt?m obiceiurile ?i
convingerile bisericii timpurii.” Astfel, ei instituie toate programele cunoscute ale bisericii apostolice din ziua
ucenicilor. Ei numesc b?trâni, diaconi ?i episcopi ?i apoi pun în „ordine divin?” rânduielile botezului ?i comuniunii
exact a?a cum a f?cut biserica timpurie - dar este doar o copie, o religie moart? f?r? Duhul Sfânt.
O mare parte din religia modern? crede c? dac? vor transmite oamenilor cuno?tin?ele scripturilor ?i principiilor
biblice, ace?tia vor deveni spirituali. Oamenii frecventeaz? ?coala biblic? sau seminarul, unde înva?? scripturile ?i
sunt înv??a?i cum s? predice, s? boteze ?i s? fie lucr?tori. Ei ajung teologi, pastori ?i misionari, dar adev?rul c? nici
o persoan? sau nicio institu?ie nu are puterea de a produce spiritualitate în cineva r?mâne acolo. Numai Duhul
Sfânt face lucrul acesta.
Spiritualitatea produs? de Duhul Sfânt este o lucrare profund?, nev?zut? a inimii. Pavel spune: „Pentru c? noi nu ne
uit?m la lucrurile care se v?d, ci la cele ce nu se v?d.” (2 Corinteni 4:18) În contextul acestui pasaj, Pavel vorbe?te
despre suferin?e, spunând în esen??: „Doar Duhul Sfânt cunoa?te toate lucrurile cu care ne confrunt?m. ?i aici se
manifest? adev?rata spiritualitate - în mijlocul suferin?ei.”
Nu to?i cei care sufer? devin spirituali; mul?i ajung s? fie amari ?i duri, sup?ra?i pe Dumnezeu ?i pe lume. Dar cei
care se supun conducerii Duhului lui Dumnezeu, cei care se confrunt? cu suferin?e cu încredere c? Domnul
produce ceva bun din ele, se ridic? din luptele lor cu o credin?? puternic?.
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