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Isus este prezent în mijlocul nostru
Textul de bază: Faptele Apostolilor 2: 1 - 13

Întroducere:
Ucenicii lui Isus sunt dezamăgiți
• Înainte de înălțare, Isus Le-a lăsat o promisiune, dar ei încă n-au putut s-o
înțeleagă nici să creadă în ea:
Faptele Apostolilor 1: 4 - 5

„Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci
să aștepte acolo făgăduința Tatălui, „pe care,“ le-a zis El, „ați auzit-o
dela Mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi
botezați cu Duhul Sfânt.“
• După indicațiile lui Isus nu au părăsit Ierusalimul
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 Iacov. Toți aceștia stăruiau
cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile, și cu Maria,
mama lui Isus, și cu frații Lui.“

Isus Se arată prezent prin Duhul Sfânt
Ucenicii nu au știut să încadreze această întămplare în mintea lor
Faptele Apostolilor 2: 12

„Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă, și ziceau unii către alții: „Ce
vrea să zică aceasta?“
Trei evenimente supranaturale:
1. Duh nu este vizibil, dar fiecare L-a putut auzi
Faptele Apostolilor 2: 2

Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, și a
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umplut toată casa unde ședeau ei.
•
•
•
•

Duhul nu are corp și nici simțuri
nu-ți poți da seama unde se află, nu-L poți localiza precis
în grecește în vechiul Testament, cuvântul înseamnă: „Oha“
în Noul Testament: „Pneuma“, adică „a mișca aerul“

2. Limbile de foc, un semn, că Dumnezeul cel veșnic este lângă tine și vrea să
te conducă
Faptele Apostolilor 2: 3

„Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei, și s-au
așezat câte una pe fiecare din ei.“
• În Vechiul Testament:
• Moise înaintea unui rug care ardea. . . dar Dumnezeu nu era foc
Exodul 3: 5

„Dumnezeu a zis: „Nu te apropia de locul acesta; scoate-ți
încălțămintele din picioare, căci locul pe care calci este un pământ
sfânt.“
• Poporul Israel în pustie . . . dar Dumnezeu nu era foc
Exedul 13: 21

Domnul mergea înaintea lor, ziua într-un stâlp de nor, ca să-i
călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze,
pentru ca să meargă și ziua și noaptea.
• Ilie, pe muntele Horeb . . . dar Dumnezeu nu era în foc
1 Împărați 19: 11 - 13 (Ilie pe muntele Horeb)

„Domnul i-a zis: „Ieși, și stai pe munte înaintea Domnului!“ Și iată că
Domnul a trecut pe lângă peșteră. Și înaintea Domnului a trecut un vânt
tare și puternic, care despica munții și sfărâma stâncile. Domnul nu era
în vântul acela. Și după vânt, a venit un cutremur de pământ. Domnul nu
era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ, a venit un
foc: Domnul nu era în focul acela. Și după foc, a venit un susur blând și
subțire. când l-a auzit Ilie, și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a
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stătut la gura peșterii. Și un glas i-a vorbit, zicând: „Ce faci tu aici,
Ilie?“
3. Vorbire într-o altă limbă
Faptele Apostolilor 2: 4 - 5

„Și toți s-au umplut de Duh Sfânt, și au început să vorbească în alte
limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim
Iudei, oameni cucernici din toate neamurile cari sunt pe pământ.“
•
•
•
•
•
•
•

Condiția: să fie înțeles de cel, care-l aude
Toți care cunoșteau limba, i-au înțeles
Nu scrie nicăieri, că au vorbit toți deodată,
In acest moment au fost 15 națiuni prezente în Ierusalim
Și toate națiunile au avut limba lor: era o limbă cunoscută de popor
A fost începutul propovăduirii Evangheliei în afara poporului Israel
În Noul Testament găsim numai trei astfel de evenimente:
• Odată: 50 de zile după paște în Ierusalim (textul de mai sus)
• Atunci: în Cezarea (Faptele Apostolilor 10: 44 - 48)
• Și: în Efes, 13 ani după Cezarea (Faptele Apostolilor 19: 1 - 7)

Isus lucrează prin Duhul Sfânt
Duhul Sfânt împuternicește mărturia credincioșilor
Faptele Apostolilor 4: 29 - 31 (o biserică pe genunghi)

„ Și acum, Doamne, . . . întinde-ți mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni
și semne prin Numele Robului Tău celui Sfânt, Isus.“ După ce s-au rugat
ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați; toți s-au umplut de Duhul
Sfânt, și vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.
• Prin Duhul Sfânt, poți mărturisi marile taine ale Evangheliei
• Duhul Sfânt te întărește acolo unde ți-a fost frică să vorbești
• Duhul Sfânt mijlocește între cuvintele tale rostite în slăbiciune, și cel care
le aude.
Duhul Sfânt explică și subliniază mărturia credincioșilor
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1 Ioan 4: 2

„Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta: Orice Duh, care
mărturisește că Isus Christos a venit în trup, este dela Dumnezeu.“
• Nu se poate ocoli crucea lui Isus de pe Golgota
• Mărturia credicioșilor este bazată pe învățătura prin Duhul Sfânt
Ioan 14: 26 (Isus câtre ucenicii Săi)

„Dar mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în
Numele Meu, vă va învăța toate lucrurile, și vă va aduce aminte de tot ce
v-am spus Eu.“
Duhul Sfânt binecuvântează mărturia credincioșilor
Faptele Apostolilor 2: 37

După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă. și au zis.
Lui Petru și celorlalți apostoli: „Fraților, ce să facem?“
• Orice întâlnire cu Isus provoacă o schimbare în sufletul ascultătorului
Luca 24: 32 (cei doi tineri din Samaria)

„Nu ne ardea inima în noi, când ne vorbea (Isus) pe drum, și ne
deschidea Scripturile?“
• Este datoria noastră să nu tăcem, ci să vorbim
Faptele Apostolilor 5: 28

„Nu v-am poruncit noi cu tot dinadinsul să nu învățați pe norod în
Numele acesta? Și voi iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura
voastră . . .“
Faptele Apostolilor 5: 42

„Și în fiecare zi, în Templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni, și să
vestească Evanghelia lui Isus Christos.“
Un copil al lui Dumnezeu, condus prin Duhul Sfânt,
nu poate să tacă.
Care sunt „semnele tale particulare“?
Amin
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