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Putere de sus (1):

Duhul Sfânt ne împuterniceşte
Textul de bază: Romani 8:1-17

Câteva definiţii
• Rusaliile sunt zile în care creştinii sărbătoresc ziua de naştere a bisericii
• Este clar că şi noi o să ne ocupăm cu “puterea de sus” a Duhul Sfânt
Luca 24:49

•
•
•
•

Şi iată că voi trimete peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în
cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus. “
Dar tema aceasta nu se poate trata în numai câteva ore sau chiar zile
Prea importantă şi prea multilaterală este influenţa Duhului Sfânt în viaţa
noastră
În prezent, sarcina principală a Duhului Sfânt este răspândirea “Vestei bune a
lui Isus Cristos” în lumea întreagă
Fără ajutorul acesta “de sus” noi ne-am sili zadarnic
Faptele Apostolilor 1:8

Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi
fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile
pământului. “
• Apostolul Pavel susţine că fară Duh Sfânt nu te poţi numi copil a lui
Dumnezeu
Romani 8:9

Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui
Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Cristos, nu
este al Lui.
• Un creştin fară Duh Sfânt este ca o maşină fară motor, sau un televizor fară
antenă, sau o bucătărie fără cuptor şi apă
Ioan 6:63

Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele, pe cari
vi le-am spus Eu, sunt duh şi viaţă.
• Pentru a putea înţelege importanţa Duhului Sfânt în viaţa noastră, vrem să
citim câteva versete biblice care ne descriu puterea Lui
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Prin Duhul Sfânt, moartea a fost învinsă
• Cel mai mare duşman a omului este moartea
• Prin minciuna șarpelui, omul a început să viseze la o viaţă veşnică
Geneza 3:4

Atunci şarpele a zis femeii: „Hotărât, că nu veţi muri”
• Noi ştim din Scriptură că promisiunea șarpelui era o ducere în eroare
• Şi încrederea omului în aceste promisiuni au produs întreruperea legăturii cu
Dumnezeul Creator
Romani 5:12

•
•
•
•

De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin
păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor
din pricină că toţi au păcătuit.
Moartea aceasta nu era numai o moarte spirituală ci şi o moarte pământească
Din cauza aceasta Isus Cristos, Mântuitorul nostru, când a murit, a murit
pământesc, fizic
Dar El nu a rămas mort, ci a înviat din morţi, şi a învins moartea
Ştim noi cine L-a înviat din morţi?

Era puterea Duhului Sfânt
Romani 8:11

Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel
ce a înviat pe Cristos Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare,
din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.
• Ne dăm noi seama cu ce putere avem de-a face când vorbim de puterea
Duhului Sfânt?
• Şi cu aceeaşi putere, cu care Isus Cristos a fost înviat, cu aceeaşi putere am
fost și noi salvaţi
• Biblia întrebuinţează pentru aceasta o expresie foarte puternică: nașterea din
nou
Tu 3:5

El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru
îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul
Sfânt,
• Întrebarea care o punem este dacă și tu ai beneficiat vreodată de această putere
• Ai cerut tu printr-o rugăciune sinceră lui Dumnezeu să vină, prin Duhul Său
Sfânt, în inima și în viaţa ta?
• Isus promite lucrul acesta tuturor celor care vin cu o inimă sinceră la El
Romani 8:10

Şi dacă Cristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din pricina
păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii.
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Prin Duhul Sfânt primeşti libertatea
•
•
•
•
•

A fi viu, înseamnă a fi liber, a fi eliberat de jugul satanei
Există numai o singură cale de a ajunge la această libertate
Nu este suficient să îndeplineşti anumite legi sacrale religioase
Oricât de frumoase sau de ajutor ar fi pentru cei din jur.
Tu, şi numai tu personal trebuie să te decizi: Pentru sau împotriva Domnului
nostru Isus Cristos
Faptele Apostolilor 2:38

„Pocăiţi-vă", le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui
Isus Cristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului
Duh.
• După acest pas binecuvântat primeşti un nou statut: cel de om liber
• O calitate care depăşeşte gândirea noastră omenească
Ioan 5:24

Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele, şi crede în Cel ce
M-a trimes, are viaţa veşnică, şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la
viaţă.
• Şi atunci se îndeplinesc versetele scrise în Vechiul Testament:
Ezechiel 11:19-20

•
•
•
•
•
•

Le voi da o altă inimă, şi voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor
inima de piatră, şi le voi da o inimă de carne, ca să urmeze poruncile Mele,
să păzească şi să împlinească legile Mele; şi ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi
fi Dumnezeul lor.
Acum înţelegem ce îi place lui Dumnezeu: să fim poporul Său
Duhul Sfânt nu ne sileşte, forţându-ne sa-L primim
Noi singuri trebuie să ne decidem pentru Domnul!!!
Numai atunci Duhul Sfânt poate lucra în inimile noastre
Legea pământească nu mai este în vigoare: Duhul Sfânt a înlocuit-o
De acum înainte El ne dă directivele binecuvânte ale vieţii noastre
Romani 7:6

Dar acum, am fost izbăviţi de Lege, şi suntem morţi faţă de Legea aceasta,
care ne ţinea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu
după vechea slovă.
2 Corinteni 3.6

Care ne-a şi făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei,
ci al Duhului; căci slova omoară, dar Duhul dă viaţa.
2 Corinteni 3.17

Căci Domnul este Duhul; şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia.
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Puterea Duhului Sfânt lasă urme
• Biblia vorbeşte despre omul care nu solicită puterea Duhului Sfânt ca de un
om nechibzuit
Galateni 3.3

Sunteţi aşa de nechibzuiţi? După ce aţi început prin Duhul, vreţi acum să
sfârşiţi prin firea pământească?
• Existe nenumărate versete biblice care ne documentează despre puterea
Duhului Sfânt
• Ele nu sunt scrise ca documentaţie istorică, ci pentru învăţătura noastră
Ioan 7:38-39 (Isus către Samariteanca)

„Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice
Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L
primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă
Isus nu fusese încă proslăvit.
• Simeon a fost un judecător din Israel, un om sub conducerea Duhului Sfânt.
Ca judecător era un exemplu binecuvântat, un om drept
Luca 2:25

Şi iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viaţă
sfântă, şi era cu frica lui Dumnezeu. El aştepta mângâierea lui Israel, şi
Duhul Sfânt era peste el.
• Pentru că Filip a ascultat chemarea prin Duh, un străin călător găseşte salvarea
prin Isus Cristos
Faptele Apostolilor 8:29şi 35-38

Duhul a zis lui Filip: „Du-te, şi ajunge carul acesta!” Atunci Filip a luat
cuvântul, a început dela Scriptura aceasta, şi i-a propovăduit pe Isus. Pe
când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă; ce
mă împiedică să fiu botezat?” Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se
poate.”Famenul a răspuns: „Cred că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu.” A
poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe
famen.
• Duhul Sfânt ne îndrumă, ne împuterniceşte, ne îndeamnă, ne linişteşte şi ne
mângâie atunci când ne simţim slabi şi neputincioşi
• Dar ne și explică şi precizează sarcinile primite pe acest pământ
Faptele Apostolilor 20:28

Aşadar luaţi seama la voi înşivă! Aveţi grijă să hrăniţi şi să păstoriţi turma
lui Dumnezeu - biserica Sa, răscumpărată cu sângele Său, fiindcă Duhul
Sfânt v-a pus supraveghetori peste ea.
Puterea care a înălţat pe Domnul nostru în Slavă, e aceeaşi putere de care
putem beneficia şi noi - dacă credem !!!
Amin
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