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Putere de sus (3): 

Duhul Sfânt vrea să ne pună în mişcare 
Textul de bază: Ioan 16:5-15 

 

Câteva definiţii 
 

• Un prieten mi-a povestit odată că din momentul în care a devenit creştin, 
familia cât şi prietenii lui îl respectă mult mai mult decât înainte. Când l-am 
întrebat de ce, mi-a răspuns: “Pe atunci eram cunoscut ca un om fară putere de 
decidere, slab chiar şi laş. Dar ce când îl cunosc pe Isus, noi doi suntem 
puternici.” 

• Eu l-am întrebat atunci, ce zice familia lui de noua situaţie? 
• “Ei sunt bucuroşi. Acum au pe cine să se sprijine.” 
• Aşa este cu puterea Duhului Sfânt. 
• Dacă vine în viaţa unui om produce o schimbare 
• Nu o să fie la toţi aceeaşi schimbare 
• Dar schimbarea va fi în aşa fel, încât Domnul să te poată întrebuinţa cât mai 

bine în lucrarea Sa 
Matei 3:11 
Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după 
mine este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc 
încălţămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc. 

• Focul este în Sfânta Scriptură întotdeauna un simbol de curăţie 
• Focul separă tot ce este pieritor de ce este valoros 

2 Timotei 1:7 
Căci Duhul Sfânt, care este darul lui Dumnezeu, nu doreşte ca tu să te temi 
de oameni, ci să fii înţelept şi puternic, să-i iubeşti şi să-ți placă să stai cu ei. 
 

Duhul Sfânt ne deleagă în lumea întreagă 
 

• Dacă mă întreabă cineva, care este cel mai important verset biblic pentru mine 
atunci îi răspund 

Ioan 3:16 
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, 
pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. 
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• Dar al doilea verset este Cuvântul Domnului spus ucenicilor Săi 
Faptele Apostolilor 1:8 
Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi 
fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile 
pământului.” 

• Nu există o sarcină mai frumoasă, mai multilaterală, mai consumătoare de 
timp şi energie personală decât chemarea oamenilor la Isus Cristos 

• Avem în Biblie mai multe exemple când Isus a vorbit cu cei ce aveau întrebări 
• Pentru lucrul acesta nu trebuie să fi Pastor, Misionar sau Evanghelist calificat 
• Ucenicii lui Isus nu au avut nici o diplomă în mână, şi totuşi au fost trimişi ca 

împuterniciţii Domnului 
Matei 28:19-20 
De aceea, mergeţi şi faceţi ucenici în rândul tuturor popoarelor, botezându-i 
în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Și învăţaţi aceşti ucenici noi 
să respecte toate poruncile pe care vi le-am dat vouă; şi fiţi siguri de acest 
fapt: că sunt cu voi întotdeauna, până la sfârşitul veacului. ’’ 

• Isus nu le-a arătat un loc, un oraş sau o anumită ţară în care să lucreze 
• Dar le-a spus ca să înceapă în jurul lor, acolo unde locuiesc ei 
• Şi pentru aceasta nu trebuie să ai o societate religioasă sau un cerc de sponsori 

în spatele tău 
• Lucrul acesta îl poţi face în familie, la locul de muncă, la şcoală şi chiar în 

casa scărilor unde locuieşti 
• Este bine să mergi și la alte popoare, care nu cunosc încă Vestea Mântuirii 
• Dar pentru aceste acţiuni îţi trebuie un mesager, unul care te trimite 
• De data aceasta este biserica din care faci tu parte 
• Fără purtarea ei în rugăciune nu poţi rezista ispitelor care te vor ataca pe drum 

Faptele Apostolilor 13:2 
Într-o zi, pe când aceştia se închinau şi posteau, Duhul Sfânt le-a spus: 
„Lăsaţi-i pe Barnaba şi pe Saul să plece într-o misiune specială pe care le-
am pregătit-o.” 
 

Duhul Sfânt ne deleagă în biserica Sa 
 

• Apostolul Pavel compară membrii unei biserici cu organele unui corp viu 
• Aşa de diferite cum sunt ele, aşa de importante şi neînlocuibile sunt ele 
• Nici unul nu poate îndeplini sarcinile altuia 

Corinteni 12:13 
Fiecare din noi este o parte din acest trup unic al lui Cristos. Unii din noi 
suntem evrei, alţii ne-evrei, unii suntem robi, alţii suntem liberi. Dar Duhul 
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Sfânt ne-a potrivit pe fiecare la locul nostru, într-un singur trup. Noi am fost 
botezaţi în trupul lui Cristos de singurul Duh şi am primit acelaşi Duh Sfânt. 

