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Introducere 

 

Context  

În ultmii ani, conducători de biserici şi administratori ai şcolilor 
biblice din Africa au solicitat un nou curs de studiu. Acest curs va 
aborda chestiuni care afectează vieţile şi lucrările pastorilor, 
misionarilor, evangheliştilor şi conducătorilor de biserici africani. 
Temele abordate se referă la lucrarea de manifestare a puterii Duhului 
Sfânt. Mulţi întreabă: „Cum putem să slujim eficient prin puterea şi cu 
ungerea Duhului Sfânt? Cum ne putem ruga pentru cei bolnavi şi 
aceştia să fie vindecaţi? Cum îi putem conduce pe membrii 
comunităţilor noastre la experienţa Botezului Duhului Sfânt?” 

Această carte a fost scrisă pentru a răspunde acestor întrebări vitale. 
Are trei mari obiective: 

1.  Să ofere o temelie biblică a lucrării de manifestare a puterii 
Duhului Sfânt. O lucrare de manifestare a puterii Duhului Sfânt 
credibilă şi de durată poate fi zidită doar pe o astfel de temelie 
solidă. Acest obiectiv este esenţa Secţiunii I: „Înţelegerea lucrării 
de manifestare a puterii Duhului Sfânt”. 

2.  Să contureze pregătirea personală necesară celor care doresc să 
slujească eficient prin puterea Duhului Sfânt. Ce fel de oameni ar 
trebui să fie predicatorii penticostali? Ce ar trebui să cunoască şi să 
experimenteze personal înainte să intre într-o astfel de lucrare? 
Răspunsurile la aceste întrebări sunt discutate în Secţiunea II: 
„Pregătirea pentru lucrarea de manifestare a Duhului Sfânt”. 

3.  Să ofere sfaturi practice cu privire la modul în care lucrătorii 
penticostali pot face o lucrare de manifestare a puterii Duhului 
Sfânt. Acesta este obiectivul Secţiunii III: „Practicarea lucrării de 
manifestare a puterii Duhului Sfânt.” 
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Lucrarea de manifestare a puterii Duhului Sfânt este un manual de 
pregătire practică. Îi pregăteşte pe cei care caută cu adevărat să 
împlinească porunca lui Isus de a predica Evanghelia şi propovăduirea 
lor să fie însoţită de semne şi minuni (Marcu 16:15-20). 

 

Recomandări pentru student 

Nu vei putea beneficia la maxim de materialul din această carte, 
dacă o vei studia doar la nivel teoretic. Partea teoretică a cursului este 
cu siguranţă, foarte importantă. Totuşi, teoria trebuie îmbinată cu 
pregătirea practică.Scopul tau principal nu ar trebui sa fie doar acela de 
a trece examenul. Trebuie sa înveti si sa slujesti eficient prin puterea si 
cu ungerea Duhului Sfânt. Si trebuie sa faci acesta fiind însotit de 
semnele biblice. 

 Scopul tău principal nu ar trebui să fie doar acela de a trece 
examenul. Trebuie să înveţi şi să slujeşti eficient prin puterea şi cu 
ungerea Duhului Sfânt. Şi trebuie să faci acesta fiind însoţit de semnele 
biblice. 

 

Recomandări pentru profesor 

Recomandările de mai jos vor spori valoarea acestui curs. Studenţii 
ar trebui să înveţe (şi să aplice în vieţile lor) principiile prezentate în 
fiecare capitol. Profesorul îi poate ajuta în acest proces prin folosirea 
unor metode de predare standard. Aceste metode includ: 

 solicitarea lecturilor obligatorii 

 predarea efectivă 

 permiterea discuţiilor în clasă 

 solicitarea unor teme pentru acasă scrise şi orale şi susţinerea 
examenelor 
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Pe lângă predarea din cadrul cursului este esenţială şi pregătirea 
practică pe câmpul de lucrare. Acest fel de pregătire poate fi oferită 
prin diferite moduri creative. Două metode eficiente sunt: 

 programarea unui „laborator” săptămânal 

 încurajarea studenţilor să se implice în slujirea practică. 

 

Laboratoare  

Laboratoarele ar trebui să fie planificate ca o completare a orelor 
de curs. În aceste întâlniri săptămânale, profesorii şi studenţii se strâng 
împreună să se închine, să se roage şi să creadă că Dumnezeu lucrează 
în mijlocul lor. Profesorii îi încurajează pe studenţi să asculte glasul 
Duhului Sfânt. Îi încurajează pe studenţi să se roage pentru cei bolnavi 
dintre ei. Atât profesorii, cât şi studenţii ar trebui să permită Duhului 
lui Dumnezeu să lase darurile spirituale în vieţile lor. 

În aceste sesiuni de învăţătură prin practică, profesorul îşi asumă 
rolul de coleg al celor care învaţă. Va evita să încerce să fie „expertul 
în domeniu”. Le spune studenţilor cu sinceritate: „Cu toţii am venit aici 
ca să învăţăm împreună!” 

Cu permisiunea administraţiei şcolii, un astfel de laborator poate 
include întâlniri de stăruinţă după Duhul Sfânt şi manifestări ale puterii 
Acestuia. De exemplu, grupa de studenţi care participă la cursul 
Lucrarea de manifestare a puterii Duhului Sfânt îi pot invita şi pe restul 
studenţilor din şcoală la o întâlnire specială pentru „primirea Duhului 
Sfânt” sau o „întâlnire pentru vindecare divină”. Atunci, profesorul şi 
studenţii pot „exersa” ceea ce au învăţat în timpul cursului. Studenţii 
vor fi încurajaţi foarte mult pe măsură ce Dumnezeu lucrează şi îşi 
revarsă binecuvântarea în aceste întâlniri. 
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Slujirea practică 

Profesorii pot organiza o slujire practică pentru întreaga grupă de 
studenţi în două moduri diferite. În primul rând, pot desemna locuri de 
slujire practică. În al doilea rând, pot fi un model al lucrării de 
manifestare a puterii Duhului Sfânt pentru studenţii lor. 

1. Practica studenţilor. Un profesor trimite studenţii doi câte doi 
cu sarcina de a practica lucrarea de manifestare a puterii Duhului Sfânt. 
Lucrarea lor ar trebui să includă vindecarea bolnavilor, scoaterea 
demonilor şi rugăciunea cu alţi credincioşi pentru umplerea acestora cu 
Duhul Sfânt. Studenţii pot face un raport pentru profesor şi colegii de 
clasă. După aceste experienţe, vor urma discuţii prin care profesorul 
poate încuraja, mustra şi corecta ceea ce au făcut studenţii. Aceasta este 
metoda pe care a folosit-o Isus în instruirea celor şaptezeci din Luca 
10:1-24. 

2. Model. Profesor este cel care îi conduce pe studenţi în practică. 
Acesta împarte grupa de studenţi în grupuri mai mici şi de fiecare dată 
ia un alt grup cu el. Profesorul informează bisericile din apropiere şi pe 
conducătorii acestora despre dorinţa de slujire a studenţilor. Când sunt 
invitaţi de o biserică, vor merge împreună să predice şi să se roage 
pentru bolnavi şi pentru cei împovăraţi. Astfel, profesorul este un 
model pentru studenţii lui, în lucrarea de manifestare a puterii Duhului 
Sfânt, pe măsură ce aceştia slujesc nevoilor spirituale. 

Atât profesorul, cât şi studenţii ar trebui să caute oportunităţi chiar 
în campus pentru a desfăşura o lucrare de manifestare a puterii Duhului 
Sfânt. Studenţii bolnavi au nevoie de vindecare. Unii studenţi au nevoie 
să fie umpluţi de Duhul Sfânt. Studenţii pot sluji unor astfel de nevoi 
prin puterea Duhului Sfânt. 
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Capitolul 1 

 

Definirea lucrării de 

manifestare a puterii 

Duhului Sfânt 

 
 

NEVOIA UNEI LUCRĂRI DE MANIFESTARE A  
PUTERII DUHULUI SFÂNT 

Isus nu a lăsat Biserica Sa fără putere când S-a întors la Tatăl. El a 
promis că va da Bisericii putere pentru a evangheliza lumea (Fapte 1:8). 

Domnul nostru Şi-a împlinit promisiunea în Ziua de Rusalii (Fapte 2). 
Prin urmare, Biserica din Noul Testament a slujit cu o mare putere şi a 
avut rezultate uimitoare. 

Biserica a avut un mandat de la Hristos de a evangheliza toate 
popoarele pământului. Biserica are nevoie de membri care slujesc prin 
puterea lui Dumnezeu deoarece: 

 suntem implicaţi într-un război 

 duşmanul are putere 

 sarcina este măreaţă 

 lucrarea de manifestare a puterii Duhului funcţionează 
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Suntem implicaţi într-un război 

Biblia ne învaţă foarte clar că toţi copiii lui Dumnezeu suntem 
implicaţi într-un mare război spiritual. Acest război este dus împotriva 
diavolului şi demonilor lui. În Matei 13:39, Isus afirmă că duşmanul 
nostru este diavolul (vezi şi Luca 10:19). Pavel a descris acest conflict 
cu următorii termeni: 

Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci 
împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor 
întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în 
locurile cereşti. (Efeseni 6:12) 

Pavel a mai afirmat şi faptul că trebuie să folosim arme spirituale 
puternice pentru a lupta în acest război: „Căci armele cu care ne luptăm 
nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu 
ca să surpe întăriturile.” (2 Corinteni 10:4). Aceste întărituri sunt de 
natură spirituală, iniţiate de duşmanul nostru. Avem nevoie de o lucrare 
de manifestare a puterii Duhului deoarece suntem implicaţi într-un 
adevărat război. 

 

Duşmanul are putere 

Diavolul este un duşman puternic al bisericii şi Evangheliei. În 
Luca 10:19, Isus face referire la „toată puterea vrăjmaşului.” Satan a 
plasat o armată mare şi devotată de forţe demonice pe întreg pământul. 
Aceste forţe se dedică scopului de a împiedica răspândirea Evangheliei. 
Dar noi îl putem învinge pe diavolul cu o putere şi mai mare – puterea 
Duhului Sfânt. 

 

Sarcina este măreaţă 

Sarcina Bisericii este măreaţă. O lucrare de manifestare a puterii 
Duhului Sfânt este singurul mod prin care vom îndeplini această 
sarcină. În Marea Sa Trimitere, Isus ne-a poruncit să predicăm 



Capitolul 1: Definirea lucrării de manifestare a  

puterii Duhului Sfânt 

 

  15 
 

Evanghelia în toată lumea. Trebuie să facem aceasta ca o mărturie 
pentru fiecare neam înainte de întoarcerea Sa (Matei 24:14). 

Astăzi, există încă peste patru miliarde de oameni care nu au primit 
o mărturie adecvată a Evangheliei. Mulţi oameni trăiesc în ţări 
controlate de sisteme religioase rele. Aceste religii se opun cu 
vehemenţă răspândirii creştinismului. Nu vom putea ajunge la cei 
pierduţi din aceste ţări fără putere divină. 

Isus a promis că le va da ucenicilor Săi putere să îndeplinească 
acestă mare însărcinare: 

Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi 
şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea şi până la 
marginile pământului. (Fapte 1:8) 

Hristos a mai spus că El va adeveri Cuvântul Său prin semne pline 
de putere în slujirea noastră: 

Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice 
făptură. Iată semnele care vor însoţi pe cei care vor crede: În 
numele Meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în 
mână şerpi, dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor 
pune mâinile peste bolnavi şi bolnavii se vor însănătoşi. (Marcu 
16:15b, 17, 18) 

Modul în care putem extinde Împărăţia lui Hristos pe pământ este 
prin forţă. Şi anume, prin puterea Duhului Sfânt. Isus a spus: „Din 
zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăţia cerurilor se ia cu 
năvală, şi cei ce dau năvală pun mâna pe ea.” (Matei 11:12)  

 

Lucrarea de manifestare a puterii Duhului Sfânt funcţionează 

Un motiv final pentru care trebuie să fim implicaţi în lucrarea de 
manifestare a puterii Duhului este că aceasta funcţionează. Succesul 
uimitor al Bisericii Primare este relatat în cartea Faptele Apostolilor. 
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Acel succes a venit pe măsură ce Biserica a slujit în puterea 
supranaturală a Duhului Sfânt – dovedit prin semne. 

Ceea ce a fost real şi adevărat pentru Biserica Primară este real şi 
adevărat şi pentru noi astăzi. În Power Evangelism (Evanghelizarea în 
puterea Duhului), John Wimber (1986, p. 31) afirma: „La nivel 
mondial, 70% din procentul de creştere al Bisericii are loc în rândul 
bisericilor penticostale şi carismatice.” Aceste grupuri cred în (şi 
nădăjduiesc pentru) puterea Duhului Sfânt în lucrarea lor. Wimber l-a 
citat pe Peter Wagner în această privinţă: 

Există o relaţie strânsă între creşterea bisericii în zilele noastre şi 
lucrarea de vindecare... Când Evanghelia pătrunde pentru prima dată 
într-o regiune, dacă nu înţelegem şi nu suntem însoţiţi de puterea 
supranaturală a Duhului Sfânt, nu vom progresa prea mult. (1986, p. 
39) 

Toţi vrem să vedem un oarecare succes în eforturile noastre de 
evanghelizare. Aceasta necesită ca noi să imităm metodele descrise în 
Noul Testament pentru a ne bucura de succes. Trebuie să folosim 
aceeaşi putere pe care au folosit-o apostolii. Trebuie să învăţăm, aşa 
cum au făcut-o şi ei, cum să acţionăm şi cum să slujim în puterea 
Duhului Sfânt. 

 

DEFINIREA TERMENILOR 

Pentru a sluji în puterea Duhului, trebuie să înţelegem foarte clar 
ce înseamnă lucrarea de manifestare a puterii Duhului Sfânt. Astfel, 
trebuie să definim acest concept şi altele asociate cu lucrarea la nivel 
supranatural.  
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 Lucrarea de manifestare a puterii Duhului 

În această carte, definim lucrarea de manifestare a puterii Duhului 
ca fiind orice lucrare la nivel supranatural care îşi are originea în Duhul 
lui Dumnezeu şi care duce la extinderea Împărăţiei lui Dumnezeu. 
Lucrarea de manifestare a puterii Duhului implică demonstrarea puterii 
lui Dumnezeu. Aceasta include următoarele: 

 Semne şi minuni 

 Vindecare divină 

 Scoatere demonilor 

 Lucrarea darurilor spirituale 

 Orice altă manifestare a puterii sau prezenţei lui Dumnezeu. 

Din nou, scopul lucrării de manifestare a puterii Duhului este 
întotdeauna acela de a extinde Împărăţia lui Dumnezeu.  

 

Întâlnirea cu puterea Duhului 

Putem defini întâlnirea cu puterea Duhului în două moduri. 
Definită simplu, întâlnirea cu puterea Duhului implică confruntarea 
puterilor întunericului (demonii) prin puterea numelui lui Isus. În acest 
sens, Allen Tippet a definit întâlnirea cu puterea Duhului ca „lupta 
dintre Împărăţia lui Dumnezeu şi împărăţia lui Satan” (în Wimber, 
1986, p. 16). Peter Wagner a oferit o definiţie similară: „Întâlnirea cu 
puterea Duhului este o demonstraţie vizibilă şi practică a faptului că 
Isus Hristos este mai puternic decât dumnezeii falşi şi duhurile cărora 
se închină sau de care se teme un anumit grup de oameni” (1989, p. 4). 
Nu avem nimic împotriva acestor definiţii. Totuşi, acestea sunt limitate 
pentru studiul nostrum. 

Conceptul de întâlnire cu puterea Duhului în cartea de faţă are un 
sens mult mai larg. Este orice demonstraţie exterioară a puterii 
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suverane a lui Dumnezeu folosită pentru a extinde Împărăţia Sa pe 
pământ. Wimber a definit acest concept într-un sens mai larg: 

Orice sistem sau forţă care trebuie învinsă pentru ca Evanghelia să 
fie crezută este cauza unei întâlniri cu puterea Duhului ... Scoaterea 
demonilor este mai dramatică, deşi întâlnirea cu puterea Duhului este 
pe departe limitată doar la acele situaţii în care Satan ia formă demonică 
... Când Împărăţia lui Dumnezeu vine în contact direct cu împărăţia 
lumii (când Isus se întâlneşte cu Satan) există o „ciocnire de forţe”. 
(1986, p. 16) 

 

Confruntarea cu adevărul 

Confruntarea cu adevărul este o propovăduire clară a Evangheliei 
lui Isus Hristos fie înainte sau după întâlnirea cu puterea Duhului. O 
întâlnire cu puterea Duhului provoacă direct puterile întrunericului. În 
contrast, confruntarea cu adevărul provoacă învăţăturile false ale 
religiei sau societăţii. Aceste învăţături false îi ţin pe oameni legaţi, în 
timp ce confruntarea cu adevărul îi duce la eliberare. Astfel, o 
confruntare cu adevărul ar trebui să fie prezentă în lucrarea de 
manifestare a puterii Duhului. Acest subiect va fi discutat pe larg în 
Capitolul 4. 

 

Evanghelizarea prin puterea Duhului 

Evanghelizarea prin puterea Duhului are loc când confruntarea cu 
adevărul este combinată cu întâlnirea cu puterea Duhului. Aceasta este 
ilustrată în Figura 1.1. 
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Wimber spunea că evanghelizarea prin puterea Duhului 

înseamnă explicarea Evangheliei [care] este însoţită de 
manifestarea puterii lui Dumnezeu prin semne şi minuni ... 
Evanghelizarea prin puterea Duhului este evanghelizarea care este 
precedată şi susţinută de manifestarea supranaturală a prezenţei lui 
Dumnezeu. (1986, p. 35) 

Evanghelizarea prin puterea Duhului are loc atunci când puterea 
supranaturală a lui Dumnezeu este combinată cu prezentarea clară şi 
convingătoare a Evangheliei. 111222 Defineşte conceptul de 

 

Vindecarea prin puterea Duhului  

Vindecarea divină poate fi clasificată în două categorii. Prima 
categorie este numită vindecarea prin legământ. Vindecarea prin 
legământ este oferită de lucrarea de ispăşire a lui Hristos pe cruce (Isaia 
53:4-5; 1 Petru 2:24). El a asigurat vindecarea pentru toţi oamenii lui 
Dumnezeu: cei care L-au făcut pe Hristos, Domnul şi Mântuitorul lor 
personal. În Matei 15:26, Isus a numit vindecarea „pâinea copiilor.” 
Vindecarea divină face parte din ceea ce făcut Hristos pentru noi la 
cruce. 

