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Puterea, care schimbă omul
Textul de bază: Ioan 15: 18 - 16: 3

Întroducere:
Fără Dumnezeu, lumea nu are nici un viitor
• Omul de la nașterea lui este și va rămâne un dușman a lui Dumnezeu
• Toată viața lui Isus în Nazaret era o viață fără de păcate, și totuși, nici unul
nu s-a întors la Dumnezeu
• Poporul Israel a stiut, că Isus a ajutat bolnaviilor din rândul lor, și tot ei Lau crucificat
• Și când Isus a venit ca Mântuitor în comuna natală, oamenii au vrut să-L
ucidă

O mărturie vizuală nu schimbă omenirea
• Cine susține că:
o dacă cei credincioși ar trăi după Scriptură, atunci . . . sau
o dacă s-ar întâmpla mai multe minuni, atunci . . . sau
o dacă inima noastră ar fi mai largă pentru cei nevoiași, atunci...
o atunci și omenirea s-ar schimba
• Cine susține lucrul acesta vrea să fie mai bun decât Isus Christos, Fiul lui
Dumnezeu
• Domnul nostru Isus a trăit 30 de ani fără păcat, și nu s-a întors nici unul
spre Dumnezeu, nici un ucenic nu vine din Nazaret

Problema omenirii este o problemă spirituală
• Schimbarea omului nu este un fapt pământesc, fizic, vizibil
• Sufletul omului, creația aceasta Dumnezeiască trebuie să se întoarcă și să se
îndrepte spre Dumnezeu
• Comunismul susține: „dacă schimbăm societatea, se schimbă și omul“
• Biblia spune: „dacă se schimbă omul, și societatea se schimbă“
• Biblia nu promite un rai pe acest pământ, dar promite:
o Dacă crezi în Dumnezeu, vei fi un om nou, o creatură nouă
o Vei primi viață veșnică
o Dacă accepți jertfa Domnului nostru Isus Christos pentru păcatele tale,
vei fi copilul Lui
o Dacă-ți predai viața în mâinile Lui, vei moșteni Împărăția Cerurilor
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Dușmanii Lui Isus sunt în mijlocul nostru
Decizia unui om de a fi un copil a lui Dumnezeu, are de multe ori
consecințe neplăcute în familia sau în societatea în care locuiește
• Tradiția nu ne admite, să schimbăm credința noastră
• Pronunțarea unui blestem din partea religiei părăsite ne face nesiguri și ne
intimidează, ne înfricoșează
• Ispita Satanei este: de acum înainte trebuie să renunță la o viață plăcută și
fericită
• Prietenii și colegii te vor ocoli, chiar și membrii de familie

În principiu, Satana nu are nimic împotriva pocăinței tale
Ai voie să mergi cu regularitate la serviciile din biserica ta
Ai voie să te rogi lui Dumnezeu
Din partea Satanei poți fi cel mai punctual și cel mai pocăit
Cu o singură condiție: să nu deschizi gura, să vorbești de ea
Există mii de creștini, care n-au probleme cu Satana . . . pentru-că nu se
declară copii ai lui Dumnezeu, ei nu mărturisesc credința lor
• Cât timp stai liniștit în banca ta, poți să fii pocăit cât vrei, pe Satana nu-l
deranjează
• Condiția lui este numai: să taci

•
•
•
•
•

Speranța noastră prin Isus Christos
Isus ne învață cum să trăim ca om salvat
• Imediat după botez și ispitire, Isus nu a tăcut, ci a vorbit
Marcu 1: 14 - 15

„După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galilea, și propovăduia
Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: „S-a înplinit vremea, și Împărăția lui
Dumnezeu este aproape, Pocăiți-vă, și credeți în Evanghelie.“
• În momentul, în care Isus a fost plin de Duh, n-a mai putut să tacă
• Cuvintele și conținutul vorbirii atingeau ascultătorii
• Duhul Sfânt a întrebuințat mesajul vorbit și l-a binecuvântat

Fără Duhul Sfânt vorbele tale nu au nici o valoare

• Este o greșeală, dacă vorbim despre puterea credinței noastre, și viața
noastră personală nu este condusă de Duhul Sfânt
• Un exemlu bun este situația ucenicilor după învierea Domnului:
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Ioan 20: 24 - 25

„Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit
Isus. Ceilalți ucenici i-au zis deci: „Am văzut pe Domnul!“ Dar el le-a
răspuns: „Dacă nu voi vedea în mânile Lui semnul cuielor, și dacă nu voi
pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în
coasta Lui, nu voi crede.“
• Zece împotriva unuia. Zece ucenici l-au văzut pe Isus cel Înviat, și zece nu
au putut să convingă pe unul singur, pe prietenul lor, pe Toma

Puterea Duhului Sfânt este martorul cuvintelor noastre
• Dar numai câteva zile mai târziu:

Faptele Apostolilor 2: 37 și 41 (Apostolii după vărsarea Duhului Sfânt)

„După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă , și au zis
lui Petru și cerlorlalți apostoli: „Fraților, ce să facem?“ „Pocăiți-vă“, le-a
zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Christos, spre
iertarea păcatelor voastre; apoi veți primi darul Sfântului Duh. . . . Cei ce
au primit propovăduirea lui, au fost botezați; și în ziua aceea, la numărul
ucenicilor s-au adaus aproape trei mii de suflete.“
• Apostolul Petru propovăduiește Evanghelia în Ierusalim, și mii de oameni îl
cred; de odată: unul convinge mii de oameni

Petru și Ioan în fața Templului, în drum pentru a se ruga:
Faptele Apostolilor 3: 6 - 10 și 12 - 13a

„Atunci Petru i-a zis (omului olog): „Argint și aur, n-am; dar ce am, îți
dau: În Numele lui Isus Christos din Nazaret, scoală-te și umblă!“ L-a
apucat de mâna dreaptă, și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și
glesnele; dintr-o săritură a fost în picioare, și a început să umble. A intrat
cu ei în Templu, umblând, sărind, și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a
văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel care ședea
la poarta „Frumoasă“ a Templului, ca să ceară de pomană, și s-au umplut
de uimire și de mirare pentru cele ce i se întâmplaseră. Petru, când a văzut
lucrul acesta, a luat cuvântul, și a zis norodului: „Bărbați Israeliți,
pentruce vă mirați de lucrul acesta? Dece vă uitați cu ochii țintă la noi, ca
și cum prin puterea noastră, sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe
omul acesta să umble? Dumnezeul lui Avram . .“
Faptele Apostolilor 4: 1 - 4

„Pe când vorbeau Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate
preoții, căpitanul Templului și Saducheii, foarte necăjiți că învățau pe
norod, și vesteau în Isus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei, și i-au
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aruncat în temniță până a doua zi; căci se înserase. Însă mulți din ceice
auziseră cuvântarea, au crezut; și numărul bărbaților credincioși s-a
ridicat aproape la cinci mii.“
•
•
•
•
•

Nici Petru, nici Ioan n-au avut o garanție, că bolnavul va fi vindecat
Ei au avut numai credința lor în Mântuitorul și Salvatorul lor: Isus
Ei au riscat onoarea lor, dar și baza credinței și a mărturiei
Dar Isus a fost cu ei: prin Duhul Lui Sfânt și bolnavul a fost vindecat:
A putut să umble și a putut să-l laude pe Dumnezeu

Rezultatul puterii Duhului Sfânt este mărturia
Versetul 8

„Dintr-o săritură a fost în picioare, și a început să umble. A intrat cu ei în
Templu, umblând, sărind, și lăudând pe Dumnezeu.“
• Mărturia față de cei din jur era scopul vindecării, nu numai sănătatea
Versetul 10

„Și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce i se întâmplaseră“
• Petru și Ioan nu au știut că rugăciunea lor se va transforma într-o
evanghelizare în mijlocul templului
• Dar fiind pregătiți prin Duhul Sfînt, știau cum și ce să vorbească
• Când Domnul cere o mărturie, cum ne prinde: pe picior greșit?
• Sîntem pregătiți pentru a putea fi întrebuințați ca martori?
• Cunoaștem taina Cuvântului de Salvare prin Isus Christos?
• Putem da un răspuns „plin de ar“, dacă caută cineva „iertarea păcatelor?“
1 Corinteni 11: 26 (despre cina Domnului)

„Pentrucă, oridecâteori mâncați din pânea aceasta și beți din paharul
acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El.“
A vesti, înseamnă a nu tace!
Amin
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