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Putere de sus (2):

Duhul Sfânt crează părtăşie
Textul de bază: Ioan 14:15-26

Câteva definiţii
• Un predicator german (Henhofer) a fost criticat că vorbeşte prea mult despre
Harul lui Dumnezeu prin Isus Cristos, dar şi de faptul că omul este păcătos.
• S-a cerut dela el, ca să ceară mai bine, ca omul să nu mai fure, să nu mai
mintă, să nu mai bată nevasta şi alte atitudini dubioase.
• Predicatorul a răspuns cu un exemplu:
• Dacă am un pom de pară şi cer ca anul viitor să producă mere, ce ar zice el?
• “Oi fi tu un bun vorbitor, dar de pomi fructiferi habar n-ai. Până când nu m-ai
ameliorat, nu pot să-ţi fac placul!
• Aşa este şi cu noi. Din putere proprie nu putem realiza nici o schimbare!
• Toate încercările fără Duhul Sfânt sunt o iluzie destructivă
• Ele produc în noi o nelinişte sufletească, o dezamăgire şi o deziluzie
• Pentru aceasta descrie Apostolul Pavel situaţia omului fară Duhul Sfânt
Romani 2:29

Ci Iudeu este acela care este Iudeu înlăuntru; şi tăiere împrejur este aceea
a inimii, în duh, nu în slovă; un astfel de Iudeu îşi scoate lauda nu dela
oameni, ci dela Dumnezeu.
• Schimbarea omului în întregime o poate realiza numai Duhul Sfânt.
• Şi numai acela, care a săvârşit această schimbare poate solicita în viaţa sa o
schimbare
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.
• În momentul, când a primit Duhul Sfânt, acest Duh produce două lucruri mari
în viaţa omului:
• Dumnezeu locuieşte în inima lui și Dumnezeu locuieşte între noi

Dumnezeu locuieşte în mine !
• Ştim noi ce înseamnă convingerea aceasta, doar e aşa de absurdă: Dumnezeu
Creator, Atotputernic, Veşnic, Tatăl Ceresc a Domnului nostru Isus Cristos e El trăieşte in noi !!!
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Ioan 14:23

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul
Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui în ei.
• Asta înseamnă, că eu trăiesc într-o părtăşie foarte strânsă cu Dumnezeu
• Condiţia o cunoaştem: numai dacă ai Duhul Sfânt
1 Corinteni 6:19

Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi,
pe care L-aţi primit dela Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?
• Poate că îţi spui, că viaţa ta nu corespunde acestei pretenţii ale Domnului
• Poate că sfinţenia ta nu ajunge şi felul tău de trai nu corespunde cerinţelor
• Şi atunci: Duhul Sfânt este în toată plinătate în inima ta
Galateni 4.6

Şi pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimes în inimă Duhul Fiului Său,
care strigă: „Ava“, adică: „Tată!"
• Era la Sighişoara. Imediat după al doilea război mondial, când mergeam la
scoală trebuia să trec pe lângă o biserică ortodoxă. Şi de fiecare dată aştepta
popa cu un bici ca să mă lovească. Pentru a ocoli biserica, trebuia să mai merg
o jumătate de oră mai lung. Într-o zi am luat curajul în dinţi, m-am dus ţintă la
el şi i-am zis: “Dumneata şti că tatăl meu e predicator. De ce vrei să mă omori
pe mine pentru că sunt fiul lui. Credeţi că dacă sunt mort nu am să mai fiu fiul
lui?” Nu ştiu de unde am avut curajul, dar de atunci am avut linişte.
1 Corinteni 2:10-12

Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul
cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine
dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului, care este
el? Tot aşa: nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui
Dumnezeu. Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine dela
Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile, pe cari ni le-a dat Dumnezeu
prin harul Său.
• Numai pe baza acestor versete biblice putem cunoaşte Voia Domnului în viaţa
noastră
• Şi viaţa noastră primeşte un oarecare luciu, o strălucire sfântă
• Nu un inel a unui sfânt peste capul nostru, ci o dovadă, că Dumnezeu e viu
'

1 Corinteni 2:14

Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine dela Dumnezeu, ca să
putem cunoaşte lucrurile, pe cari ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său.