 

Figura 1.1 

Ecuaţia Evanghelizarii prin puterea Duhului 

Întâlnirea cu puterea Duhului + Confruntarea cu adevărul 

= Evanghelizarea prin puterea Duhului 
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A doua categorie este vindecarea prin puterea Duhului. Aceasta 
este vindecarea care revelează prezenţa şi puterea Împărăţiei lui 
Dumnezeu. Dumnezeu îi poate vindeca chiar şi pe necredincioşi. Acest 
gen de vindecare are loc deseori înainte sau după propovăduirea 
Evangheliei. Vindecarea prin puterea Duhului confirmă adevărul 
despre ceea ce este predicat. În cele patru Evanghelii şi în cartea 
Faptele Apostolilor aceasta este numită „semne şi minuni.” 

 

Semne şi minuni 

O sintagmă des întâlnită în Noul Testament este „semne şi 
minuni.”1 Această sintagmă apare pentru prima dată în Faptele 
Apostolilor 2:22. Acolo se referă la lucrarea lui Isus. În Fapte 2:43, se 
referă la lucrarea Bisericii care a avut loc imediat după Ziua de Rusalii: 
„Fiecare era plin de frică şi prin apostoli se făceau multe minuni şi 
semne.”2 

În Scriptură, cuvintele semne şi minuni sunt deseori folosite 
împreună. Un semn este acel lucru care ne îndreaptă atenţia spre un 
altul. Semnele din Noul Testament (în greacă: semeion) sunt 
evenimentele miraculoase care au un scop. Ele arată că Împărăţia lui 
Dumnezeu a venit şi că mesajul acesteia (Evanghelia) este adevărat. 

În Marcu 16:17, Isus a proclamat cu claritate că El va întări 
propovăduirea Evangheliei prin semne. Iar în 16:20, semnele au întărit 
propovăduirea Evangheliei de către ucenici. Astfel că şi noi ne putem 

                                                            

1 Traducerea în limba engleză NIV foloseşte expresia „minuni şi semne” 
(Fapte 2:22) 

2 Ar trebui să studiaţi cu atenţie şi următoarele versete care vorbesc 
despre „semne şi minuni” în evanghelizarea din Noul Testament: Fapte 4:29-
30; 5:12; 6:8; 14:3; Romani 15:19; Evrei 2:3-4. 
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aştepta ca Dumnezeu să întărească mesajul nostru cu semne atunci când 
predicăm Evanghelia. 

Cuvântul minune (în limba greacă: tera) vorbeşte despre lucrarea 
miraculoasă a lui Dumnezeu care îi determină pe cei care o văd să se 
minuneze. Isus a vindecat odată un băiat posedat de demoni. În Luca 
9:43 găsim scris că oamenii „au rămas uimiţi de mărirea lui 
Dumnezeu... toţi se minunau de tot ce făcea Isus.” Acesta este un 
exemplu de minune. 

În cartea Faptele apostolilor, minunile făcute de către apostoli au 
dat naştere unor reacţii puternice: 

 Uimire totală (2:7, 3:10) 

 Perplexitate (2:12) 

 Teamă (2:43)Lauda la adresa lui Dumnezeu (4:21)  

 Laudă la adresa lui Dumnezeu (4:21) 

 O mare frică (5:5, 11) 

 O mare bucurie (8:8) 

 Mirare (8:13) 

 Credinţă în Domnul (9:42, vezi şi 1 Corinteni 2:4-5) 

 

Jesse Moon a identificat şapte scopuri diferite ale semnelor 
şiminunilor în Noul Testament (1989, p. 238). El spunea că acestea: 

1.  dovedeau că Hristos este Mesia şi îi determinau pe oameni să 
creadă în El (Fapte 2:22; Evrei 2:4); 

2.  atrăgeau atenţia asupra Evangheliei;` 

3.  ofereau dovada că Hristos era Domnul cel viu (înviat) al 
Bisericii; 
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4.  dovedeau veridicitatea Cuvântului predicat (Fapte 4:29-30; 
14:3; Romani 15:19; Evrei 2:3-4) 

5.  identificau adevărata religie şi pe adevăraţii ucenici (Marcu 
16:15-18; 2 Corinteni 12:12); 

6.  împlineau o nevoie umană. 

7.  extindeau Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ (Fapte 5:12-14; 
8:5-13). 

Toate aceste scopuri sunt importante. Ar trebui să ne rugăm cu 
sinceritate ca semnele şi minunile să facă parte din lucrarea noastră de 
azi. Sunt vitale acum, la fel cum au fost şi în zilele apostolilor.  

 

REZUMAT 

Dumnezeu ne-a dat o cheie vitală pentru a propovădui Evanghelia 
lui Hristos în întreaga lume. Aceasta este predicarea cu ungere divină 
însoţită de semne şi minuni. Trebuie să înţelegem şi să exersăm 
slujirea în puterea Duhului Sfânt. Pe măsură ce facem aceasta, vom 
vedea rezultate ca în Noul Testament la eforturile noastre de 
evanghelizare. Scopul acestei cărţi este de a dobândi aceste rezultate. 
Fie ca aceste noi cunoştinţe să se unească cu credinţa ta şi cu 
supunerea faţă de Duhul Sfânt în slujire.  

 

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE 
 
1. Citează din memorie Efeseni 6:12  
2. De ce este important să nu folosim „armele lumii” pentru a duce 

luptele spirituale?  
3. Care este singurul mod prin care putem extinde Împărăţia lui 

Dumnezeu? Explică răspunsul.  
4.  De ce este atât de măreaţă sarcina Bisericii?  
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5. Explică această sintagmă: „Lucrarea de manifestare a puterii 
Duhului Sfânt funcţionează.”  

6. Enumeră patru motive pentru care lucrarea de manifestare a 
puterii Duhului Sfânt este esenţială în zilele noastre.  

7. În zilele noastre, mulţi încearcă să evanghelizeze lumea cu 
propria lor putere, folosind metode omeneşti. Poate această 
abordare să aibă succes? Explică.  

8. Defineşte şi explică expresia lucrarea de manifestare a puterii 
Duhului.  

9. Defineşte termenul de întâlnire cu puterea Duhului aşa cum este 
folosit în studiul de faţă.  

10. Defineşte conceptul de confruntare cu adevărul.  
11. De ce ar trebui confruntarea cu adevărul să fie mereu prezentă în 

lucrarea de manifestare a puterii Duhului.  
12. Defineşte conceptul de evanghelizare prin puterea Duhului.  
13. Pune în antiteză vindecarea prin puterea Duhului şi vindecarea 

prin legământ în funcţie de:  
a)  cine primeşte fiecare tip de vindecare,  
b)  scopul lor  

14. Defineşte conceptul de semne şi minuni în funcţie de folosirea 
acestuia în Noul Testament.  

15. Numeşte cele şapte scopuri ale semnelor şi minunilor.  
16. Ce ne învaţă fiecare dintre următoarele pasaje despre lucrarea de 

manifestare a puterii Duhului Sfânt?  
a) Fapte 4:29-30:  
b) Fapte 5:12:  
c) Fapte 6:8:  
d) Fapte 14:3:  
e) Romani 15:19:  
f) Evrei 2:3-4:  

17. Studiează definiţiile date în Secţiunea II până când le poţi scrie 
din memorie. 

18. Studiează definiţiile date în Secţiunea II până când le poţi scrie 
din memorie. 
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19. Unii oameni se comporta ca şi cum diavolul ar fi la fel de 
puternic ca Dumnezeu. Este adevărat? Cât de puternic este el? 
Explică. (Vezi Marcu 16:15-17.) 

 
 

  



   

 

 

 

 

Capitolul 2 

 

Definirea lucrării de 

manifestare a puterii 

Duhului Sfânt 

 

LUCRAREA DE MANIFESTARE A PUTERII DUHULUI  
ÎN VECHIUL TESTAMENT 

În Vechiul Testament se pot găsi multe exemple de astfel de 
manifestări ale puterii Duhului lui Dumnezeu. Dar avem două exemple 
clasice care ilustrează foarte bine acest punct. Moise i-a provocat pe 
„zeii” Egiptului la un concurs al puterii. Rezultatele acestei manifestări 
au fost eliberarea şi ieşirea din sclavie. De asemnea, Ilie şi proorocii lui 
Baal s-au întâlnit într-un moment al manifestării puterii spirituale. 
Această manifestare a adus o trezire scurtă în Israel.  

 

Moise i-a provocat pe „zeii” Egiptului 

Citiţi relatarea despre cum Moise i-a provocat pe pe zeii păgâni ai 
Egiptului în Exodul 5-12. Dumnezeu i-a spus lui Moise să înceapă o 
serie de concursuri de putere cu Faraon. Aceste concursuri erau 
confruntări între Dumnezeu şi zeii Egiptului (Exodul 12:12). Pavel a 
sugerat mai târziu că aceşti „zei” erau, de fapt, demoni (1 Corinteni 
10:9-10). 
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Don Williams a descris acele competiţii spirituale din Egipt. El 
scria: 

Capitolele 5-12 din Exod descriu acţiunile pline de măreţie şi 
putere ale lui Dumnezeu, semnele şi minunile Sale... Aceasta este 
o adevărată întâlnire cu puterea Duhului şi manifestarea acesteia, 
care este o demonstraţie practică, vizibilă că Dumnezeu este mult 
mai puternic decât zeii Egiptului. În fiecare dintre cele zece urgii, 
Dumnezeu a atacat sistematic unul sau mai mulţi zei ai Egiptului. 
(1986, p. 82) 

Fred Haltom a susţinut şi el ideea că Dumnezeu a trimis urgii 
diferite pentru a confrunta anumiţi zei egipteni: 

El a trimis urgiile transformării apei în sânge, broaştelor şi 
păduchilor ca atac împotriva lui Nu, zeul Râului Nil; lui Hekt, zeiţa 
pământului; şi lui Geb, zelul pământului. El a trimis urgiile 
muştelor, ciumei vitelor şi vărsatului negru ca atac împotriva lui 
Scarob, zeul insectelor; lui Apis, zeul taur şi lui Toth, zeul 
inteligenţei şi învăţăturii medicale. A trimis piatra şi focul, 
lăcustele şi întunericul de trei zile ca atacuri împotriva lui Ntu, zeiţa 
cerului, lui Anubis, păzitorul câmpurilor şi Ra, zeul soarelui. Iar în 
final, uciderea tuturor întâilor născuţi ai Egiptului a fost un atac 
împotriva lui Faraon însuşi, zeul-rege. (1989, p. 103) 

Se pare că aceşti zei ai Egiptului erau de fapt stăpâniri şi puteri 
demonice. Aceste forţe demonice îi ţineau legaţi pe oameni în sclavie 
spirituală. Eliberarea de sub sclavia egipteană era, prin urmare, mai 
mult decât o eliberare fizică a poporului lui Dumnezeu. Exodul a 
ilustrat şi eliberarea spirituală a Israelului de sub puterile întunericului. 
Le-a dat libertatea de a se închina doar lui Dumnezeu Iehova. 
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Ilie i-a provocat pe proorocii lui Baal pe muntele Carmel  

1 Împăraţi 18:20-46 ne relatează o altă manifestare a puterii 
Duhului lui Dumnezeu. Ilie i-a confruntat pe preoţii inspiraţi demonic 
de zeul canaanit, Baal. Activităţile demonice din Vechiul Testament au 
inclus cazuri reale de posedări demonice. Acesta era cazul şi în 
practicile preoţiilor lui Baal (Unger, 1971). Ilie nu se confrunta doar cu 
religia păgână a închinării la Baal. El se confrunta şi cu demonii care 
dădeau putere acestei religii. 

Această confruntare implica atât o manifestare a puterii Duhului 
lui Dumnezeu, cât şi o confruntare cu adevărul (1 Împăraţi 18:21). 
Dumnezeu a trimis foc din cer pentru o ardere de tot a jertfei îmbibate 
cu apă. Cu siguranţă a demonstrat că este mai puternic decât Baal. În 
acelaşi timp, Ilie i-a chemat pe oameni să Îl urmeze pe Dumnezeul 
adevărat şi viu! 

Aceste întâlniri cu puterea Duhului lui Dumnezeu şi manifestări ale 
acesteia din Vechiul Testament au demonstrat puterea măreaţă a lui 
Dumnezeu atât poporului Israel, cât şi popoarelor păgâne din jurul lor. 
Doar El este vrednic de slujirea şi închinarea noastră. 

  

CUM S-A FOLOSIT ISUS DE ÎNTÂLNIRILE CU PUTEREA 
DUHULUI ŞI MANIFESTAREA ACESTEIA 

Hristos s-a folosit deseori de întâlnirea cu puterea Duhului şi 
manifestarea acesteia în lucrarea Sa. Prin aceasta, Isus a demonstrat că 
era într-adevăr „Cel Uns”, trimis de Dumnezeu. El a mai demonstrat şi 
faptul că Împărăţia lui Dumnezeu a venit ca să răstoarne împărăţia lui 
Satan (Luca 11:20). Isus s-a folosit de manifestarea puterii Duhului din 
patru motive: 

 Pentru a revela scopul lucrării Sale 

 Pentru a-Şi desfăşura lucrarea 

 Pentru a da învăţătură ucenicilor 
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 Pentru a-Şi transfera lucrarea ucenicilor Săi 

Nu vom studia toate aceste patru categorii. 

 

Au revelat scopul lucrării Sale 

Unul dintre motivele principale pentru care a venit Isus a fost „să 
nimicească lucrările diavolului” (1 Ioan 3:8). Chiar şi demonii cu care 
s-a întâlnit ştiau acest lucru. Vedem acest adevăr în Marcu 1:23-24a: 

În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să 
strige: „Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să 
ne pierzi?” 

În Luca 4:18-19, Isus Şi-a revelat planul lucrării Sale. Lucrarea Sa 
avea să aibă şase acţiuni cheie. 

1. Ungere. El slujea sub ungerea Duhului. („Duhul Domnului este 
peste Mine, pentru că M-a uns...”) 

2. Predicare. El predica Evanghelia celor pierduţi. („pentru a 
predica Evanghelia celor săraci.”) 

3. Slobozire. El îi elibera pe cei legaţi de păcat şi de diavol. („M-a 
trimis... ca să propovăduiesc robilor de război slobozirea...”) 

4. Vindecare. El vindeca bolnavii. („...orbilor căpătarea vederii.”) 

5. Eliberare. Îi elibera pe cei care erau legaţi – spiritual, fizic, 
emoţional, religios, financiar şi social. („... să dau drumul celor 
apăsaţi.”) 

6. Proclamare. El anunţa că a venit timpul Împărăţiei lui 
Dumnezeu. („... să vestesc anul de îndurare al Domnului.”) 
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L-au ajutat în desfăşurarea lucrării Sale 

Isus a declarat clar că El a venit pentru a provoca şi a nimici 
lucrările diavolului. El a demonstrat aceasta prin manifestarea puterii 
Duhului care L-a însoţit în lucrarea Sa. 

Concentrarea lucrării Sale pe două planuri a fost asupra 
predicării/învăţării (propovăduire) şi vindecării/eliberării 
(demonstrare) (vezi Matei 4:23, 9:35). Deseori El a combinat aceste 
două tipuri de lucrare. Atât întâlnirea cu puterea Duhului şi 
manifestarea acesteia, cât şi confruntarea cu adevărul au marcat modul 
în care Hristos a abordat lucrarea. 

Lucrarea lui Isus ne ofera multe exemple de manifestare a puterii 
Duhului. Pentru acest studiu am ales doar patru exemple:  

 Ispitirea din pustie  

 Prima Sa minune din Marcu  

 Întâlnirea cu demonizatul din Gadar  

 Vindecarea baiatului posedat de demoni  

1. Ispitirea din pustie (Luca 4:1-13). Când a fost ispitit în pustie, 
Isus a intrat în conflict direct cu Satan. Luca menţionează că El era 
„plin de Duhul Sfânt” când a stat faţă în faţă cu Satan (4:1). Aceasta a 
fost prima luptă serioasă a lui Hristos cu puterile întunericului. A avut 
loc la începutul lucrării Sale. Isus Şi-a arătat puterea chiar prinţului 
demonilor, Satan însuşi. Vestea înfrângerii lui Satan s-a răspândit 
repede în împărăţia demonică. Din acel moment, demonii ştiau şi se 
temeau de puterea lui Isus. Marcu 1:23-24 este un exemplu al reacţiei 
acestora când s-au întâlnit cu Isus. 

2. Prima Sa minune menţionată în Evanghelia după Marcu (Marcu 
1:21-26; vezi şi 3:10-11). Prima minune făcută de Hristos menţionată 
în Marcu este una tipică pentru multele Sale confruntări cu demonii. 
Ceva din prezenţa lui Isus îi deranja foarte mult pe demoni. Strigau de 
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teamă când se apropia de ei. Deseori Isus a poruncit demonilor să 
„Tacă” şi să „Iasă.” Nu aveau de ales; trebuiau să asculte de El! 

