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Putere de sus (4):

Duhul Sfânt ne încurajează
Textul de bază: Faptele Apostolilor 4:23-31

Câteva definiţii
• După rusalii, când Duhul Sfânt a fost vărsat asupra celor ce cred în Isus,
ucenicii au propovăduit Evanghelia cu putere duhovnicească, şi mulţi
ascultători de diferite naţii s-au întors la Domnul
• Lucrul acesta nu a fost posibil datorită puterilor proprii, ci datorită puterii
Duhului Sfânt
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.
”

Faptele Apostolilor 2:41

Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la
numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.
Faptele Apostolilor 2:4

Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul
adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.
• Apostolii nu numai predicau Evanghelia, ci vindecau și bolnavii
• Aşa au vindecat un olog în faţa templului
• Iar ologul, de bucurie, s-a ţinut de apostoli, și au ajuns în sala mare a lui
Solomon, unde Petru şi Ioan au predicat pe Isus Cristos, cel Înviat
Faptele Apostolilor 4:4

Însă mulţi din cei ce auziseră cuvântarea au crezut; şi numărul bărbaţilor
credincioşi s-a ridicat aproape la cinci mii.
• Lucrul acesta nu a plăcut mai marilor sinagogii şi i-au atacat direct
• Dar Isus i-a avertizat că așa va fi
Ioan 15.20

Aduceţi-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: „Robul nu este mai mare
decât stăpânul său.” Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni;
dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi.
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Noi nu ne lăsăm descurajaţi
Faptele Apostolilor 4:12

În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat
oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.
• Aceasta a fost mesajul central a apostolilor
• Într-adevăr, foarte repede au început persecuţiile anunţate de Isus
• Conducerea sinagogii îi arestează şi îi întreabă cu ce putere vorbesc ei despre
acest Isus
Faptele Apostolilor 4:18

Şi după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip,
nici să mai înveţe pe oameni în Numele lui Isus.
• Dar Petru şi Ioan au avut un alt răspuns decât așteptau mai marii sinagogii:
Faptele Apostolilor 4:20

•
•
•
•

Drept răspuns, Petru şi Ioan le-au zis: Judecaţi voi singuri dacă este drept
înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu; căci
noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit.
Aceeaşi problemă o avem şi noi în secolul nostru
Noi avem voie să credem şi să predicăm orice, nimeni nu este împotriva
noastră, dar dacă propovaduiești că doar prin Isus Cristos cel înviat ai acces la
Dumnezeu, dintr-o dată sunt mulți care-ți vor sta împotrivă.
Din cauza aceasta mulţi dintre noi sunt intimidaţi să-L mărturisească pe
Domnul Isus în societatea şi împrejurul lor
Dar reacţia bisericii din Ierusalim poate să ne fie un exemplu şi un ajutor
Faptele Apostolilor 4:24

•
•
•
•
•
•

Când au auzit ei aceste lucruri, şi-au ridicat glasul toţi împreună către
Dumnezeu şi au zis: „Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea
şi tot ce este în ele!
Primul ajutor ei l-au căutat la Dumnezeu, lăudând Măreţia şi puterea Lui
Ei nu s-au ocupat cu vorbe lungi şi păreri inutile
Rugăciunea lor în comun era un semn de încredere în puterea lui Dumnezeu
Să fim sinceri: nu credem şi noi în interiorul nostru că această comportare a
bisericii din Ierusalim era şi este logică?
Dar tot aşa de sincer trebuie să mărturisim că noi nu prea ne ţinem de ea
Sau spunem într-adevăr la fel ca Psalmistul dimineaţa la sculare:
Psalmi 59:17

0, tăria mea! Pe Tine Te voi lăuda, căci Dumnezeu, Dumnezeul meu cel
preabun, este turnul meu de scăpare.
• Cunoaştem noi o metodă mai eficace cu care putem rezolva această problemă?
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Duhul Sfânt ne încurajează
• Trei lucruri mari s-au întâmplat în biserica din Ierusalim:
Faptele Apostolilor 4.31

După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au
umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.