a4ro07p3

© „Cu Evanghelia pe drum” de Manfred Folk

3

Dumnezeu locuieşte între noi
• Tot ce am învăţat până acum despre Duhul Sfânt în noi, se potriveşte şi în
viaţa bisericii Domnului
Ioan 14.20

În ziua aceea, veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine,
şi că Eu sunt în voi.
• Centralitatea Domnului nostru Isus Cristos este Fundamentul clădirii
• Toată construcţie a credinţei noastre este bazată pe acest fundament
• Puterea acestui fundament nu suntem noi, pietre vii, ci Duhul Sfânt în noi
1 Corinteni 3:16

Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu, şi că Duhul lui Dumnezeu
locuieşte în voi?
• Prin renaşterea noastră în fiinţe noi, ca copii ai lui Dumnezeu putem solicita şi
beneficia de această putere Duhovnicească
Corinteni 12:13

•
•
•
•
•

Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un
singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi
dintr-un singur Duh.
Singura legătură între noi oameni, care alcătuim Biserica Domnului este Duhul
Sfânt
Acest Duh ne şi descrie sarcina pe care o avem în biserica Domnului
Pentru a putea manifesta puterea acestui Duh, nu trebuie să ne silim
Sau îl avem, sau nu !
Toate eforturile noastre de a fi mai mare în Duh ca altul, sunt atitudini, care
vor să ne ispitească într-o direcţie periculoasă omenească de gândire
Filipeni 2:1-5

•
•
•
•

Deci, dacă este vreo îndemnare în Cristos, dacă este vreo mângâiere în
dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire şi
vreo îndurare, faceţi-mi bucuria deplină, şi aveţi o simţire, o dragoste, un
suflet şi un gând. Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci
în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuşi. Fiecare
din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora. Să aveţi în voi
gândul acesta, care era şi în Cristos Isus.
Noi suntem foarte diferiţi şi venim din toate părţile ţării
Noi avem fiecare în parte un alt trecut în biserica noastră băştinaşă
Poate că am avut şi alte metode de laudă, de proslăvire şi de rugăciune
Dar toate aceste diferenţe de caracter nu au voie să ne desparte:
Efeseni 4:3

Şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii.
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Dumnezeu locuieşte numai acolo unde este Pacea Lui
• Dacă-I admitem Duhului Sfânt să ocupe destul spaţiu în inima şi în gândirea
noastră, atunci se îndeplinesc şi condiţiile Domnului nostru Isus Cristos:
Galateni 5:22-23

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga
răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea
poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.
Noi trebuie să ştim că o biserică nu poate să fie binecuvântată, dacă familia
noastră nu este binecuvântată
Numai dacă aducem binecuvântarea noastră din familie în biserica noastră,
atunci poate profita şi biserica din acest Har
Prin Duhul Sfânt, toate neajunsurile noastre primesc o valoare inferioară
Ele nu mai sunt teme principale în gândirea şi în judecata noastră
Priorităţile, pe care Le pune Duhul Sfânt au o privire mult mai largă
Duhul Sfânt ne învaţă lucruri de care nu am auzit niciodată
Şi dacă Duhul Sfânt conduce Duhul nostru atunci numai ceva binecuvântat
poate să iese
Isus, când a anunţat ucenicilor plecarea Lui la Tatăl Ceresc, ucenicii au fost
disperaţi, le-a apucat deznădejdea şi au fost plini de întrebări
Dar Isus Le-a spus un cuvânt de înviorare şi de nădejde:
Ioan 14:18

Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.
• Şi Le-a explicat şi cum V-a face lucrul acesta
Ioan 14: 16-17

Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor (Greceşte:
Paraclet, apărător, ajutor.), care să rămână cu voi în veac; şi anume,
Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi
nu-L cunoaşte; dar voi îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi, şi va fi în voi.
• Să nu uităm: Toate aceste făgăduinţe sunt numai valabile pentru acei care sunt
copii Domnului
• Şi cum poţi devine un copil a Lui Isus?
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.
• Atuncea şi Binecuvântarea Domnului prin Duhul Sfânt te va însoţi
Corinteni 13:14

Harul Domnului Isus Cristos, şi dragostea lui Dumnezeu, şi împărtăşirea
Sfântului Duh, să fie cu voi cu toţi!
Amin.
a4ro07p3

© „Cu Evanghelia pe drum” de Manfred Folk