3. Întâlnirea Sa cu demonizatul din Gadar (Marcu 5:1-20). Isus a 
confruntat şi scos demoni deseori. Relatarea despre îndrăcitul gadaren 
este cel mai complet exemplu relatat în Scripturi. Ca şi în al doilea 
exemplu de mai sus, demonii s-au temut de prezenţa Sa. Omul a fost 
eliberat în totalitate la porunca lui Isus. 

4. Vindecarea băiatului posedat de demoni (Marcu 9:14-32). 
Această relatare din Marcu 9 Îl prezintă pe Isus cum confruntă deschis 
şi învinge puterile demonice. Demonul a trebuit să împlinească 
porunca lui Isus. Mai târziu, ucenicii L-au întrebat de ce ei nu puteau 
scoate demoni. Isus a spus că lipsa rugăciunii (şi postului) era cauza 
lipsei de putere (9:29). 

Isus a făcut multe alte semne şi minuni în lucrarea Lui. Nu avem 
nici timpul, nici spaţiul necesar pentru a le studia. Ar trebui, totuşi, să 
facem din lucrarea lui Isus un studiu pentru întreaga viaţă. Putem învăţa 
multe despre cum pot fi vindecaţi bolnavii şi confruntaţi demonii 
imitându-L pe El. 

 

L-au ajutat să dea învăţătură ucenicilor 

Isus a venit să nimicească lucrările diavolului. El i-a învăţat pe 
ucenicii Lui – şi pe noi – să facă la fel. Acesta este motivul pentru care 
Biblia ne dă atât de multe detalii despre lucrarea de vindecare a lui 
Hristos. Aceasta descrie clar cum Isus a vindecat bolnavii şi i-a eliberat 
pe cei legaţi. Biblia ne arată cum a slujit El. Noi, ca şi primii ucenici, 
Îl putem imita deoarece ştim ceea ce a făcut. 

În Luca 9:1-6 şi 10:1-23, Isus şi-a trimis ucenicii în misiuni de 
instruire. Luca 10:1-12 ne spune despre a doua oară când i-a trimis. La 
întoarcere, I-au spus ceea ce au făcut (10:17). Isus apoi şi-a făcut timp 
să îi pregătească. În capitolul următor, Isus i-a învăţat cum să confrunte 
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puterile demonice (Luca 11:14-26). Citeşte şi studiază cu atenţie acest 
pasaj din Scriptură. 

 

Au fost transferate ucenicilor Săi 

Unul dintre scopurile principale ale lui Isus a fost să le transfere 
ucenicilor Săi lucrarea Lui. El a afirmat clar că ei vor fi implicaţi într-
o lucrare de manifestare a puterii Duhului, la fel cum a fost şi El. Isus 
i-a împuternicit pe cei doisprezece apostoli şi i-a trimis „să predice şi 
le-a dat putere să scoată dracii” (Marcu 3:14-15). Şi ei aveau să aibă 
aceaşi lucrare pe două planuri pe care o desfăşurase El, care implica 
atât întâlnirea cu puterea Duhului şi manifestarea acesteia, cât şi 
confruntarea cu adevărul. 

În Luca 9:1-2, Isus i-a trimis pe cei doisprezece în lucrare. „Le-a 
dat putere şi stăpânire peste toţi dracii şi să vindece bolile. Apoi i-a 
trimis să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu şi să tămăduiască pe 
cei bolnavi.” Din nou vedem accentul pus pe ambele planuri ale lucrării 
Sale: demonstrarea şi proclamarea. Vedem acelaşi accent pus şi în Luca 
10:17-20. 

În versiunea din Marcu a Marii Însărcinări, Isus a poruncit Bisericii 
Sale să ducă Evanghelia în toată lumea. Apoi le-a promis ucenicilor (şi 
nouă) că lucrarea lor va fi însoţită de semne (16:15-18). Ucenicii au 
mers şi au împlinit ambele scopuri ale lucrării prin proclamare şi 
demonstrare (16:19-20). Trebuie să facem ca cei care au auzit aceste 
cuvinte pentru prima dată. Trebuie să mergem în puterea Duhului 
Sfânt, proclamând Evanghelia însoţiţi de semne. 

Hristos a făcut un ultim act de transfer al lucrării Sale celor care L-
au urmat. Le-a dat aceeaşi ungere care i-a împuternicit propria-i lucrare 
(Fapte 10:38). Isus a făcut aceasta în Ziua Cincizecimii: „Şi toţi s-au 
umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum 
le dădea Duhul să vorbească.” (Fapte 2:4). Această putere din Ziua de 
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Rusalii este disponibilă şi pentru noi astăzi. Având-o, putem face şi noi 
lucrările pline de putere ale lui Isus. 

 

ÎNTÂLNIREA CU PUTEREA DUHULUI ŞI MANIFESTAREA 
ACESTEIA ÎN LUCRAREA BISERICII PRIMARE 

Ucenicii au primit puterea Duhului în Ziua de Rusalii. Apoi au 
mers şi au imitat lucrarea lui Isus. Ucenicii au demonstrat că Împărăţia 
lui Dumnezeu a venit însoţită de o mare putere. Au realizat aceasta prin 
semnele, minunile şi lucrările miraculoase pe care le-au făcut. 

 

Observaţii cu privire la lucrarea Bisericii Primare 

Biserica din cartea Faptele apostolilor a crescut rapid, prin puterea 
Duhului Sfânt. Era aceeasi putere care L-a împuternicit pe Isus sa-si 
împlineasca lucrarea. Observati expresia: „a început sa faca si sa 
învete” din Fapte 1:1: „Teofile, în cea dintâi carte a mea am vorbit 
despre tot ce a început Isus sa faca si sa învete pe oameni.” Ideea aici 
era ca Biserica sa continue lucrarea începuta de El, inclusiv lucrarea de 
manifestare a puterii Duhului. Si exact aceasta a facut Biserica Primara.  

Semnele şi minunile au reprezentat o parte centrală a lucrării 
Bisericii Primare. Cartea Faptele apostolilor arată că apostolii au slujit 
în acelaşi fel în care a făcut-o şi Isus. Ei au urmat îndeaproape tiparul 
celor două nivele stabilit de El: demonstrarea şi proclamarea. Lucrarea 
lor a inclus: 

 Semne şi minuni 

 Vindecări 

 Scoaterea demonilor 

 Minuni în natură şi cu mâncarea 

 Învierea morţilor 
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 Vorbirea în limbi 

 Proorocia 

 Vedeniile 

 Alte minuni extraordinare 

Semnele şi minunile, combinate cu predicarea cu ungere, i-a uimit 
pe mulţi. Apostolii au predicat Evanghelia cu o putere convingătoare şi 
mii de oameni au fost mântuiţi. La fel se poate întâmpla şi azi, dacă 
urmăm tiparul pe două nivele stabilit de Isus. 

 

Exemple de manifestare a puterii Duhului Sfânt în Biserica 
Primară 

Vom discuta în continuare două dintre multele exemple pe care le 
găsim în cartea Faptele apostolilor. Detalii despre aceste două 
evenimente vor fi prezentate în Capitolul 4. 

1. În Ziua de Rusalii. Citeşte cu atenţie Fapte 2:1-41. Apoi 
răspunde la următoarele patru întrebări.Ce manifestari ale puterii lui 
Dumnezeu au fost vazute în Ziua de Rusalii?  

a) Ce manifestări ale puterii lui Dumnezeu au fost văzute în Ziua 
de Rusalii? 

b) Cum a reacţionat mulţimea la aceste manifestări ale puterii? 

c) A avut loc şi o confruntare cu adevărul? Dacă da, descrie-o pe 
scurt. 

d) Care au fost rezultatele acestei manifestări a puterii lui 
Dumnezeu? 

2. Vindecarea de la Poarta Templului numită Frumoasă. Citeşte 
cu atenţie Fapte 3. Apoi răspunde la întrebările de mai jos.Ce 
manifestari ale puterii lui Dumnezeu au avut loc la Poarta Templului 
numita Frumoasa?  
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a) Ce manifestări ale puterii lui Dumnezeu au fost văzute în Ziua 
de Rusalii? 

b) Cum a reacţionat mulţimea la aceste manifestări ale puterii? 

c) A avut loc şi o confruntare cu adevărul? Dacă da, descrie-o pe 
scurt. 

d) Care au fost rezultatele acestei manifestări a puterii lui 
Dumnezeu? 

 
ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE 

 
1. Explică următoarea afirmaţie: „Cele zece urgii trimise de 

Dumnezeu asupra Egiptului sunt exemple ale întâlnirii cu puterea 
Duhului şi manifestarea acesteia.”  

2. Competiţia lui Ilie cu proorocii lui Baal a fost atât o întâlnire cu 
puterea Duhului lui Dumnezeu şi manifestarea acesteia, cât şi o 
confruntare cu adevărul. Explică de ce.  

3. Numeşte două grupuri de oameni pe care i-a confruntat sau 
provocat Ilie pe Muntele Carmel.  

4. Care sunt cele două aspecte demonstrate de Isus prin întâlnirea cu 
puterea Duhului şi manifestarea acesteia?  

5. Numeşte patru motive pentru care Isus s-a folosit de întâlnirea cu 
puterea Duhului şi manifestarea acesteia în lucrarea Sa.  

6. Care a fost unul dintre motivele principale ale lucrării lui Isus pe 
pământ?  

7. Care a fost planul de lucrare al lui Isus în şase părţi conform Luca 
4:18-19? Enumeră cele şase acţiuni cheie în lucrarea Sa. (Vezi 1 
la 6 de mai sus.)  

8. Care au fost cele două planuri pe care s-a concentrat lucrarea lui 
Hristos?  

9. Care sunt cele două activităţi care au marcat abordarea lucrării de 
către Hristos?  

10. Cum Şi-a arătat Isus puterea în faţa lui Satan în pustie? (Luca 4:1)  
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11. De ce strigau demonii când Îl vedeau pe Isus?  
12. Ce metodă a folosit Isus când l-a eliberat pe îndrăcitul din Gadar? 

(Marcu 5:8)  
13. Ce metodă a folosit Isus când l-a eliberat pe îndrăcitul din Gadar? 

(Marcu 5:8)  
14. Enumeră trei ocazii în care Isus i-a învăţat pe ucenici cum să facă 

o lucrare de manifestare a puterii Duhului.  
15. În ce moduri şi-a transferat Isus lucrarea de manifestare a puterii 

Duhului ucenicilor Săi? Care a fost ultimul act şi cel mai 
dramatic?  

16. Descrie lucrarea Bisericii Primare în relaţie cu lucrarea lui Isus.  
17. Enumeră tipurile de minuni care au făcut parte din lucrarea 

apostolilor.  
18. Ce manifestări ale puterii lui Dumnezeu au fost văzute în Ziua de 

Rusalii?  
19. Cum a reacţionat mulţimea la aceste manifestări ale puterii?  
20. A avut loc şi o confruntare cu adevărul? Dacă da, descrie-o pe 

scurt.  
21. Care au fost rezultatele acestei manifestări a puterii lui 

Dumnezeu?  
22. Ce manifestări ale puterii lui Dumnezeu au avut loc la Poarta 

Templului numită Frumoasă?  
23. Cum a reacţionat mulţimea la aceste manifestări ale puterii?  
24. A avut loc şi o confruntare cu adevărul? Dacă da, descrie-o pe 

scurt.  
25. Care au fost rezultatele acestei manifestări a puterii lui 

Dumnezeu?  
26. Enumeră din memorie, cât mai multe exemple de manifestare a 

puterii Duhului Sfânt, bazându-te pe ceea ce ai studiat în acest 
capitol. Pentru fiecare manifestare a puterii Duhului, încearcă să 
răspunzi la următoarele întrebări:  

a) Ce fel de demonstraţie a puterii lui Dumnezeu a avut loc?  
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b) Cum au reacţionat cei din jur la această demonstraţie a puterii 
Duhului?  

c) A avut loc şi o confruntare cu adevărul? Dacă da, descrie-o 
pe scurt.  

d) Care au fost rezultatele acestei manifestări a puterii Duhului? 

Întrebările 27 la 29: Fă referire la Marcu 9:14-29 când răspunzi la 
următoarele trei întrebări. 

27. Ce făcea demonul ca să îl rănească pe băiat?  

28.  Cum l-a eliberat Isus pe băiat? Descrie tot ceea ce a făcut şi ceea 
ce nu a făcut Isus.  

29.  De ce nu au putut ucenicii să scoată acel demon din el?  

30.  Discutaţi răspunsurile date la întrebările 26 până la 29.  

31.  Care sunt lucrările diavolului pe care a venit Isus să le 
nimicească? 

 

 



   

 

 

 

 

Capitolul 3 

 

Lucrarea de manifestare a 

puterii Duhului Sfânt şi 

Împărăţia lui Dumnezeu 

 

DEFINIREA ÎMPĂRĂŢIEI LUI DUMNEZEU 

La ce vă gândiţi când auziţi această sintagmă: Împărăţia lui 
Dumnezeu? Mulţi creştini nu înţeleg clar acest concept. Este tragic. 
Împărăţia lui Dumnezeu este una dintre cele mai importante teme ale 
Noului Testament. Înţelegerea corectă a conceptului de Împărăţie a lui 
Dumnezeu este esenţial pentru lucrarea de manifestare a puterii 
Duhului. 

 

Domnia lui Dumnezeu 

Cuvântul împărăţie în acest context nu se referă la un anume loc 
sau regiune. Din contră, descrie domnia (stăpânirea) unui rege. 
Împărăţia lui Dumnezeu poate fi definită simplu ca fiind domnia lui 
Dumnezeu. Este autoritatea suverană a lui Dumnezeu asupra creaţiei 
Sale. Deseori, spunem că Împărăţia lui Dumnezeu a venit. Prin aceasta 
spunem, de fapt, că Dumnezeu a venit să-Şi stabilească domnia pe 
pământ. 
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Cele două timpuri ale Împărăţiei 

Vorbim despre Împărăţia lui Dumnezeu la prezent şi la viitor. 
Împărăţia lui Dumnezeu este aici acum – timpul prezent. Dar Împărăţia 
va veni – timpul viitor. „Putem rezuma această idee astfel: împărăţia 
este cu adevărat aici, dar nu în totalitate. Prin urmare, credincioşii 
trăiesc într-o împărăţie care este şi continuă să vină” (Williams, 1989, 
p. 82). 

1. Împărăţia lui Dumnezeu este deja aici. A venit în persoana lui 
Isus Hristos şi prin lucrarea Sa (Luca 17:20-21). Împărăţia a venit din 
nou cu o mare putere în Ziua de Rusalii (Fapte 1:8, vezi şi Marcu 9:1). 
Atunci a fost revărsat Duhul Sfânt peste Biserică. Prin intermediul 
acestui eveniment penticostal, Isus a transferat lucrarea Împărăţiei Sale 
Bisericii Lui. 

„Oamenii iau cu năvală [Împărăţia lui Dumnezeu] sau sunt luaţi în 
stăpânire de aceasta (Matei 11:12-13, Luca 16:16). Distrugerea 
împărăţiei lui Satan a început deja, puterea vremii viitoare deja opereză 
în lumea prezentă, iar binecuvântările mesianice sunt disponibile 
pentru cei care răspund.” (Kuzmic, 1988, p. 523) 

2. Împărăţia lui Dumnezeu nu a venit în totalitate încă. Va veni pe 
deplin când se va întoarce Hristos (Apocalipsa 11:15). Este adevărat că 
Împărăţia lui Dumnezeu a venit deja. Ocuparea împărăţiei lui Satan a 
început deja. Putem numi această ocupare aspectul de acum (timpul 
prezent) al Împărăţiei. Totuşi, Hristos nu Şi-a stabilit deplin Împărăţia 
pe pământ. Aceasta se va întâmpla când El va veni „cu putere şi cu o 
mare slavă” (Matei 24.30). În acel moment, Hristos îl va învinge pe 
diavolul şi Îşi va începe domnia Sa de neprihănire pe pământ. Numim 
aceasta aspectul de încă nu (timpul viitor) al Împărăţiei. 

Acesta este un adevăr profund: Împărăţia a venit (acum) şi va veni 
(încă nu). Aceasta explică mult din experienţa noastră prezentă. 
Explică biruinţele noastre în faţa lui Satan şi forţele lui (acum). Explică 
şi războiul nostru continuu cu el (încă nu). Explică de ce mulţi sunt 
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vindecaţi în mod dramatic (acum), totuşi mulţi rămân bolnavi şi mor 
(încă nu). Avem putere asupra demonilor (acum), însă Satan continuă 
să controleze şi să chinuie mulţi oameni (încă nu). Împărăţia lui 
Dumnezeu a venit în parte. Totuşi, într-o zi va veni pe deplin. Acum 
avem putere şi autoritate asupra demonilor. Atunci toate puterile 
întunericului vor fi învinse complet şi pentru totdeauna. 

 

VENIREA ÎMPĂRĂŢIEI LUI DUMNEZEU 

 Isus a venit să vestească domnia lui Dumnezeu 

Împărăţia lui Dumnezeu a fost tema centrală a predicării lui 
Hristos. „Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi în 
alte cetăţi, fiindcă pentru aceasta am fost trimis!” (Luca 4:43). Peter 
Kuzmic scria: 

Ideea Împărăţiei lui Dumnezeu ocupă un loc de importanţă 
supremă în învăţătura şi misiunea lui Isus. Acest „gând principal” 
al lui Isus, aşa cum a fost numit, este tema centrală a acestei 
proclamaţii şi cheia înţelegerii lucrării Sale. (1988, p. 522) 

Isus Şi-a început lucrarea anunţând: „S-a împlinit vremea ... şi 
Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.” (Marcu 1:15). Astfel El a 
anunţat începerea domniei lui Dumnezeu pe pământ. Împărăţia lui 
Dumnezeu era acum la îndemâna tuturor celor care o doreau. „Anul de 
îndurare al Domnului” (Luca 4:19) venise deja. Dumnezeu a venit în 
persoana lui Isus Hristos ca să ia înapoi ceea ce a aparţinut Lui. Aceasta 
a adus binecuvântările cerului peste omenire (Luca 2:10-14). 