S-a cutremurat locul unde erau adunaţi

• Pentru cei care s-au unit la rugăciune, era o confirmare a prezenţei lui
Dumnezeu în mijlocul lor
• Ei nu s-au aşteptat la un cutremur şi nici nu au pretins un anumit semn
• Nu este sarcina noastră să-I spunem Domnului cum să răspundă rugăciunilor
noastre
• Noi trebuie să-I spunem dorinţele noastre, iar El dă răspunsul după decizia Lui
• Ca să nu tragem concluzii greşite: nu a fost un cutremur, nu s-a mişcat tot
pământul, ci s-a mişcat numai locul unde biserica se afla pe genunchi

Şi au fost umpluţi cu Duhul Sfânt

• Biserica nu s-a rugat ca să fie umplută cu Duhul Sfânt, pentru că era umplută
cu Duhul Sfânt atunci când şi-au predat viaţa în mâinile Domnului şi când au
fost botezaţi şi binecuvântaţi
• Dar Dumnezeu a găsit de cuvinţă să îi împuternicească în plus cu Duhul Sfânt
• Lucrul acesta se întâmplă şi în zilele noastre, sporadic, şi numai după placul
Domnului
• Întotdeauna este un Har deosebit, dacă Domnul te-a putut folosi într-o aşa
binecuvântată măsură
• Există fraţi care pretind de la cei noi convertiţi pe lângă botezul cu apă, un al
doilea botez cu Duhul Sfânt
• Și există și alţi fraţi care neagă puterea Duhului Sfânt în biserica locală în aşa
măsură, încât nici nu-ţi mai dai seama că este prezent
• Nici prima, dar nici a doua convingere nu este biblică

Prin mărturisirea omului, că Isus este Domn în viaţa lui, prin
mărturia acestei decizii în botezul nou-testamental, prin
cufundare în apă, şi prin binecuvântarea a doi martori, cel nou
convertit este copil a lui Dumnezeu şi este umplut cu puterea
Duhului Sfânt.
Romani 10:10
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Căci un om ajunge să fie în ordine cu Dumnezeu prin credinţa din inima sa;
iar cu gura spune altora despre credinţa sa, confirmându-şi astfel mântuirea.
»

Şi au propovăduit Cuvântul lui Dumnezeu

• Rezultatul rugăciunii celor din Ierusalim era că nu au putut să tacă
Faptele Apostolilor 4:29-30

•
•
•
•
•

Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să
vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala și întinde-Ţi mâna, ca să se
facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui sfânt, Isus."
Biserica din Ierusalim nu a limitat timpul lor de rugăciune
Ei au ştiut că cei care stau în rândul întâi la propovăduirea cuvântului sunt
expuşi la cele mai mari primejdii
Tocmai ei au nevoie de ajutorul bisericii prin rugăciune
De multe ori criticăm anumite decizii ale fraţilor din conducerea bisericii, dar
ne-am întrebat noi vreodată de câte ori i-am purtat în rugăciunile noastre
apărătoare, fară de care nu pot supravieţui?
Apostolul Pavel cere bisericii din Efes ajutor prin rugăciune
Efeseni 6:18-20

Rugaţi-vă întruna. Cereţi-i lui Dumnezeu orice lucru care se potriveşte cu
dorinţele Duhului Sfânt. Stăruiţi pe lângă el, aducându-i aminte de nevoile
voastre, şi rugându-vă neîncetat pentru creştinii de pretutindeni. Rugaţi-vă şi
pentru mine, cerându-i lui Dumnezeu să-mi dea cuvintele potrivite când le
vorbesc altora, cu îndrăzneală, despre Domnul şi când le explic că mântuirea
sa e destinată şi pentru ne-evrei. Mă aflu în lanţuri acum fiindcă am
predicat acest mesaj din partea Domnului. Dar rugaţi-vă să nu încetez de a
vorbi cu îndrăzneală pentru el, chiar şi aici în închisoare, aşa cum trebuie.
• De binecuvântarea Domnului depinde şi succesul vieţii noastre pe acest
pământ
• In Vechiul Testament îl avem pe Iacov, care neştiind cu cine se luptă, cere
binecuvântarea de la cel ce l-a învins
• Citiți odată toată întâmplarea din Geneza 32, versetele 24-29
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.
Romani 15:13

Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă
credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!
Amin
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