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Ce face Isus în cer până la revenirea Sa?
Textul de bază: Faptele Apostolilor 1: 9 - 14

Întroducere:
O plecare din fața martorilor
Faptele Apostolilor 1: 10 - 11

„Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când Se suia El, iată că li
s-au arătat doi bărbați înbrăcați în alb, și au zis: „Bărbați Galileeni, de
ce stați și vă uitați spre cer? Acest Isus, care S-a înălțat la cer din
mijlocul vostru , va veni în acelaș fel cum L-ați văzut mergând la cer.“
• Exact după planul lui Dumnezeu și al Scripturii
• Răstignirea și învierea au fost terminate
• Condițiile pentru salvarea omenirii au fost împlinite
Nu ar fi fost mai bine, dacă ar fi rămas în mijlocul nostru?
• Pentru unii, această plecare a fost prea grabnică
• Le-ar conveni un astfel de om ca Ministrul Sănătății sau Ministrul
Afacerilor Externe
Dar ce spune Isus ucenicilor:
Ioan 16: 7

„Totuși, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă
duc Eu, Mîngâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi
trimite.“
• Toma î-L întreabă pe Isus: „unde mergi?“
Ioan 14. 5

„Doamne“, I-a zis Toma, „nu știm, unde Te duci; cum putem să știm
calea într'acolo?“
• Isus nu îl lasă în nesiguranță:
Ioan 16: 16

„Peste puțină vreme, nu Mă veți mai vedea; apoi iarăș peste puțină
vreme, Mă veți vedea, pentrucă Mă duc la Tatăl.“
Ioan 14: 3 - 4
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„Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă
voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, șă fiți și voi. Știți unde Mă duc, și
știți și calea într'acolo.“
De plecat, a plecat, dar de ajuns, a ajuns?
• Revărsarea Duhului Sfânt este cea mai bună dovadă
Faptele Apostolilor 2: 33

Și acum, odată ce S-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, și a primit dela
Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți.

Ce face Isus în cer până la venirea Lui?
El împlinește promisiunea făcută celor ce cred în El:
• El ține legătura între Tatăl și cei care cred în El
1 Ioan 2: 1 - 2

Copilașilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a
păcătuit, avem la tatăl un Mijlocitor, pe Isus Christos, Cel neprihănit. El
este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai pentru ale
noastre, ci pentru ale întregei lumi.
• El ne pregătește un locaș pentru veșinicie
Ioan 14: 3

Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi
lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi.
El coordonează activitatea celor ce cred în El
• El este capul Bisericii locale, dând directive exacte de comportare
Efeseni 4. 10 - 16

Cel ce S-a pogorât, este acelaș cu cel ce s-a suit mai sus de toate cerurile,
ca să umple toate lucrurile. Și El a dat pe unii apostoli; pe alții proroci;
pe alții evangheliști; pe alții păstori și învățători, pentru desăvășirea
sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea tru-pului lui
Christos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cu-noștinței Fiului
lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui
Christos; ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de
orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în
mijloacele de amăgire; ci credincioși adevăru-lui, în dragoste, să creștem
în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Christos. Din El,
tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceiace dă fiecare încheitură,
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și primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei, și se
zidește în dragoste.
• Prin Duhul Lui conduce Centrele de misiune din lumea întreagă
Marcu 16: 15

„Duceți-vă în toată lumea, și propovăduiți Evanghelia la orice făptură.“
• Prin Duhul Lui împuternicește pe cei, care lucrează în Numele Lui
Ioan 14: 26

„Dar Mîngâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în
Numele Meu, vă va învăța toate lucrurile.“
•
•
•
•
•

Prin Duhul Lui:
Împuternicește părinții, să vorbească copiilor despre Isus
Organizează voluntari pentru colaborare în Biserica locală
Dă o inimă deschisă celor ce țin Biserica curată și în ordine
Deschide portofelul copiilor Lui, pentru ca Evanghelia să poată fi
răspândită până în cele mai îndepărtate locuri ale lumii

Isus vine iar, dar în altă funcție: ca Domn și Învingător
Matei 24: 14

„Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca
să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul.“

Ce facem noi, biserica Lui până atunci?
• Stăm cu mânile în sân și așteptăm?
• Sau ne facem „trei colibe“ în așteptarea evenimentelor?
• Biserica Lui Isus Christos nu este o sală de așteptare și nici un azil pentru
ce se cred incapabili
• Isus are nevoie de cei destoinici, viteji și plini de râvnă
Faptele Apostolilor 1: 13 - 14

„Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei.
Erau: Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov,
fiul lui Alfeu, Simon Zilotul, și Iuda, fiul lui Jacov. Toți aceștia stăruiau
cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile, și cu Maria,
mama lui Isus, și cu frații Lui.
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Ei s-au pregătit prin rugăciune pentru o nouă perioadă, necunoscută
• „Numai în oameni pregătiți, Duhul Sfânt poate să devină vizibil“
Luca 24: 49

„Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui Meu; dar rămîneți în
cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus.“
Ucenici știau: fără această împuternicire erau neputincioși
• Mesajul e clar: Chemați oamenii la Isus Cristos. Prin predarea vieții
păcătoase, ei se declară ucenicii Lui, pregătiți să învețe și să se lase
conduși
Matei 28: 19a

„Duceți-vă și faceți ucenici . . .“
• Confirmați decizia aceasta prin botezul nou-testamentar, unicul semn care
nu se poate anula, un semn față de lumea vizibilă și invizibilă
Matei 28: 19b

„ . . . botezîndu-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.“
• Și învățați-i: Învățătura este „hrana sufletului“. Cine nu învață, nu crește.
Cine nu crește, dă dovadă că nu este sănătos
Matei 28: 20

„Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit.“
• Abea acuma se împlinește minunata făgăduință primită de la Isus:
Matei 28: 20ff

„Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.
Amin“
Duhul Sfânt vrea
să te însoțească,
să te îndrume,
să te sprijine
și
să te mângâie.

„A aștepta, înseamnă a sta în rugăciune și a asculta
ce vrea să-ți spună Domnul.“
Amin
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