În Evanghelii, Împărăţia lui Dumnezeu era şi tema principală a 
ucenicilor atunci când predicau. Isus le-a spus să predice Împărăţia lui 
Dumnezeu şi să demonstreze puterea acesteia (Matei 10:7; Luca 9:2; 
10:9-11). 
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Venirea Împărăţiei lui Dumnezeu are ca rezultat conflictul 

Împărăţia lui Dumnezeu a venit mai întâi în persoana lui Isus. 
Acum se lărgeşte în Biserica Sa, prin puterea Duhului Sfânt. Satan, 
hoţul şi înşelătorul, se împotriveşte cu disperare lui Dumnezeu. Dar 
Dumnezeu a venit să ia înapoi cu putere ceea ce a furat diavolul. 
Extinderea Împărăţiei lui Dumnezeu are ca rezultat conflictul violent 
cu Împărăţia lui Satan (vezi Efeseni 6:12).  

 

 Împărăţia lui Dumnezeu vine cu putere 

Împărăţia lui Dumnezeu nu vine nici timid, nici cu scuze. Vine cu 
putere! Pavel spunea: „Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci 
în putere.” (1 Corinteni 4:20). De fapt, acesta este singurul mod în care 
poate veni Împărăţia lui Dumnezeu. Satan se împotriveşte cu 
încăpăţânare Împărăţiei şi domniei lui Dumnezeu. Împărăţia lui 
Dumnezeu trebuie să se extindă prin putere. Înşelătorul trebuie scos cu 
forţa. 

Dar, dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci 
Împărăţia lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau, cum poate cineva să 
intre în casa celui tare şi să-i jefuiască gospodăria, dacă n-a legat mai 
întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. (Matei 12:28-29) 

Biserica este instrumentul lui Dumnezeu pentru a-Şi extinde 
Împărăţia. Isus a vorbit despre ziua în care ucenicii Săi vor vedea 
Împărăţia lui Dumnezeu venind cu putere: „Adevărat, adevărat vă 
spun, că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor 
vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind cu putere.” (Marcu 9:1). 
Bineînţeles că ucenicii văzuseră Împărăţia lui Dumnezeu extinzându-
se cu putere în lucrarea lui Hristos. Totuşi, Marcu 1:9 descrie un 
moment ulterior. Isus a vorbit despre un eveniment care avea să se 
întâmple înaintea morţii unora dintre cei prezenţi – Ziua de Rusalii. În 
acea zi, biserica Sa avea să fie „îmbrăcată cu putere de sus” (Luca 
24:49). 
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Împărăţia lui Dumnezeu continuă să vină cu putere. Aceasta se 
întâmplă de fiecare dată când vedem pe cineva umplut, sau atins în 
vreun fel, de Duhul lui Dumnezeu.  

Semne ale venirii Împărăţiei lui Dumnezeu 

Semnele şi minunile demonstrează faptul că Împărăţia lui 
Dumnezeu este aici. De asemenea, acestea prevestesc ceea ce se va 
întâmpla când Împărăţia lui Dumnezeu va veni în plinătatea puterii 
sale. De exemplu, vindecarea divină prevesteşte sfârşitul tuturor 
suferinţelor şi bolilor (Apocalipsa 21:4). Scoaterea demonilor 
prevesteşte distrugerea finală a lui Satan când se va întoarce Isus 
(Apocalipsa 20:10). 

Isus i-a învăţat pe ucenici să se roage: „Vie Împărăţia Ta” (Matei 
6:10). Făcând aceasta, El i-a învăţat (şi pe noi) să se roage pentru cel 
puţin trei lucruri: 

1. Mântuire. Trebuie să ne rugăm ca oamenii să fie mântuiţi. 
Împărăţia lui Dumnezeu vine în mod individual pentru o persoană 
atunci când aceasta este născută din nou. Aceasta a vrut Isus să ne 
spună prin: „Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru” (Luca 
17:21b). 

2. Biruinţe spirituale şi fizice. Trebuie să ne rugăm pentru ca 
oamenii să fie umpluţi de Duhul, să fie vindecaţi şi eliberaţi de 
chinurile demonice. Împărăţia lui Dumnezeu vine cu putere atunci când 
oamenii sunt umpluţi şi împuterniciţi de Duhul Sfânt. Şi se poate vedea 
foarte clar atunci când oamenii sunt eliberaţi prin puterea lui Dumnezeu 
(Matei 12:28, Luca 10:9; 11:20). 

3. Revenirea lui Hristos. Trebuie să ne rugăm ca Isus să vină din 
nou (Apocalipsa 22:20). El va veni să îl învingă pe Satan şi să-Şi 
stabilească domnia Sa suverană pe pământ. Atunci Împărăţia lui 
Dumnezeu este venită în toată plinătatea sa. 
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PREDICAREA EVANGHELIEI ÎMPĂRĂŢIEI 

 

Chemaţi să predice Evanghelia Împărăţiei 

Isus Şi-a trimis ucenicii să proclame că Dumnezeu a venit să Îşi 
stabilească Împărăţia. „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi predicată 
în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci 
va veni sfârşitul” (Matei 24:14). 

Împărăţia lui Dumnezeu (numită Împărăţia cerurilor în Matei) a 
fost tema centrală a lucrării lui Hristos. Împărăţia este menţionată în 
cele patru Evanghelii de mai mult de nouăzeci de ori. După învierea 
Lui, Isus a petrecut patruzeci de zile cu ucenicii Săi, vorbindu-le despre 
Împărăţia lui Dumnezeu (Fapte 1:3). Le-a arătat nevoia lor de a fi 
umpluţi cu Duhul Sfânt (Fapte 1:4-5). De asemenea, El le-a vorbit 
despre a-L mărturisi pe El în puterea Duhului (Fapte 1:8). Isus le-a 
poruncit ucenicilor Săi să predice Evanghelia lui Dumnezeu. Când i-a 
trimis pe cei doisprezece, le-a dat instrucţiuni speciale: 

Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere şi 
stăpânire peste toţi dracii şi să vindece bolile. Apoi i-a trimis să 
propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu şi să tămăduiască pe cei 
bolnavi. (Luca 9:1-2) 

Şi pe drum, propovăduiţi şi ziceţi: „Împărăţia cerurilor este 
aproape!” Vindecaţi bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţaţi pe leproşi, 
scoateţi afară draci. Fără plată aţi primit, fără plată să daţi. (Matei 10:7-
8) 

Celor şaptezeci le-a dat instrucţiuni asemănătoare: „Să vindecaţi pe 
bolnavii care vor fi acolo şi să le ziceţi: ‚Împărăţia lui Dumnezeu s-a 
apropiat de voi.’” (Luca 10:9). 

Împărăţia lui Dumnezeu a continuat să fie propovăduită în cartea 
Faptele Apostolilor. Acolo, vedem Biserica predicând şi învăţând 
Evanghelia Împărăţiei. Vedem un exemplu al acestui tipar în lucrarea 
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lui Filip din Samaria. El L-a predicat pe Hristos (8:5) şi a făcut minuni 
(8:6). Pe scurt, Filip „propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui 
Dumnezeu şi a numelui lui Isus Hristos” (8:12b). 

În Efes, Pavel a dat învăţătură despre Împărăţia lui Dumnezeu, 
timp de trei luni (Fapte 19:8; 20:25). Iar în Roma, „propovăduia 
Împărăţia lui Dumnezeu şi învăţa pe oameni ... cele privitoare la 
Domnul Isus Hristos” (Fapte 28:31).  

 

Definirea Evangheliei Împărăţiei 

Ce este Evanghelia Împărăţiei pe care Isus i-a trimis pe ucenici să 
o predice? Există mai multe definiţii ale termenului Evanghelia 
Împărăţiei. George Ladd a definit-o ca fiind „Vestea bună despre 
Împărăţia lui Dumnezeu.” El mai spunea că: „Evanghelia Împărăţiei 
este Evanghelia care a fost propovăduită de ucenicii din Biserica 
Primară” (1981, p. 59). Suntem de acord cu definiţia dată de Ladd, dar 
totuşi am vrea să o extindem. Cu siguranţă, Evanghelia Împărăţiei este 
Vestea bună despre Împărăţia lui Dumnezeu. Dar este Vestea bună 
proclamată folosind aceleaşi metode folosite de Isus şi apostoli. În 
acest sens, Tom Marshall a dat o definiţie excelentă pentru termenul de 
Evanghelia Împărăţiei: „Evanghelia Împărăţiei este Evanghelia 
mântuirii cu adăugirile puterilor vremii care are să vină” (1988, p. 51).  

Isus şi Biserica primară au propovăduit venirea Împărăţiei lui 
Dumnezeu. Făcând aceasta, au anunţat înfrângerea Împărăţiei lui 
Satan. Chiar mai mult, au demonstrat puterile lumii viitoare. Ei au 
vindecat bolnavi, au scos demoni, şi au avut şi alte demonstraţii ale 
puterii Duhului. 

Isus ne-a spus în mod clar cum este extinsă Împărăţia lui 
Dumnezeu: 
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Legea şi proorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace, 
Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se propovăduieşte, şi fiecare 
ca să intre în ea, dă năvală. (Luca 16:16) 

Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăţia cerurilor se ia 
cu năvală, şi cei ce dau năvală pun mâna pe ea. (Matei 11:12) 

Suntem chemaţi să proclamăm mesajul lui Isus. Dar suntem 
chemaţi şi să imităm metodele folosite de El în lucrare şi să 
demonstrăm puterea Împărăţiei Sale. Don Williams (1989, p. 139) 
scria: 

Dacă adoptăm agenda lui Isus pentru lucrare, ne vom ruga ca 
puterea ungerii lui Dumnezeu şi Duhul Său Sfânt să ne umple, îi 
vom evangheliza pe săraci, vom aduce eliberare prinşilor de război, 
vom reda vederea celor orbi, vom da drumul celor apăsaţi şi vom 
vesti întregii lumi, „anul de îndurare al Domnului.” (Luca 4:18-19) 

Isus i-a însărcinat pe cei doisprezece şi „le-a dat putere şi stăpânire 
peste toţi dracii şi să vindece bolile. Apoi i-a trimis să propovăduiască 
Împărăţia lui Dumnezeu şi să tămăduisacă pe cei bolnavi.” (Luca 9:1b-
2). Mai târziu a trimis pe cei şaptezeci să propovăduiască venirea 
Împărăţiei lui Dumnezeu. El le-a spus: „În oricare cetate veţi intra, şi 
unde vă vor primi oamenii, să mâncaţi ce vi se va pune înainte; să 
vindecaţi pe bolnavii care vor fi acolo şi să le ziceţi: ‚Împărăţia lui 
Dumnezeu s-a apropiat de voi.’” (Luca 10:8-9). 

Ce vrem exact să spunem prin propovăduirea Evangheliei 
Împărăţiei? Este proclamarea Veştii bune a lui Isus Hristos. De 
asemenea, înseamnă proclamarea mesajului morţii, îngropării şi 
învierii lui Isus, precum şi venirea Împărăţiei. Nu ar trebui ca 
predicarea acestui mesaj plin de putere să nu fie însoţită de semne. 
Haideţi să propovăduim cu îndrăzneală Vestea cea bună a Lui! Aceasta 
poartă în ea puterea lui Dumnezeu de a-i conduce pe oameni spre 
mântuire (1 Corinteni 1:18). 
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ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE 
 

1. Defineşte conceptul de Împărăţie a lui Dumnezeu.  
2. Explică această frază „Împărăţia lui Dumnezeu are atât un timp 

prezent, cât şi unul viitor.”  
3. În ce mod adevărul celor două timpuri ale Împărăţiei lui 

Dumnezeu explică experienţa noastră prezentă?  
4. Ce a vrut Isus să spună prin „Împărăţia lui Dumnezeu este 

aproape”? (Marcu 1:15)  
5. De ce venirea Împărăţiei lui Dumnezeu are ca rezultat conflictul?  
6. Ce dovezi avem că Împărăţia lui Dumnezeu vine cu putere?  
7. Care este relaţia dintre semnele Împărăţiei pe care le vedem azi şi 

venirea viitoare a Împărăţiei lui Dumnezeu?  
8. Isus i-a învăţat pe ucenicii Săi (şi pe noi) să se roage: „Vie 

Împărăţia Ta”. Care sunt cele trei lucruri pentru care le-a spus să 
se roage?  

9. Citaţi cinci versete biblice care vorbesc despre predicarea 
Evangheliei Împărăţiei.  

10. Defineşte sintagma Evanghelia Împărăţiei.  
11. Cum ar trebui să predicăm Evanghelia Împărăţiei?  
12. De ce ar trebui să fie însoţită predicarea noastră?  
13. Care este esenţa mesajului Evangheliei? (1 Corinteni 15:1-4)  
14. Realizează o schiţă de predică care să pună în contrast aspectul de 

acum şi cel de nu încă al Împărăţiei lui Dumnezeu. Citează 
referinţe biblice pentru fiecare punct al predicii. 

Întrebările 15 şi 16: Fă referire la 1 Corinteni 4:20 când răspunzi la 
următoarele două întrebări. 

15. Ce vrea să spună Pavel prin  

a) „vorbire”?  
b) „putere”?  
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16. A vrut Pavel să spună că minunile (demonstrarea puterii lui 
Dumnezeu) erau mai importante decât predicarea şi învăţarea? 
Explică răspunsul. 

17. Isus le-a spus ucenicilor să predice Vestea Bună a Împărăţiei lui 
Dumnezeu – Evanghelia. Atunci, cum ar trebui un pastor să 
abordeze textele Vechiului Testament? 

18. Fii pregătit să împărtăşeşti schiţa predicii pe care ai realizat-o la 
întrebarea 14. 

19. În ce fel este relevant Marcu 1:15 pentru un credincios care 
dezvoltă o lucrare a puterii Duhului? 

 



   

 

 

 

 

Capitolul 4 

 

Lucrarea de manifestare a 

puterii Duhului şi predicarea 

Evangheliei 

 

Manifestarea puterii lui Dumnezeu face parte din predicarea 
veritabilă a Evangheliei. În Capitolul 3, am discutat despre predicarea 
Evangheliei Împărăţiei lui Dumnezeu. În acest capitol, vom extinde 
acest subiect şi vom explica legătura dintre aceasta şi manifestarea 
puterii Duhului. Manifestarea puterii lui Dumnezeu a fost esenţială în 
lucrarea lui Isus şi a celor din Biserica Primară. Aceste manifestări 
deseori însoţeau (de obicei precedau) predica lor. Aceste manifestări 
erau o mărturie puternică a adevărului mesajului transmis. Mulţi s-au 
convertit în urma acestor manifestări ale puterii Duhului.  

 

DEMONSTRAREA ŞI PROCLAMAREA 

Cele două acţiuni esenţiale ale unei mărturii adevărate a 
Evangheliei sunt demonstrarea şi proclamarea. Proclamarea înseamnă 
predicarea şi darea învăţăturii din Evanghelie. Demonstrarea implică 
semnele şi minunile care însoţesc predicarea Evangheliei. 

Care trebuie să fie prima, demonstrarea sau proclamarea? Oricare 
dintre cele două poate veni prima. Ceea ce este important, este ca 
ambele să fie prezente. Când este demonstrată puterea lui Dumnezeu, 
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Evanghelia are mare putere şi impact asupra vieţilor oamenilor. 
Aceasta este lucrarea „arată şi spune” în forma cea mai bună. 

 

Primele lucruri pe primul loc 

Isus ne-a învăţat că trebuie deseori mai întâi să ducem un război 
spiritual. Şi abia ulterior, putem să predicăm Evanghelia liber şi 
eficient. El spunea: 

Dar, dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci 
Împărăţia lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau, cum poate cineva 
să intre în casa celui tare şi să-i jefuiască gospodăria, dacă n-a legat 
mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. (Matei 12:28-
29) 

 Isus ştia că trebuie să facem ce trebuie mai întâi, atunci când 
predicăm Evanghelia. Mai întâi, „îl legăm pe cel tare.” Apoi îi putem 
„jefui casa.” Omul cel tare din Matei 12 reprezintă un demon puternic. 
Un astfel de demon poate controla un individ, o societate sau un 
teritoriu. „Casa” lui este locul unde şi-a făcut întăriturile. „Gospodăria” 
lui reprezintă sufletele oamenilor din societatea sau regiunea 
geografică pe care acesta o ocupă şi o ţine în sclavie. Aceste adevăruri 
sunt ilustrate în Figura 4.1. 

Isus a spus că noi putem jefui casa celui tare şi putem să îi luăm 
toate posesiunile. Aceasta înseamnă că putem lua de la el sufletele 
oamenilor pe care îi ţine sub stăpânire. Pentru a face aceasta, trebuie 
mai întâi să-l atacăm şi să-l înfrângem pe cel tare. 

Domnul nostru ne-a promis că cei care vor împlini Marea 
Însărcinare vor fi cunoscuţi datorită unor anumite acţiuni. Semnele 
lucrării îi vor însoţi (Marcu 16:15-18). 
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Figura 4.1 

  Omul cel tare din Matei 12:28‐29 
 

Tema  Când poseda un 
individ 

Când controlează 
o societate sau 
un teritoriu 

Omul cel tare  

 

Un demon puternic 
care controlează o 
persoană  

Un demon puternic 
care controleaza o 
societate sau un 
teritoriu geografic  

Casa celui tare  

 

Persoana care se 
află sub controlul 
demonului  

Societatea sau 
teritoriul geografic 
care se află sub 
controlul 
demonului 

Posesiunile celui 
tare  

 

Sufletul veşnic al 
persoanei  

 

Sufletele veşnice 
ale acelor oameni 
din societatea 
controlată sau din 
teritoriul geografic 
controlat 

 

Primul semn pe care El îl menţionază este acesta: „vor scoate 
draci” (Marcu 16:17). Prin urmare, primul lucru pe ordinea de zi este 
de a înfrânge forţele demonice. Numai atunci putem proclama 
libertatea şi mântuirea celor care sunt ţinuţi sub stăpânire de către omul 
cel tare. 
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Extra Putere  

 În Capitolul 1, am obervat că Hristos ne-a dat tot ceea ce avem 
nevoie pentru o lucrare eficientă. Două dintre instrumentele puternice 
pe care ni le-a dat sunt Duhul Sfânt şi Evanghelia. Formula sigură 
pentru o mărturie a Evangheliei convingătoare este arătată în Figura 
4.2. 