• Iar noi trebuie să dăm într-o zi socoteală, cum şi unde le-am întrebuinţat 
1 Petru 4:10 
Dumnezeu v-a dat la fiecare anumite aptitudini speciale; aveţi grijă să le 
folosiţi la ajutorarea voastră reciprocă, transmiţând mai departe numeroasele 
feluri de binecuvântări ale lui Dumnezeu. 
Corinteni 12:7 
Duhul Sfânt pune în lumină puterea lui Dumnezeu prin fiecare din noi, ca 
mijloc de ajutorare a întregii biserici. 

• Apostolul Pavel mai subliniază încă odată: numai Duhul Sfânt este acela care 
împuterniceşte pe ucenicii Domnului - pe noi - în lucrarea Domnului 

Petru 1:5-7 
De aceea, daţi-vă toate silinţele să adăugaţi la credinţa voastră bunătatea; 
Iar la bunătate cunoştinţă; iar la cunoştinţă stăpânire de sine; iar la 
stăpânire de sine perseverenţă; iar la perseverenţă evlavie; iar la evlavie 
iubirea fraţilor; iar la iubirea fraţilor dragostea. 

 

Duhul Sfânt cere o legătură strânsă cu Tatăl Ceresc 
 

• După moartea, învierea şi înălţarea Domnului nostru la Tatăl, El ne-a trimis o 
putere divină care ne va ajuta în lucrarea Sa 

• Puterea aceasta o numeşte Biblia “Duhul Sfânt” 
• Numai cei împuterniciţi prin Duhul Sfânt pot intra într-o legătură directă cu 

Tatăl Ceresc 
Ioan 4:23-24 (Isus către femeia la fântâna) 
Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina 
Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. 
Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi 
în adevăr.” 

• Dar ce face Duhul Sfânt cu noi? Vreau să dau un mic exemplu: 
• La citirea Bibliei, în timpul de rugăciune, într-o convorbire cu Tatăl Ceresc, 

Duhul Sfânt ne arată Mărimea şi Dragostea Lui cea Mare 
• Ne explică pe înţelesul nostru Voia Lui şi ne ajută să o şi înfăptuim 

Romani 8:26-27 
Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum 
trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine 
negrăite. Şi Cel ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului; pentru 
că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu. 

• Numai prin Duhul Sfânt putem menţine o legătură strânsă cu Tatăl Ceresc 
• Iar cu El învăţăm lucruri, a căror importanţă nici nu am putea-o aprecia 
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1 Tesaloniceni 5:18-23 
Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui 
Dumnezeu, în Cristos Isus, cu privire la voi. Nu stingeţi Duhul. Nu dispreţuiţi 
prorociile. Ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun. Feriţi-vă de orice 
se pare rău. Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul 
vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la 
venirea Domnului nostru Isus Cristos. 

• Duhul Sfânt nu se arată numai în situaţii monumentale, vizibile şi admirate de 
toată lumea 

• Ci Duhul Sfânt se arată în viaţa noastră de toate zilele 
• Prezenţa Lui este o prezenţă continuă şi nu sporadică “numai în caz de nevoie” 
• Dacă noi credem că putem manipula puterea Duhului Sfânt atunci contrazicem 

promisiunea Domnului nostru Isus Cristos 
1 Tesaloniceni 4:8 
De aceea, cine nesocoteşte aceste învăţături nesocoteşte nu pe un om, ci pe 
Dumnezeu, care v-a dat şi Duhul Său cel Sfânt. 

• Bucurie pentru noi care suntem Copii Lui este, că nu suntem subjugaţi de 
Duhul Sfânt ci suntem liberi în deciziile noastre 

• Depinde de noi, cât spaţiu şi cât loc îi dăm Duhului să influenţeze viaţa noastră 
Ioan 7:17 
Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura 
este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine. 

• Pentru aceasta, Apostolul Pavel avertizează biserica din Tesalonic 
1 Tesaloniceni 5:19 
Nu înăbuşiţi Duhul Sfânt. Nu împiedecaţi Duhul Sfânt în lucrarea Lui. Să 
nu-i puneţi obstacole în drum. 
Galateni 5:17 
Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii 
pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce 
voiţi. 

• De multe ori cerem de la Dumnezeu lucruri, pe care noi prin Puterea Duhului 
Sfânt le-am putea face fară nici o problemă 

• De exemplu: dacă stai în faţa unui ascensor şi îl rogi pe Domnul să-l trimită 
până la tine că vrei să urci la etajul patru, crezi că ţi-l trimite? Nu cred. Mai 
degrabă o să-ţi spună să apeşi butonul pentru că atunci vine singur 

• Domnul nu acceptă o scuză de genul: sunt prea slab. 
• Pentru că puterea Duhului este aceea, care L-a înviat pe Domnul din moarte. 

Romani 12:11 
În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului. 

Amin 