 

Acum vom analiza pe scurt fiecare parte a acestei formule.  

Acum vom analiza pe scurt fiecare parte a acestei formule. 

1. Puterea Duhului Sfânt. Hristos ne-a dat puterea Duhului Sfânt. 
În Fapte 1:8, Isus a promis că vom primi putere când Duhul Sfânt va 
veni peste noi. Oricine împărtăşeşte Evanghelia ar trebui să fie umplut 
cu Duhul Sfânt. (vezi Capitolul 6 pentru o discuţie mai detaliată despre 
Duhul Sfânt şi lucrarea de manifestare a puterii Duhului) Aceasta este 
esenţial; şi noi trebuie să fim umpluţi cu Duhul Sfânt. De asemenea, 
trebuie să învăţăm cum să eliberăm puterea Duhului Sfânt în lucrare. 

2. Puterea Evangheliei. Hristos ne-a dat şi Evanghelia. Trebuie să 
îi cunoaştem puterea. Trebuie să ştim cum să folosim Evanghelia. În 
Romani, 1:15-16, Pavel vorbea despre încrederea lui în Evanghelie. 

Astfel, în ce mă priveşte pe mine, am o vie dorinţă să vă vestesc 
Evanghelia vouă, celor din Roma. Căci mie nu mi-e ruşine de 

 

Figura 4.2 

Formula Extra Putere 

Puterea Duhului Sfânt + Puterea Evangheliei =  

Rezultate uimitoare 
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Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru 
mântuirea fiecăruia care crede. 

Pavel a descris Evanghelia ca fiind „puterea lui Dumnezeu pentru 
mântuire.” De asemenea, el ne-a învăţat că Evanghelia are puterea de 
a crea credinţa în cei care o aud: „Astfel, credinţa vine în urma auzirii; 
iar auzirea vine prin Cuvântul lui Dumnezeu” (Romani 10:17). Uitaţi-
vă cu atenţie la contextul declaraţiei lui Pavel din Romani 10. Observaţi 
că el vorbea despre Evanghelie. El spunea că Evanghelia – mesajul lui 
Hristos – are o mare putere. Are destulă putere pentru a produce 
credinţă în inimile oamenilor păcătoşi! 

Dar ce exact este Evanghelia? Este mesajul lui Isus şi a tot ceea ce 
a făcut El. Esenţa Evangheliei este mesajul morţii şi învierii lui Isus (1 
Corinteni 15:1-4). Nu trebuie să obosim în a predica acest mesaj plin 
de putere. Numai Evanghelia are puterea de a conduce oamenii la 
mântuire (Romani 1:16; 1 Corinteni 1:18). 

Isus a vorbit despre puterea dătătoare de credinţă a Evangheliei. În 
pilda Sa despre sămânţă, Isus a comparat Evanghelia cu o sămânţă: 

Cu Împărăţia lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om 
sămânţa pe pământ; fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, 
sămânţa încolţeşte şi creşte fără să ştie el cum. Pământul rodeşte singur. 
(Marcu 4:26-28a) 

La fel ca sămânţa, Evanghelia lui Isus Hristos conţine puterea de a 
produce un seceriş spiritual. Evanghelia lui Isus Hristos are într-adevăr 
o mare putere! Va produce un seceriş spiritual doar dacă o predicăm! 

3. Rezultate uimitoare. Creşterea bisericii nou testamentare a fost 
într-adevăr uimitoare. Putem observa această creştere într-o serie de 
versete din cartea Faptele Apostolilor. Citeşte şi subliniază în Biblia ta 
versetele enumerate în Figura 4.3. Pe măsură ce citeşti, observă cum a 
crescut biserica. A început cu doar 120 de credincioşi, dar a crescut la 
mii într-o perioadă foarte scurtă. Puterea Duhului Sfânt, împreună cu 
predicarea Evangheliei cu credincioşie, au determinat această creştere 
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uimitoare. Dacă vom combina cu credincioşie puterea Duhului cu 
puterea Evangheliei, putem să ne aşteptăm la aceleaşi rezultate.  

  

  

DEMONSTRAREA ŞI PROCLAMAREA ÎN  
LUCRAREA LUI ISUS 

Isus a predicat deseori Evanghelia în timp ce demonstra puterea 
Duhului Sfânt (vezi Matei 4:23; 9:35)2 (Vezi şi Capitolul 2, Secţiunea 
II, pentru o discuţie extinsă a lucrării de manifestare a puterii Duhului 
desfăşurată de Hristos). Aceasta a rezultat în mulţimi de mii de oameni 
care L-au urmat pentru a auzi mesajul Lui (Matei 4:24-25; 9:36). 

Isus Şi-a pregătit ucenicii trimiţându-i să împlinească lucrarea 
(Marcu 3:13-15; Luca 9:1-2). El le-a spus să scoată draci, să-i vindece 
pe bolnavi şi să predice Evanghelia Împărăţiei (Luca 10:9). 

Domnul nostru Şi-a încheiat lucrarea Sa pe acest pământ 
împuternicindu-i pe ucenicii Săi pentru lucrare. El le-a spus să predice 
Evanghelia în întreaga lume şi să demonstreze puterea lui Dumnezeu 
(Marcu 16:15-18). Isus le-a promis şi că le va da putere să facă toate 
acestea. Puterea avea să vină prin umplerea cu Duhul Sfânt în Ziua de 
Rusalii (Luca 24:48-49; Ioan 20:21-22; Fapte 1:8). 

Figura 4.3 

Versete din Fapte care descriu cresterea  
Bisericii Primare 

1:15 2:41 2: 47 4:4  5:14 6:1  

6:7 9:35 9:42 11:21 11:24 13:49 

14:1 14:21 16:5 17:4 19:18 19:20 

19:26 
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DEMONSTRAREA ŞI PROCLAMAREA ÎN CARTEA 
FAPTELE APOSTOLILOR 

În întreaga carte Faptele Apostolilor vedem un tipar clar de 
marturisire. Biserica primara a predicat Evanghelia în mod constant, în 
timp ce era demonstrata puterea Duhului Sfânt. Haideti sa vedem patru 
exemple ale manifestarii puterii Duhului din cartea Faptele Apostolilor. 
Acestea sunt: Ziua de Rusalii, Petru si Ioan la poarta Templului numita 
Frumoasa, Filip în Samaria si Pavel în Listra.  

  
Ziua Cincizecimii 
(Fapte 2:1-40) 

În întreaga carte Faptele Apostolilor vedem un tipar clar de 
mărturisire. Biserica primară a predicat Evanghelia în mod constant, în 
timp ce era demonstrată puterea Duhului Sfânt. Haideţi să vedem patru 
exemple ale manifestării puterii Duhului din cartea Faptele Apostolilor. 
Acestea sunt: Ziua de Rusalii, Petru şi Ioan la poarta Templului numită 
Frumoasă, Filip în Samaria şi Pavel în Listra. 

 
Ziua Cincizecimii 
(Fapte 2:1-40) 

Acest eveniment a început cu o demonstrare a puterii lui 
Dumnezeu. Mii de închinători evrei din multe naţiuni veniseră în 
curţile Tempului în acea zi. Ei nu veniseră să asculte predica lui Petru. 
Cei mai mulţi dintre aceşti evrei nici măcar nu îl cunoşteau pe Petru 
sau pe vreunul dintre ucenici. Nu erau interesaţi de mesajul 
Evangheliei. Apoi, dintr-o dată au auzit un sunet din ceruri ca un vânt 
puternic. Ei au văzut limbile de foc peste capetele ucenicilor. Şi i-au 
auzit pe cei 120 de ucenici proclamând minunile lui Dumnezeu în 
multe limbi (Fapte 2:6-12). 
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În acel moment, a avut loc „un schimb de credinţă” măreţ în inimile 
acelor evrei (vezi Figura 4.4). întreaga lor atitudine a fost schimbată 
datorită acestei demonstrări a puterii şi prezenţei lui Dumnezeu. Erau 
implicaţi în mod activ acum în această întâlnire divină cu puterea lui 
Dumnezeu. Şi erau pregătiţi să audă şi să creadă Evanghelia. Când 
Petru s-a ridicat să predice, mulţimea era cel mai mult interesată să 
audă ceea ce avea el de spus. Iar numărul celor care au răspuns cu 
înflăcărare invitaţiei lui Petru de a-L primi pe Hristos a fost de trei mii. 

 

Petru şi Ioan la poarta Templului numită Frumoasă 
(Fapte 3:1-10) 

Al doilea eveniment pe care îl folosim drept exemplu a avut loc la 
puţin timp după Ziua de Rusalii. Ucenicii din nou urmau acelaşi tipar 
de bază al lucrării. Ei demonstrau puterea Duhului Sfânt în timp ce 
proclamau Evanghelia lui Hristos. Un bărbat care era olog din naştere 
stătea la Poarta Templului numită Frumoasă. El a fost vindecat la 
porunca lui Petru. Din nou mulţimea a experimentat o „schimbare de 
credinţă” ca rezultat al demonstrării puterii. Oamenii de acolo au fost 

 

Figura 4.4 

„Schimbarea credinţei” în Ziua de Rusalii 

Oamenii înainte               Schimbarea         Oamenii după 
de minunea de la         >>>>>>>>>>>>>     minunea de la de  
Rusalii                                  Credinţei       Rusalii   
________________            ________________ 

                                                                          
    Niciun Interes                  Pregătiţi să Creadă  
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imediat „umpluţi de uimire şi de mirare ... [şi] uimiţi, au alergat la ei” 
(3:10b, 11b). Petru din nou s-a ridicat şi a predicat un mesaj centrat pe 
Hristos. Această predică a fost auzită de mulţi şi i-a determinat pe mulţi 
să creadă mesajul, „şi numărul bărbaţilor credincioşi s-a ridicat aproape 
la cinci mii” (4:4b). 

 
Filip în Samaria  
(Fapte 8:4-12 ) 

Şi Filip a combinat demonstrarea puterii Duhului şi proclamarea 
mesajului Evangheliei: „Filip s-a coborât în cetatea Samaria şi le-a 
propovăduit pe Hristos” (8:5). Şi el a demonstrat puterea lui 
Dumnezeu: „Noroadele ... au văzut şi auzit semnele pe care le făcea” 
(8:6b). Aceste semne includeau scoaterea demonilor şi vindecarea 
multor ologi. Care a fost rezultatul? „Noroadele luau aminte cu un gând 
la cele spuse de Filip” (8:6a). Şi „au crezut pe Filip care propovăduia 
Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi a numelui lui Isus Hristos” 
(8:12a). În acest pasaj din cartea Faptele apostolilor ni se spune şi că „a 
fost o mare bucurie în cetatea aceasta” (8:8). 

 
Pavel în Listra  
(Fapte 14:8-10)  

Pavel a respectat acelaşi tipar al lucrării de manifestare a puterii 
Duhului în demonstrarea şi predicarea Evangheliei în faţa galatenilor 
din Listra: 

În Listra era un om neputincios de picioare, olog din naştere, care 
nu umblase niciodată. El şedea jos şi asculta pe Pavel când vorbea. 
Pavel s-a uitat ţintă la el, şi fiindcă a văzut că are credinţă ca să fie 
tămăduit a zis cu glas tare: „Scoală-te drept în picioare!” Şi el s-a 
sculat dintr-o săritură şi a început să umble. 
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Pavel a folosit această minune ca o ocazie pentru predicarea 
Evangheliei (vezi 14:7, 15-17). Demonstrarea şi proclamarea au fost 
caracteristice lucrării sale.  

 Poate că tânjim pentru a vedea aceleaşi rezultate descrise în aceste 
evenimente din Noul Testament folosite ca exemple. Am putea avea 
aceleaşi rezultate dacă folosim tiparul lucrării de manifestare a puterii 
Duhului în lucrarea noastră. 

 

DEMONSTRAREA ŞI PROCLAMAREA ÎN  
ÎNVĂŢĂTURA LUI PAVEL 

Putem vedea acest tipar al demonstrării şi proclamării în lucrarea 
lui Isus şi în cea a Bisericii primare. De asemenea, vedem acest tipar 
ca învăţătură în epistolele lui Pavel. În 1 Corinteni, Pavel şi-a revizuit 
lucrarea făcută printre corinteni: 

Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus 
Hristos şi pe El răstignit ... învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau 
în vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii, ci într-o dovadă dată de 
Duhul şi de putere, pentru ca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe 
înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. (1 Corinteni 2:2, 
4-5) 

În timp ce era în Corint, lucrarea lui Pavel s-a concentrat pe două 
aspecte. Primul a fost mesajul lui „Isus Hristos şi El răstignit” (1 
Corinteni 2:2). Al doilea a fost „dovada dată de Duhul şi de putere” (1 
Corinteni 2:4). El le-a reamintit credincioşilor din Corint că: „semnele 
unui apostol le-aţi avut printre voi – prin semne, puteri şi minuni care 
au fost făcute între voi” (2 Corinteni 12:12). În 1 Corinteni 14:23-26, 
Pavel a spus Bisericii să se aştepte la demonstrarea şi dovedirea puterii 
Duhului în timpul închinării lor. 

Pavel a scris credincioşilor romani despre lucrarea lui în Asia Mică. 
El le-a spus că lucrarea lui fusese marcată de demonstrări ale puterii 
Duhului. 
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Căci n-aş îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut 
Hristos prin mine, ca să aducă Neamurile la ascultare de El: fie prin 
cuvântul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnelor şi a 
minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Aşa că, de la Ierusalim şi 
ţările dimprejur până la Iliric, am răspândit cu prisosinţă Evanghelia lui 
Hristos. (Romani 15:18-19) 

Observaţi că Pavel a spus „fie prin cuvântul meu, fie prin faptele 
mele” (Romani 15:18). El a făcut „semne şi minuni prin puterea 
Duhului Sfânt” în timp ce a „răspândit cu prisosinţă Evanghelia lui 
Hristos” (Romani 15:19). 

Pavel a reamintit şi bisericii din Tesalonic cum a ajuns Evanghelia 
la ei. „Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci 
cu putere, cu Duhul Sfânt şi cu o mare îndrăzneală” (1 Tesaloniceni 
1:5). Din nou vedem tiparul proclamării Evangheliei însoţind 
demonstrarea puterii Duhului. Această combinaţie a avut un rezultat 
extraordinar de durată în Tesalonic – biserica în sine. 

 

REZUMAT 

O mărturie reală a Evangheliei lui Hristos constă în două elemente 
importante. Unul este demonstrarea puterii lui Dumnezeu. Celălalt este 
o prezentare clară a Evangheliei. Trebuie să învăţăm să folosim ambele 
metode. Numai atunci lucrările noastre vor fi eficiente cu adevărat. 

 
ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE 

 
1. Care sunt cele două elemente esenţiale ale unei prezentări 

eficiente a Evangheliei?  
2. Ce trebuie să însoţească deseori predicarea Evangheliei pentru a 

putea pătrunde în anumite zone?  
3. Fă referire la Figura 4.1 când răspunzi la următoarele întrebări:  
a. Cine este cel tare care posedă un individ?  
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b. Cine este cel tare care controlează o societate sau un teritoriu 
geografic?  

4. Care sunt două dintre instrumentele pline de putere pe care ni le-a 
dat Hristos pentru a sluji în mod eficient?  

5. Când primeşte o persoană puterea Duhului?  
6. Ce puteri speciale are Evanghelia? Marcu 4:26-28; Romani 1:16  
7. La ce ne putem aştepta să se întâmple odată cu predicarea 

Evanghelie când este demonstrată puterea Duhului Sfânt?  
8. Care sunt cele două elemente pe care Isus le combina deseori în 

lucrarea Sa?  
9. Cum a fost demonstrată puterea Duhului Sfânt în ziua de Rusalii?  
10. Cum a fost proclamată Evanghelia? Care au fost rezultatele?  
11. Descrie schimbarea de credinţă care a avut loc în inimile multor 

evrei în ziua de Rusalii. Figura 4.4.  
12. Cum au demonstrat Petru şi Ioan puterea Duhului Sfânt la poarta 

Templului numită Frumoasă?  
13. Cum au proclamat ei Evanghelia? Care au fost rezultatele?  
14. Cum a fost demonstrată puterea Duhului Sfânt de către Filip în 

Samaria?  
15. Cum a fost proclamată Evanghelia? Care au fost rezultatele?  
16. Cum a demonstrat Pavel puterea Duhului Sfânt în cetatea Listra?  
17. Cum a proclamat Pavel Evanghelia în Listra? Care au fost 

rezultatele?  
18. Care au fost cele două aspecte ale lucrării lui Pavel în Corint? (1 

Corinteni 2:2-5)  
19. Cum şi-a descris Pavel lucrarea sa apostolică în Romani 15:18-

19?  
20. Cum şi-a descris Pavel lucrarea sa tesalonicenilor? (1 

Tesaloniceni 1:5)  

21.  Revizuieşte cartea Faptele apostolilor repede. Enumeră orice 
exemple a demonstrării şi proclamării care nu sunt deja descrise 
în acest capitol. Enumeră referinţele biblice pentru fiecare şi scrie 
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o scurtă descriere a ceea ce s-a întâmplat. Ar trebui să poţi găsi 
cel puţin cinci exemple. (Vezi Figura 4.3)  

22.  Enunţă din memorie formula Extra putere. (Figura 4.2)  

Întrebările 23 până la 26: Fă referire la Figura 4.1 când răspunzi la 
următoarele întrebări  

23. Ce reprezintă casa celui tare, când ne referim la o persoană?  

24. Ce reprezintă casa celui tare, când ne referim la o sociatate sau un 
teritoriu geografic?  

25. Care este averea celui tare, când vorbim despre o persoană?  

26. Care este averea celui tare, când vorbim despre o societate sau un 
teritoriu geografic?  

Discuţii în clasă  

27. Discutaţi în clasă exemplele pe care le-aţi găsit pentru întrebarea 
21 de mai sus.  

28. Reciteşte 1 Corinteni 14:23-26. La ce ar trebui o biserică să se 
aştepte când membrii acesteia se strâng împreună?  

29. Explică ce se întâmplă în momentul unui schimb al credinţei. Ai 
văzut vreodată un astfel de schimb ca rezultat al lucrării tale sau a 
lucrării unei alte persoane? Dacă da, descrie pentru întreaga clasă 
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Secţiunea II: 

 

Pregătirea pentru lucrarea 

de manifestare a puterii 

Duhului Sfânt 
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Capitolul 5 

 

Dezvoltarea lucrării  

de manifestare a puterii 

Duhului 

 

ELEMENTELE ESENŢIALE ALE UNEI LUCRĂRI DE 
MANIFESTARE A PUTERII DUHULUI 

Începem acum Secţiunea II: „Pregătirea pentru lucrarea de 
manifestare a puterii Duhului.” Toţi cei care vor o lucrare de 
manifestare a puterii Duhului trebuie să acorde o atenţie serioasă 
resurselor şi pregătirii personale. 

Care sunt elementele esenţiale ale lucrării de manifestare a puterii 
Duhului? Ce pregătire personală este necesară pentru ca o astfel de 
lucrare să fie eficientă? Acest capitol va aduce răspunsuri la aceste 
două întrebări. 

Mulţi factori contribuie la dezvoltarea unei lucrări de manifestare 
a puterii Duhului. În această secţiune, vom discuta cele cinci elemente 
esenţiale. Acestea sunt: ungerea, credinţa, îndrăzneala, călăuzirea 
divină şi smerenia. 
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Ungerea 

Primul element esenţial al lucrării de manifestare a puterii Duhului 
este ungerea. Ungerea se referă la prezenţa manifestată a Duhului Sfânt 
care vine peste un credincios umplut cu Duhul Sfânt când acesta este 
implicat în lucrare. Multe exemple biblice a unei astfel de ungere pot 
fi citate. Ungerea Duhului a venit peste Petru când el şi Ioan au fost în 
faţa Sinedriului. Ei se făceau „vinovaţi” de vindecarea unui olog şi de 
predicare în curtea Templului. Cum a răspuns Petru? „Atunci Petru, 
plin de Duhul Sfânt le-a zis...” (Fapte 4:10). 

Observă expresia „plin de Duhul Sfânt” citată mai sus. Aceasta nu 
era prima dată când Petru era plin de Duhul Sfânt. Se întâmplase şi în 
Ziua de Rusalii. Prezenţa specială a Duhului l-a uns pe Petru pentru a 
vorbi Sinedriului. Acest eveniment a fost o împlinire directă a profeţiei 
lui Isus din Luca 12:11-12. Don Stamps (1990, p. 236) scria: „Petru a 
primit o umplere proaspătă cu Duhul Sfânt care i-a adus inspiraţie 
imediată, înţelepciune şi îndrăzneală pentru a proclama adevărul lui 
Dumnezeu.” Aceasta este ungerea Duhului! 

Mai târziu în aceeaşi zi, Petru şi Ioan s-au întors în mijlocul restului 
ucenicilor. O ungere a Duhului a fost revărsată peste întreaga adunare 
în timp ce se rugau: 

După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi 
s-au umplut cu Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu 
îndrăzneală. (Fapte 4:31) 

Ei toţi au fost umpluţi cu sau unşi de Duhul Sfânt din nou. Această 
ungerea a Duhului este descrisă două versete mai jos, în ceea ce 
priveşte puterea de mărturisire: Apostolii mărturiseau cu multă putere 
despre învierea Domnului Isus. Şi un mare har era peste toţi. (Fapte 
4:33) „Marele har” care era peste ei era ungerea Duhului Sfânt. Această 
ungere aduce o putere spirituală extraordinară. 

Ştefan a fost un om plin de credinţă şi de Duhul Sfânt. În Fapte 6, 
citim despre ungerea sa dată de Duhul Sfânt: 
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Ştefan era plin de har şi putere, şi făcea minuni şi semne mari în 
norod... Dar nu puteau sta împotriva înţelepciunii şi Duhului cu 
care vorbea el. (Fapte 6:8, 10) 

Liderii evrei au putut vedea ungerea Duhului Sfânt pe faţa lui 
Ştefan. „Toţi cei ce şedeau în sobor s-au uitat ţintă la Ştefan şi faţa lui 
li s-a arătat ca o faţă de înger.” (Fapte 6:15). 

Ungerea a venit peste Pavel pe insula Cipru. Duhul i-a revelat 
judecata lui Dumnezeu care avea să vină peste vrăjitorul Elima: 

Atunci Saul, care se mai numeşte şi Pavel, fiind plin de Duhul 
Sfânt, s-a uitat ţintă la el şi a zis: ‚Om plin de toată viclenia şi de 
toată răutatea ... nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale 
Domnului? Acum iată, că mâna Domnului este împotriva ta: vei 
orbi şi nu vei vedea soarele până la o vreme.’ Imediat a căzut peste 
el o ceaţă şi întuneric şi căuta bâjbâind nişte oameni care să îl ducă 
de mână. (Fapte 13:9-11) 

Mulţi oameni azi doresc să slujească cu puterea Duhului ca aceşti 
creştini din Biserica primară. Pentru a face aceasta, trebuie să înveţe să 
umble în Duhul. Trebuie întotdeauna să fie gata să se supună 
controlului şi conducerii Duhului.  

 

Credinţa 

Credinţa este un alt element esenţial al lucrării de manifestare a 
puterii Duhului. Credinţa a fost definită în multe feluri. Martin Luther 
a numit-o „braţul care se întinde pentru a lua ceea ce oferă Dumnezeu.” 
Hugh Jeter spunea: 

Credinţa în Hristos este încrederea în Hristos. Înseamnă să crezi că 
El este cine spune că este, şi va face ceea ce spune că va face... 
convingerea poate fi pasivă. Credinţa este întotdeauna activă. 
(1977, p. 173) 
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Aici, definim credinţa ca fiind dorinţa vie şi abilitatea de a crede în 
Dumnezeu pentru minuni. O astfel de credinţă se uită la Dumnezeu cu 
sete pentru ca El să-şi confirme Cuvântul cu semne şi minuni. Aceasta 
este ilustrată în zelul lui Petru când I-a cerut permisiunea lui Isus să 
umble pe apă: 

‚Doamne’, I-a răspuns Petru, ‚dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la 
Tine pe ape.’ ‚Vino!’, i-a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie, şi 
a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. (Matei 14:28-29) 

Aceeaşi credinţă se poate vedea în dorinţa vie a lui Petru şi Ioan 
când i-au spus ologului „uită-te la noi!” (Fapte 3:4). Ei aveau ceva ce 
el avea nevoie (vindecare), iar ei vroiau cu adevărat să i-o dea! 333 
Defineşte cuvântul credinţă în funcţie de cum îl folosim în acest studiu. 
? 

Îndrăzneala 

Îndrăzneala este dorinţa, chiar promptitudinea, de a-ţi asuma riscul 
credinţei. Riscul poate aduce eşec şi umilire. Vedem această 
îndrăzneală în lucrarea lui Pavel în Listra. Pavel a simţit în duhul său 
că un anume olog avea credinţa pentru a fi vindecat. A fost ceva 
nemaipomenit, deoarece omul acela nu mersese niciodată. Pavel şi-a 
asumat riscul şi a spus: 

‚Scoală-te drept în picioare!’ Şi el s-a sculat dintr-o săritură şi a 
început să umble. (Fapte 14:10) 

Ce s-ar fi întâmplat dacă omul acela nu se ridica să meargă? Pavel 
ar fi fost umilit. Cu siguranţă, lucrarea sa din Listra s-ar fi terminat 
acolo. Totuşi, Pavel a îndrăznit în credinţă, dispus să rişte eşecul. Iar 
bărbatul a fost vindecat instantaneu. O trezire mare a avut loc în oraşul 
respectiv, ca rezultat al acestei minuni. O astfel de îndrăzneală nu poate 
veni decât din dedicarea personală totală faţă de Dumnezeu. Necesită 
încredere în Cuvânt şi ungerea Duhului Sfânt. 

Lucrarea de manifestare a puterii Duhului implică asumarea unor 
riscuri. Nu ni se garantează succesul de fiecare dată când ne rugăm ca 
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cei bolnavi să fie vindecaţi. S-ar putea să nu avem succes de fiecare 
dată când provocăm forţele demonice. Dar cei care nu riscă niciodată, 
nu vor putea avea o lucrarea eficientă în puterea Duhului. Succesul este 
doar pentru cei care acţionează în credinţă şi cu îndrăzneală. 

 

Călăuzirea divină 

Călăuzirea divină este cel de-al patrulea element esenţial al unei 
lucrări de manifestare a puterii Duhului. Discernerea voii lui 
Dumnezeu într-o anumită situaţie trebuie să vină înaintea acţiunilor 
îndrăzneţe. Dumnezeu nu va binecuvânta nicio acţiune făcută în afara 
voii Sale. Un slujitor plin de Duhul Sfânt trebuie să caute în mod 
continuu răspunsuri la următoarele întrebări: 

1. Care este voia lui Dumnezeu în această chestiune? 

2. Cum vrea Dumnezeu să acţioneze? 

3. Ce face Dumnezeu? 

4. Cum pot acţiona în armonie cu voia Lui? 

Aceste întrebări pot primi răspunsul doar de la Însuşi Tatăl ceresc. 
Duhul Său din noi ne va da aceste răspunsuri. 

Isus este cel mai bun exemplu pentru noi al unei lucrări eficiente. 
El niciodată nu a slujit la iniţiativa Lui, ci întotdeauna a urmat voia 
Tatălui Său. Şi a fost călăuzit de Duhul Sfânt, care L-a umplut. Citiţi 
cu atenţie şi meditaţi la următoarele afirmaţii făcute de Isus: 

Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine; 
El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl, face 
şi Fiul întocmai. Căci Tatăl iubeşte pe Fiul şi-I arată tot ce face, şi-
I va arăta lucrări mai mari decât aceasta, ca voi să vă minunaţi. 
(Ioan 5:19-20) 



Capitolul 5: Dezvoltarea lucrării de manifestare  

a puterii Duhului 

  68 
 

Când Îl veţi înălţa pe Fiul omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sunt 
şi că nu fac nimic de la Mine Însumi, ci vorbesc după cum M-a 
învăţat Tatăl Meu. (Ioan 8:28) 

Căci Eu n-am vorbit de la Mine Însumi, ci Tatăl care M-a trimis, 
El Însuşi mi-a poruncit ce trebuie să spun şi cum trebuie să 
vorbesc... De aceea lucrurile pe care le spun, le spun aşa cum Mi 
le-a spus Tatăl. (Ioan 12:49, 50b) 

Observaţi că Isus a spus şi a făcut doar ce I-a spus Tatăl să spună 
şi să facă? O relatare din Ioan 5:1-20 ilustrează acest punct. O „mulţime 
de bolnavi” era în jurul scăldătoarei de la Betezda în fiecare zi (5:3). 
Cu toate acestea, Isus a vindecat pe unul singur dintre ei (5:8). De ce a 
ales să îl vindece doar pe acest om? De ce nu pe altcineva? De ce nu pe 
toţi care erau acolo? Isus l-a ales pe acest om deoarece El urma 
îndrumarea Tatălui Său (5:19-20). În Duhul, Fiul a văzut ceea ce făcea 
Tatăl şi El a acţionat în armonie cu Tatăl Său. Aceasta reprezintă una 
dintre cheile lucrării de vindecare cu putere a Domnului nostru. Şi noi 
trebuie să putem auzi glasul Tatălui şi să ştim ceea ce doreşte El. 

Cineva spunea: „Lucrarea de manifestare a puterii Duhului este 
uşoară. Tot ceea ce trebuie să faci este să auzi glasul lui Dumnezeu şi 
să-l urmezi.” Şi este adevărat – odată ce descoperim ceea ce face Tatăl, 
putem acţiona în armonie cu planurile Sale. Vom discuta mai detaliat 
această chestiune a călăuzirii divine în Capitolul 9. 

 

Smerenia 

Smerenia este cel de-al cincelea element esenţial necesar pentru a 
avea o lucrare de manifestare a puterii Duhului de succes. Aceasta 
reprezintă abilitatea de a ne vedea pe noi înşine aşa cum ne vede 
Dumnezeu – aşa cum suntem de fapt. Pavel a scris despre smerenie în 
Romani 12:3: „Eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o 
părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simţiri cumpătate despre 
sine.” El i-a îndemnat pe credincioşi să trăiască în smerenie – liberi de 
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orice mândrie şi sentiment de auto-importanţă. „Nu faceţi nimic din 
duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească 
pe altul mai presus de el însuşi.” (Filipeni 2:3) 

Pavel sumarizează învăţătura sa despre smerenie în Filipeni 2:5. 
„Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Isus Hristos.” Apoi el a 
descris atitudinea smerită a lui Isus: 

El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un 
lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe 
Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-se asemenea 
oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a 
făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.” (Filipeni 
2:6-8) 

De-a lungul anilor, am văzut căderea unor oameni care, odată, au 
fost folosiţi de Dumnezeu cu putere. Ei au căzut din cauza unui duh de 
mândrie. Aceşti oameni au uitat avertismentul clar al Scripturii. Au 
început să creadă prea înalt despre ei înşişi. Iar într-un final au căzut 
sub greutatea proprii lor îngâmfări. „Mândria merge înaintea pieirii, şi 
trufia merge înaintea căderii.” (Proverbe 16:18) 

Lucrarea de manifestare a puterii Duhului este plină de ispite de a 
deveni mândru. Puterea este atât intoxicantă, cât şi înşelătoare. Cei care 
sunt folosiţi cu putere de Dumnezeu, pot foarte uşor deveni „beţi” de 
propriul lor succes. Iar alţii îi vor asigura fără îndoială de importanţa 
lor măreaţă. Unii oameni sunt uşor încurcaţi de minunile care sunt 
făcute în lucrarea de manifestare a puterii Duhului. Urmaşii înflăcăraţi 
îi vor trata cu bucurie ca pe nişte zei. Aşa s-a întâmplat cu Pavel şi 
Barnaba în Fapte 14:11-13. Oamenii au spus că ei sunt zei care „s-au 
coborât la noi în chip omenesc!” (v. 11). 

Banii şi privilegiile vin foarte uşor în unele lucrări. Chiar şi unii 
slujitori ar putea să înceapă să creadă nesăbuit mai mult în ei înşişi 
decât în Dumnezeu. Ar putea ajunge să creadă că binecuvântările lui 
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Dumnezeu li se cuvin, şi nu sunt neapărat un dar plin de har din partea 
Lui. Astfel de oameni sunt gata pentru o mare cădere. 

Pe de altă parte, unii slujitori cad deoarece le lipseşte succesul. Ei 
vor cu disperare să fie folosiţi de Dumnezeu şi devin frustraţi când 
aceasta nu se întâmplă. Totuşi unii vor în mod disperat să fie văzuţi de 
oameni ca fiind o persoană măreaţă şi cu putere. În ambele cazuri, 
aceşti oameni ar putea începe să compromită adevărul în timpul 
vremurilor de eşec. Ar putea să falsifice minuni sau să păşească dincolo 
de Scriptură în alte moduri. Astfel de oameni ar accepta imitaţia decât 
să se încreadă cu smerenie în Dumnezeu pentru ceea ce este veridic. Ce 
tragedie! 

Nu trebuie să uităm niciodată că toată puterea este a lui Dumnezeu 
şi la fel este şi slava. Cei şaptezeci de ucenici din Luca 10 s-au întors 
plini de bucurie. Ei i-au spus lui Isus: „Doamne, chiar şi dracii ne sunt 
supuşi în numele Tău!” (luca 10:17). Isus S-a bucurat cu ei. Apoi i-a 
avertizat: „Totuşi să nu vă bucuraţi că duhurile vă sunt supuse; ci 
bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri” (Luca 10:20). El 
le-a oferit o perspectivă importantă asupra lucrării de manifestare a 
puterii Duhului: Nu vă lăsaţi copleşiţi de mândrie cu privire la ceea ce 
aţi făcut pentru Dumnezeu. Dimpotrivă, bucuraţi-vă doar de ceea ce a 
făcut Dumnezeu pentru dvs. Smerenia este unul dintre elementele 
esenţiale pentru succesul unei lucrări de manifestare a puterii Duhului.  

 

PREGĂTIREA PENTRU LUCRAREA DE MANIFESTARE  
A PUTERII DUHULUI 

Acum să discutăm pregătirea ta personală pentru o lucrare de 
manifestare a puterii Duhului. Trebuie să te verifici în cel puţin cinci 
domenii. 
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Trebuie să 

 îţi verifici motivele 

 îţi întăreşti relaţia cu Dumnezeu 

 îţi îmbunătăţeşti înţelegerea 

 te supui voii lui Dumnezeu 

 câştigi experienţă. 

 

Verificarea motivelor 

În primul rând trebuie să vă verificaţi motivele pentru care vreţi să 
fiţi implicaţi într-o astfel de lucrare. Ce faceţi pentru Dumnezeu este 
foarte important; de ce o faceţi este şi mai important! Trebuie să fiţi 
foarte sigur de motivele personale pentru care vreţi să fiţi folosit de 
Dumnezeu. În Fapte 8, Simon vrăjitorul vroia cu tărie o lucrare plină 
de putere. Totuşi, motivele lui erau greşite. Simon vroia să fie perceput 
de ceilalţi ca fiind o persoană cu putere. Era chiar dispus să plătească 
pentru aceasta! Apostolul Petru şi-a dat seama că motivele din spatele 
dorinţei lui Simon nu erau pure. Petru l-a mustrat: „Tu n-ai nici parte, 
nici sorţ în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui 
Dumnezeu” (Fapte 8:21). 

Mulţi oameni, în zilele noastre, doresc o lucrare de manifestare a 
puterii Duhului, dar motivaţia lor este greşită sau egoistă. Care sunt 
unele dintre aceste motive greşite? Printre ele se numără: 

 mândria 

 dorinţa de câştig şi promovarea personală 

 nevoia de a controla oamenii. 

Motivele corecte pentru lucrarea de manifestare a puterii Duhului sunt: 

 dorinţa de a-L slăvi pe Dumnezeu 
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 dragostea pentru oameni şi dorinţa de a-i ajuta, 

 doinţa de a extinde Împărăţia lui Dumnezeu 

 

Întărirea relaţiei cu Dumnezeu 

Slujirea în supranatural necesită o puternică relaţie cu Dumnezeu 
şi care se dezvoltă constant. Trebuie să fim conştienţi de faptul că 
putem sluji doar din această relaţie. Lucrarea noastră pentru Dumnezeu 
nu va fi niciodată mai puternică decât relaţia noastră cu El. 

Mai sus în capitolul de faţă, am văzut că Isus Însuşi a slujit din 
relaţia pe care o avea cu Tatăl. El a spus: „Tatăl iubeşte pe Fiul şi Îi 
arată tot ce face” (Ioan 5:20). La fel şi apostolii au slujit din puterea 
dată de relaţia lor cu Hristos şi cu Tatăl. Evreii „au priceput că [aceştia] 
fuseseră cu Isus” (Fapte 4:13b). 

Toţi cei care doresc să fie folosiţi de Dumnezeu într-o lucrare de 
manifestare a puterii Duhului trebuie să urmeze aceste exemple ale 
Scripturii. Trebuie să petreacă timp întârindu-şi relaţia cu Dumnezeu. 
Pot face aceasta prin rugăciune personală, citirea Scripturii şi meditaţie, 
şi supunerea absolută faţă de voia lui Dumnezeu. 

 

Îmbunătăţirea înţelegerii 

Un al treilea mod de pregătire pentru lucrarea în supranatural este 
citind despre şi studiind acest subiect. Citirea şi aplicarea principiilor 
din această carte sunt buni primi paşi pentru îmbunătăţirea înţelegerii. 
Totuşi, acesta este doar începutul. Mai puteţi face alţi doi paşi. Aceştia 
fiind citirea Evangheliilor şi Faptelor apostolilor, precum şi citirea unor 
cărţi scrise de oameni ai lui Dumnezeu respectabili. 

1. Citeşte Evangheliile şi Faptele apostolilor. În detaliu, citirea 
sistematică şi recitirea acestor cărţi ale Bibliei îţi pot schimba viaţa la 
propriu. Îţi pot mărturisi această schimbare din experienţa personală. 
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Un pastor mai în vârstă a fost folosit într-un mod măreţ de Dumnezeu 
pentru vindecarea bolnavilor şi scoaterea demonilor. Un pastor tânăr i-
a pus acestui om o întrebare odată: „Îmi puteţi recomanda câteva cărţi 
bune pe tema vindecării divine?” „Da”, răspunse bătrânul, „Îţi pot 
recomanda patru cărţi minunate.” Tânărul predicator şi-a scos pixul şi 
un carneţel pe care să noteze titlurile. „Care sunt aceste patru cărţi 
minunate?” întrebă el, „trebuie neapărat să le citesc.” Bătrânul 
predicator i-a răspuns: „Matei, Marcu, Luca şi Ioan.” 

Citeşte şi reciteşte cele patru Evanghelii şi cartea Faptele 
apostolilor. Pe măsură ce citeşti, puneţi următoarele întrebări: 

 Cum au slujit prin puterea Duhului Isus şi ucenicii? 

 Cum au vindecat bolnavi şi au scos demoni? 

 Care erau cheile succesului lor? 

 Cum pot imita viaţa şi lucrarea lor? 

2. Citeşte alte cărţi. Ar trebui să citeşti şi alte cărţi scrise pe acest 
subiect de oameni ai lui Dumnezeu respectabili. (Vezi lista cu Resurse 
pentru studiu aprofundat de la sfârşitul cărţii.) Dar ai mare grijă ce alegi 
să citeşti. Nu toate cărţile publicate pe acest subiect al lucrării de 
manifestare a puterii Duhului se bazează pe principii biblice corecte. 
Iar unii dintre autori nu sunt oameni de cinste şi cu integritate.  

 

Supunerea faţă de voia lui Dumnezeu 

Pentru a fi pregătit pentru lucrarea de manifestare a puterii Duhului 
trebuie să vă supuneţi total voii lui Dumnezeu. Isus S-a supus voii 
Tatălui Său ceresc – până la capăt, pe cruce. Aşa a primit 
binecuvântarea Tatălui Său. Şi dvs. trebuie să vă supuneţi voii lui 
Dumnezeu total. Acesta este singurul mod prin care veţi primi 
binecuvântarea Lui. Dumnezeu va revărsa ungerea Sa doar peste 
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planurile Sale. El ne-a promis că îşi va confirma Cuvântul Său – nu pe 
al nostru – cu semne şi minuni. (Marcu 16:15-20) 

 

Câştigarea experienţei 

Cei care intenţionează să fie implicaţi în acest gen de lucrare 
trebuie să câştige experienţa necesară. Această experienţă trebuie să fie 
atât spirituală, cât şi practică. 

1. Experienţa spirituală. Experienţa spirituală începe cu naşterea 
din nou (Ioan 3:3-7). Biblia ne relatează despre anumiţi bărbaţi care au 
încercat lucrarea de manifestare a puterii Duhului fără a avea naşterea 
din nou. Experienţa acestora este un avertisment pentru toţi cei 
implicaţi în lucrare: 

Nişte exorcişti iudei care umblau din loc în loc au încercat să 
cheme numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhuri rele, 
zicând: „Vă jur pe Isus, pe care Îl propovăduieşte Pavel, să ieşiţi 
afară!” Cei ce făceau lucrul acesta erau şapte feciori ai lui Sceva, 
un preot iudeu dintre cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns: 
„Pe Isus Îl cunosc şi pe Pavel îl ştiu; dar voi cine sunteţi?” Şi omul 
în care era duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi şi 
i-a schingiuit în aşa fel, că au fugit goi şi răniţi din casa aceea. 
(Fapte 19:12-16) 

Lucrarea de manifestare a puterii Duhului necesită şi umplerea cu 
Duhul. Aceasta este la fel de adevărat pentru noi azi, cum a fost şi 
pentru ucenicii din primul secol. Botezul în Duhul Sfânt a fost sursa 
puterii spirituale a Bisericii. Rămâne singura noastră sursă de putere 
spirituală azi. Vom discuta această experienţă puternică în detaliu în 
Capitolul 6. 

2. Experienţa practică. Experienţa practică de pe câmpul de lucru 
este necesară pentru toţi cei care vor să fie eficienţi în lucrarea de 
manifestare a puterii Duhului. Poţi învăţă lucrând alături de un slujitor 
experimentat, aşa cum cei doisprezece au învăţat sub călăuzirea lui 
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Hristos. Trebuie să te aştepţi să ai parte şi de succes, dar şi de eşec 
la începutul lucrării. Apoi poţi evalua corect fiecare experienţă. În acest 
fel toţi învăţăm cum să slujim pentru Hristos mai eficient.  

 

REZUMAT 

Toţi cei care dorec să fie folosiţi de Dumnezeu în lucrarea de 
manifestare a puterii Duhului trebuie să acorde o atenţie specială 
propriei lor pregătiri. Nu trebuie să uite niciodată că lucrarea nu trebuie 
îşi aibă originea în propria lor putere şi resurse. Dimpotrivă, adevărata 
lucrare îşi are originea în tăria şi resursele care vin de la Dumnezeu. 

 

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE 

1.   Ce înţelegem prin cuvântul „ungere”? 

2. Enumeră trei exemple din cartea Faptele apostolilor ale ungerii 
care s-a coborât peste credincioşi.  

3. Defineşte cuvântul credinţă în funcţie de cum îl folosim în acest 
studiu. 

4.  Cum au ilustrat Petru şi Ioan acest fel de credinţă? 

5.  Defineşte îndrăzneala. 

6.  Explică de ce este necesară îndrăzneala în lucrarea de manifestare 
a puterii Duhului. 

7.  De ce este călăuzirea divină atât de necesară în lucrarea de 
manifestare a puterii Duhului? 

8.  Cum a căutat Isus călăuzirea Tatălui Său în ceea ce făcea în 
slujirea Lui? 

9.  Mulţi bolnavi stăteau la scăldătoarea de la Betezda. De ce a 
vindecat Isus doar un om de acolo? 
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10.  Defineşte smerenia. Explică de ce este atât de importantă în 
lucrarea de manifestare a puterii Duhului. 

11.  Care sunt cele două cauze care pot determina căderea celor 
implicaţi în lucrarea de manifestare a puterii Duhului?   

12.  Recapitulează această secţiune. Apoi enumeră din memorie cele 
cinci elemente esenţiale ale lucrării de manifestare a puterii 
Duhului.  

13.  Care sunt unele dintre motivele greşite de a vrea să fii folosit în 
lucrarea de manifestare a puterii Duhului?  

14.  Care sunt unele dintre motivele corecte de a vrea să fii folosit în 
lucrarea de manifestare a puterii Duhului?  

 

15.  De ce este important ca un lucrător care slujeşte în lucrarea de 
manifestare a puterii Duhului să îşi întărească relaţia cu 
Dumnezeu?  

16.  Numeşte câteva acţiuni care vă vor permite să vă întăriţi relaţia cu 
Dumnezeu.  

 17. Denumeşte trei modalităţi prin care poţi să îţi îmbunătăţeşti 
înţelegerea lucrării de manifestare a puterii Duhului.  

18.  De ce este importantă supunerea faţă de voia lui Dumnezeu în 
desfăşurarea lucrării de manifestare a puterii Duhului?  

19.  Care sunt cele două experienţe spirituale condiţii obligatorii 
pentru lucrarea de manifestare a puterii Duhului?  

20.  Numeşte o modalitate prin care poţi câştiga experienţă practică în 
lucrarea de manifestare a puterii Duhului.  

21.  Recapitulează această secţiune şi numeşte patru lucruri pe care 
trebuie să le facem pentru a ne pregăti pentru lucrarea de 
manifestare a puterii Duhului.  
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24.  Compară-ţi răspunsurile de la întrebarea 23 cu cele date de colegii 
de studiu. Care sunt asemănările? Care sunt diferenţele? 

25.  Ungerea Duhului Sfânt înseamnă că prezenţa şi puterea lui 
Dumnezeu sunt revărsate peste o persoană. Atunci cum poate o 
persoană care are cu adevărat ungerea să fie omorâtă în timpul 
lucrării? (Fapte 7) 

26.  Vrei să fii folosit într-o lucrare de manifestare a puterii Duhului? 
De ce? Care sunt motivele tale? 

27.  De ce te-ar lăsa Dumnezeu să eşuezi în încercarea de a sluji unei 
persoane? 
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Capitolul 6 

 

 Botezul Duhului Sfânt şi 

lucrarea de manifestare a 

puterii Duhului 

 

 Înainte de a încerca să începem o lucrare de manifestare a puterii 
Duhului trebuie să experimentăm botezul Duhului Sfânt. Această 
experienţă a devenit normă pentru fiecare credincios încă din zilele 
Noului Testament. Botezul Duhului Sfânt este sursa puterii noastre 
spirituale pentru viaţă şi lucrare. În capitolul de faţă, vom studia această 
experienţă creştină vitală. Vom discuta pe scurt şi dovezile acestui 
botez deoarece acestea au legătură cu lucrarea de manifestare a puterii 
Duhului. 

 

DEFINIREA BOTEZULUI DUHULUI SFÂNT 

Putem spune multe lucruri în încercarea de a defini botezul 
Duhului Sfânt. Totuşi, ne vom concentra doar pe cinci idei principale. 
Botezul Duhului Sfânt: 

 a fost unul dintre scopurile principale ale misiunii lui Hristos 
pe pământ 

 este atât o scufundare, cât şi o umplere 

 este diferit de regenerare 
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 este un dar de putere din partea lui Dumnezeu 

 este o promisiune pentru toţi credincioşii. 

În continuare, vom studia pe rând aceste cinci afirmaţii în detaliu. 

 

Un scop principal al misiunii lui Hristos pe pământ 

Don Stamps scria: „Unul dintre scopurile principale ale misiunii 
lui Hristos pe pământ a fost să-Şi boteze ucenicii în Duhul Sfânt.” 
(1990, p. 228) Isus nu a fost interesat să câştige doar o audienţă local, 
oricât de mari sau impresionante ar fi fost mulţimile. Încă de la început 
planul lui Isus a fost de a cuceri întreaga lume. Şi El avea să se 
folosească de ucenicii Lui pentru a împlini acest plan. 

Oamenii pe care Dumnezeu îi foloseşte trebuie să fie bine pregătiţi 
şi echipaţi. Echipamentul pe care ni-l dă El este puterea Duhului Sfânt. 
Ioan Botezătorul a spus mulţimii de lângă el cum Îl vor recunoaşte pe 
Mesia. Ioan spunea că Tatăl i-a spus: „Acela peste care vei vedea Duhul 
coborându-se şi oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt” (Ioan 
1:33b). Încă de la început, Isus a intenţionat să-Şi boteze ucenicii în 
Duhul Sfânt. Era un scop central al lucrării Sale.  

 

Atât o scufundare în, cât şi o umplere cu Duhul Sfânt 

Ne putem gândim la botezul Duhului Sfânt în două moduri: 
scufundare şi umplere. În Faptele apostolilor 1, Isus a numit această 
experienţă botez. Contextul Scripturii ne spune că ceea ce a vrut să 
transmită El a fost o scufundare totală în Duhul: 

Să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa 
Tatălui ‚pe care’ [...] ‚aţi auzit-o de la Mine. Căci Ioan a botezat cu 
apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt’. 
(1:4b-5) 
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După şapte zile, în ziua de Rusalii, Duhul Sfânt s-a revărsat. Biblia 
spune: „Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în 
alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească” (Fapte 2:4). 

Un recipient deschis, în acelaşi timp poate fi scufundat în şi umplut 
cu apă. Această ilustraţie descrie ceea ce s-a întâmplat cu cei 120 de 
credincioşi în ziua de Rusalii. Ei erau deschişi, canale deschise, 
umplute cu Duh Sfânt şi scufundate în El. Şi poate fi la fel pentru toţi 
oamenii lui Dumnezeu azi. 

 

Diferit de regenerare 

Botezul Duhului Sfânt nu are loc în acelaşi moment cu regenerarea. 
Unii creştinii cu foarte bune intenţii susţin faptul că botezul Duhului 
Sfânt şi regenerarea sunt una şi aceeaşi experienţă. Dar Botezul 
Duhului Sfânt este diferit şi distinct de regenerare. Exemplele biblice 
susţin această perspectivă. Cei doisprezece au fost mai întâi regeneraţi 
(Ioan 20:22); mai târziu, au fost botezaţi în Duhul Sfânt (Fapte 2:4). 
Samaritenii au fost mai întâi născuţi din nou (Fapte 8:17); mai târziu, 
ei „au primit Duhul Sfânt” (Fapte 7:17). Este la fel şi pentru noi azi. 
Botezul Duhului Sfânt este diferit de naşterea din nou. 

Aţi fost născut din nou? Sunteţi cu adevărat un copil al lui 
Dumnezeu? Aţi dori să fiţi folosit de Dumnezeu cu putere? Atunci ar 
trebui să căutaţi să fiţi umpluţi de Duhul Sfânt la fel cum au fost şi 
credincioşii din Biserica primară. 

 

Un dar de putere din partea lui Dumnezeu 

În Luca 24:49, Isus a descris botezul Duhului Sfânt. El spunea că 
este o „îmbrăcăminte” a „puterii care vine de sus.” El spunea: „Voi 
trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetate până 
veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus” (Luca 24:49). 
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Isus a promis în mod clar o astfel de putere ucenicilor Săi după ce 
Duhul Sfânt a venit peste ei. „Ci voi veţi primi o putere, când se va 
pogorî Duhul Sfânt peste voi” (Fapte 1:89. cuvântul cheie în limba 
greacă (eperchomai) folosit în acest verset este tradus cu „se va pogorî 
peste”. Este acelaşi cuvânt folosit în Luca 1:35 care descrie „pogorârea 
Duhului Sfânt peste” Maria: „Duhul Sfânt se va coborî peste tine, şi 
puterea Celui Preaînalt te va umbri.” 

Aceste versete ilustrează oameni care sunt învăluiţi total în şi 
copleşiţi de puterea lui Dumnezeu. Aceasta se întâmplă când 
credincioşii sunt botezaţi în Duhul Sfânt.  

 

O promisiune pentru toţi credincioşii 

Toţi credincioşii născuţi din nou ar trebui să fie botezaţi în Duhul 
Sfânt. Biblia spune că cei 120 care s-au strâns în ziua de Rusalii „toţi 
s-au umplut de Duh Sfânt” (Fapte 2:4). Nu spune că 119 au fost umpluţi 
şi unul nu. Spune că toţi s-au umplut. 

Voia lui Dumnezeu este ca orice credincios să fie umplut de Duhul 
Sfânt. Petru a spus foarte clar în Ziua de Rusalii. În timpul predicii sale, 
Petru a vorbit despre acest dar minunat: „Făgăduinţa aceasta este pentru 
voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât 
de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru” (Fapte 2:39). 

Promisiunea botezului în Duhul Sfânt este pentru „toţi pe care 
Domnul Dumnezeul nostru îi cheamă.” Această promisiune include 
puterea pe care Botezul Duhului Sfânt o aduce. Aceasta înseamnă că 
promisiunea este şi pentru dvs. Poate că vă aflaţi printre cei care încă 
nu au primit promisiunea Tatălui. Dacă este aşa, rugaţi-L pe Dumnezeu 
să vă umple de Duhul Său cel Sfânt. Secţiunea III vă spune cum puteţi 
primi acest dar.  
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IMPORTANŢA BOTEZULUI DUHULUI SFÂNT ÎN LUCRAREA 
DE MANIFESTARE A PUTERII DUHULUI 

Poate părea evident, dar vom declara adevărul fundamental încă o 
dată: O persoană trebuie să fie împuternicită de Duhul Sfânt înainte de 
a intra într-o lucrare de manifestare a puterii Duhului Sfânt. 

Puterea pentru lucrare vine odată cu botezul Duhului Sfânt. 
Această experienţă este importantă în dezvoltarea unei lucrări de 
manifestare a puterii Duhului din două motive. Primul, botezul Duhului 
Sfânt este poruncit în Scriptură. Al doilea, este sursa reală a puterii 
noastre spirituale. 

 

Este poruncit în Scriptură 

Pavel a dat două porunci creştinilor din Efes: „Nu vă îmbătaţi de 
vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duhul” (Efeseni 
5:18). Trebuie să le împlinim pe ambele! 

Isus a dat ultima Sa poruncă ucenicilor chiar înainte de a Se înălţa. 
El le-a spus să fie plini de Duhul (Fapte 1:4-5). Domnul nostru a 
petrecut patruzeci de zile pe pământ după ce a înviat. În acest timp, El 
le-a spus în mod repetat să nu înceapă să-L mărturisească până nu vor 
fi umpluţi de Duhul Sfânt (Luca 24:49; Fapte 1:4-5, 8). Isus ştia că 
lucrarea lor va cere putere şi îndemânări dincolo de abilităţile lor 
naturale. Aveau nevoie să fie „îmbrăcaţi cu putere de sus” (Luca 
24:49). 

Acelaşi tipar este adevărat şi azi. Şi noi trebuie să fim împuterniciţi 
de Duhul Sfânt înainte de intra într-o lucrare. Iar aceasta este şi mai 
adevărat pentru lucrarea de manifestare a puterii Duhului. Cât de 
nebunesc ar fi să gândim altfel!  
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Este sursa puterii spirituale 

Duhul Sfânt este sursa noastră de putere spirituală. Aceasta a fost 
adevărat în 

 lucrarea lui Hristos pe pământ 

 lucrarea Bisericii primare 

1. Lucrarea lui Hristos. Puterea lui Hristos pentru lucrare a venit 
prin ungerea dată Lui de către Duhul Sfânt. Această ungere a venit la 
botezul Lui în râul Iordan (Luca 3:22). Isus nu Şi-a început lucrarea 
mesianică decât după ce a primit ungerea Duhului Sfânt. Petru a 
predicat mai târziu despre această ungere. 

Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, 
care umbla din loc în loc, făcea bine şi vindeca pe toţi cei ce erau 
apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El. (Fapte 10:38) 

Credem cu tărie că Isus a fost, este şi va fi mereu Fiul veşnic al lui 
Dumnezeu. El nu a încetat nici pentru o clipă să fie Dumnezeu. Şi 
credem, de asemenea, că El a ales să slujească prin ungerea Duhului în 
timp ce era pe pământ. Făcând aceasta, a stabilit un tipar de lucrare pe 
care noi să-l respectăm. 

Isus nu a făcut nimic supranatural până când nu a fost uns de Duhul 
Sfânt la botezul Său. Înainte de această ungere, nu a vindecat, nu a scos 
demoni şi nu a făcut nicio minune. După ce a primit ungerea Duhului 
Sfânt, Isus Şi-a început lucrarea de manifestare a puterii Duhului, dintr-
o dată. Următoarele versete din Evanghelia după Luca demonstrează 
aceasta: 4:1-2, 14, 18-21; 5:17; 6:19. Isus avea nevoie de ungerea 
Duhului pentru a-şi împlini lucrare. Şi noi trebuie să avem ungerea 
Duhului Sfânt. Numai atunci vom putea să împlinim lucrările pe care 
ni le-a încredinţat Dumnezeu. 

2. Lucrarea Bisericii primare. Botezul Duhului Sfânt a fost 
elementul central şi al lucrării Bisericii primare. În cartea Faptele 
Apostolilor vedem în mod repetat că botezul Duhului Sfânt a fost sursa 
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de putere a lui Dumnezeu pentru biserică. Numai cu ungerea Duhului, 
biserica îşi poate împlini misiunea de a duce Evanghelia până la 
marginile pământului (Fapte 1:8). 

Cartea Faptele Apostolilor descrie şase ocazii în care oamenii au 
fost botezaţi în sau umpluţi cu Duhul Sfânt: 2:4; 4:31; 8:17; 9:17-18; 
10:44-46; 19:6. Puterea lui Dumnezeu a fost văzută în mod dramatic în 
fiecare dintre aceste evenimente. De fiecare dată, rezultatul a fost o 
mare recoltă de oameni pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Fapte 4:33 
descrie ce se întâmplă după o astfel de revărsare a Duhului: „Apostolii 
mărturiseau cu mare putere despre învierea Domnului Isus. Şi un mare 
har era peste toţi.” 

Duhul Sfânt era sursa puterii atât pentru Isus cât şi pentru biserica 
nou testamentară. Această putere este disponibilă şi nouă azi, dacă şi 
noi, ca şi ei, suntem umpluţi de Duhul Sfânt.  

 

CUM SĂ PRIMEŞTI DUHUL SFÂNT 

Notă: Această secţiune este pentru cei care nu au fost niciodată 
botezaţi în Duhul Sfânt. Este de asemenea, pentru cei care vor să fie 
reumpluţi de Duhul. Acest material poate fi de ajutor şi celor care vor 
să îi conducă pe alţii în această experienţă minunată. 

În acest moment, te-ai putea întreba: „Cum să primesc Duhul Sfânt 
chiar azi?” Vom răspunde acum la această întrebare importantă. 

 

Condiţii pentru a putea primi Duhul Sfânt 

Trebuie să îndeplineşti trei condiţii pentru a primi botezul Duhului 
Sfânt. Trebuie să fii cu adevărat născut din nou şi trebuie să îşi doreşti 
să fii umplut cu Duhul. 

1. Să fii născut din nou. Biblia este clară: trebuie să fim născuţi din 
nou înainte de a putea primi botezul Duhului Sfânt. Isus a spus că lumea 
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nu poate primi Duhul Adevărului (Duhul Sfânt). Lumea „nu-L vede şi 
nu-L cunoaşte” (Ioan 14:17). Cine poate primi Duhul Sfânt? Numai 
aceia care au fost născuţi cu adevărat din Duhul lui Dumnezeu (Ioan 
3:5-7). Această experienţă a naşterii din nou necesită o credinţă activă 
personală în Isus Hristos ca Mântuitor. De asemenea, necesită şi 
pocăinţă: întoarcere de la orice Îl jigneşte pe Dumnezeu. Mai mult 
chiar, necesită o supunere completă a voii noastre faţă de voia lui 
Dumnezeu. Te-ai născut cu adevărat din nou? Dacă nu, o poţi face 
întorcându-te spre Hristos chiar acum, cu credinţă şi pocăinţă pentru 
păcatele tale.  

2. Doreşti să fii umplut. Isus a spus: „Ferice de cei flămânzi şi 
însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!” (Matei 5:6). Umplut 
cu ce? Umplut cu neprihănirea lui Dumnezeu. Aceasta vine doar prin 
puterea de sfinţenie a Duhului (Romani 15:16, 1 Corinteni 6:11). A fi 
umplut de Duhul necesită ca noi să-L dorim pe Dumnezeu mai mult 
decât orice altceva. Trebuie să înfometăm şi să însetăm după 
Dumnezeu. Isus încă ne cheamă: „Dacă însetează cineva să vină la 
Mine şi să bea” (Ioan 7:37b). Eşti însetat după mai mult din 
Dumnezeu? Dacă da, îndeplineşti cea de-a doua condiţie pentru a fi 
umplut de Duhul Sfânt. 

3. Ascultă de Dumnezeu. În Fapte 5:32, Petru spune că Dumnezeu 
dă Duhul Sfânt „celor care ascultă de El.” O persoană trebuie să aibă o 
inimă care vrea să asculte de Dumnezeu. Isus ne-a poruncit să ducem 
Evanghelia la toate neamurile. El promite că le va da puterea şi 
prezenţa Sa celor care ascultă şi împlinesc această poruncă (Matei 
28:19-20; Marcu 16:15-18; Luca 24:49-53; Ioan 20:21-22; Fapte 1:8). 
Dacă inima ta vrea să asculte de Dumnezeu, El îţi va da Duhul Sfânt 
cu bucurie.  
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Trei paşi în primirea Duhului Sfânt 

Probabil că doreşti cu adevărat să fii umplut de Duhul Sfânt. Vrei 
să fii folosit în misiunea lui Dumnezeu! Dacă este aşa, întreprinde trei 
acţiuni: prima, apropie-te de tronul de har al lui Dumnezeu cu 
îndrăzneală; a doua, cere-I lui Dumnezeu să te umple de Duh Sfânt, a 
treia, laudă-L cu credinţă pentru darul pe care îl dă. 

1. Aproprie-te de „tronul de har” cu îndrăzneală. Scriptura ne 
învaţă astfel: „Să ne apropiem dar cu deplină încredere* de scaunul 
harului” Evrei 4:16a. (* sau cu îndrăzneală). Poţi veni înaintea lui 
Dumnezeu fără teamă – plin de îndrăzneală. De ce? Ştii că vii conform 
voii Sale perfecte (1 Ioan 5:14-15). Vino cu îndrăzneală atunci când îi 
ceri lui Dumnezeu să te umple de Duhul Sfânt. El te primeşte cu 
bucurie în prezenţa Sa.  

2. Cere-I lui Dumnezeu să te umple de Duh Sfânt azi. Isus ne-a dat 
o promisiune minunată cu privire la primirea Duhului: „Oricine cere 
capătă!” (Luca 11:10a). Simte puterea promisiunii Sale: oricine cere, 
primeşte. Isus a mai spus: 

Deci, dacă voi care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor 
voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt 
celor ce I-l cer! (Luca 11:13) 

Vrei ca Dumnezeu să te umple de Duhul Său cel Sfânt? Roagă-L acum; 
El este gata să te umple chiar acum.  

3. Laudă-L pe Dumnezeu cu o credinţă plină de aşteptare. Acum, 
începe să Îl lauzi pe Dumnezeu cu întreaga ta inimă. Pe măsură ce vei 
face aceasta, aşteaptă-te ca să fii umplut de Duhul Său. Aceasta se 
numeşte credinţă plină de aşteptare deoarece aştepţi ceva de la 
Dumnezeu prin credinţă. Isus a promis: „De aceea vă spun că orice 
lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi 
avea.” (Marcu 11:24). 

Cei 120 de ucenici Îl lăudau pe Dumnezeu în ziua de Rusalii. Biblia 
spune că: „Şi tot timpul stăteau în Templu şi lăudau pe Dumnezeu” 
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(Luca 24:53). Faceţi la fel ca acei ucenici. Pe măsură ce vei face 
aceasta, aşteaptă din partea lui Dumnezeu să te umple de Duh Sfânt. 
Vei simţi prezenţa Sa în tine. El te umple de Duhul Său! Acum vorbeşte 
cu credinţă. Vorbeşte din acel loc unde simţi prezenţa lui Dumnezeu 
înlăuntrul tău. Vei începe să vorbeşti în limbi aşa cum îţi dă Duhul! 
(Fapte 2:4) 

 

Dovezi ale primirii Duhului Sfânt 

Odată umplut cu Duhul Sfânt nu vei mai fi la fel. Vor exista 
anumite dovezi certe ale acestei umpleri. 

1. Dovada fizică iniţială. Prima dovadă a primirii Duhului Sfânt 
este vorbirea în limbi după cum îţi dă Duhul (Fapte 2:4). Vorbirea în 
limbi când eşti umplut de Duhul Sfânt era tiparul obişnuit pentru 
credincioşii din Fapte 2:1-4; 10:45-47; şi 19:1-6. Vei şti că ai fost 
umplut de Duhul când începi să vorbeşti în alte limbi! Dar cuvintele nu 
vor veni din mintea ta. Vor veni din adâncul tău – din duhul tău.  

2. Alte dovezi biblice ale lucrării de manifestare a puterii Duhului. 
Vor exista şi alte dovezi pe măsură ce înveţi să umbli prin Duhul Sfânt. 
Opt dintre aceste dovezi de aplică direct lucrării de manifestare a 
puterii Duhului, după cum urmează: (mai există multe alte dovezi sau 
rezultate ale umplerii cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Aici le vom 
menţiona doar pe acelea care au legătură directă cu lucrarea de 
manifestare a puterii Duhului.) 

 putere pentru a face lucrarea lui Isus (Ioan 14:16-18; 16:14). 

 conştientizare continuă a prezenţei lui Dumnezeu (Ioan 14:16-
18) 

 o sensibilitate continuă faţă de păcat şi o conştientizare 
pătrunzătoare a faptului că păcatul îl mâhneşte pe Duhul Sfânt 
(Ioan 16:7-11) 
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 puterea de a mărturisi (Fapte 1:8) 

 îndrăzneală (Fapte 2:14-41; 4:31) 

 o dragoste mai mare pentru Dumnezeu şi pentru oameni 
(Romani 5:5) 

 o dorinţă şi o abilitate mai mare de a te ruga, mai ales de a 
mijloci pentru alţii (Romani 8:26-27) 

 manifestarea diferitelor daruri duhovniceşti (1 Corinteni 12:1-
11) 

 

REZUMAT 

Puterea Duhului lui Dumnezeu este esenţială pentru lucrarea de 
manifestare a puterii Duhului. Veţi primi această putere doar atunci 
când „se va coborî Duhul Sfânt peste voi” (Fapte 1:8). Prin urmare, 
orice credincios care doreşte să fie folosit de Dumnezeu în acest fel de 
lucrare trebuie să fie botezat în Duhul Sfânt. 

 
 

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE 
 

1.   Botezul Duhului Sfânt a fost un scop principal al misiunii lui 
Hristos pe acest pământ. Explicaţi de ce era atât de important 
pentru Isus.  

2.  Comparaţi următorii doi termeni: a) scufundare în Duhul Sfânt b) 
umplere cu Duhul Sfânt.  

3.  Botezul Duhului Sfânt este diferit de experienţa regenerării. 
Citează două exemple biblice care să demonstreze aceasta. 

4. Descrie în limba maternă înţelesul cuvântului din limba greacă 
eperchomai. 
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5.  Botezul Duhului Sfânt este o promisiune pentru toţi credincioşii. 
Ce dovezi biblice avem pentru a atesta veridicitatea acestei 
afirmaţii?  

6.  Citează două texte din Noului Testament care ne poruncesc să fim 
plini de Duhul Sfânt.  

7  Cu ce putere a făcut Isus minuni? Explică răspunsul. 

8.  Care a fost sursa puterii pentru Biserica din vremurile Noului 
Testament? Cum au primit credincioşii această putere? 

9.  Botezul Duhului Sfânt este esenţial pentru lucrarea de manifestare 
a puterii Duhului. Enunţă două motive pentru care credem 
aceasta. 

 10. O persoană trebuie mai întâi să fie născută din nou pentru a fi 
botezată în Duhul Sfânt. De ce?  

11. Enunţă cele trei condiţii pentru a fi umplut de Duh Sfânt.   

12. Dorinţa unei persoane de a fi umplută este esenţială în primirea 
Duhului Sfânt. De ce este dorinţa noastră pentru Dumnezeu atât 
de importantă?  

13. Cum ar trebui să te aproprii de Dumnezeu când cauţi să fii umplut 
de Duhul? 

14. Care este primul lucru pe care trebuie să îl faci pentru a fi umplut 
de Duhul Sfânt? 

15. Ce înseamnă pentru tine termenul de credinţă plină de aşteptare?  

16. Care este dovada fizică iniţială a umplerii Duhului Sfânt? De ce 
este importantă această dovadă? 

17.  Enumeră opt dovezi ale umplerii Duhului Sfânt care au legătură 
directă cu lucrarea de manifestare a puterii Duhului. Menţionează 
referinţa biblică pentru fiecare dintre ele.  
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18.  Enumeră cât mai multe finaluri pentru următoare frază: „Botezul 
Duhului Sfânt înseamnă ______________________________.” 
(Ar trebui să poţi enumera cel puţin şapte finaluri după studierea 
acestui capitol.) 

19. Găseşte o referinţă biblică pentru a susţine fiecare dintre frazele 
pe care le-ai scris la întrebarea 18. 

20.  Recapitulează secţiunea I.B. Dezvoltă o scurtă schiţă de predică 
despre botezul Duhului Sfânt. Foloseşte un borcan sau o sticlă 
fără capac şi o cratiţă cu apă pentru ilustraţia din predică. 

21.  Recapitulează secţiunea I.D. Dezvoltă o scurtă schiţă de predică 
despre botezul Duhului Sfânt. Foloseşte o geacă sau un palton 
pentru a ilustra predica. 

22. Recită pe de rost adevărul central prezentat în acest capitol. 

23.  Unii dintre creştinii non-penticostali susţin faptul că noi primim 
Duhul Sfânt când ne naştem din nou. Cum ai răspunde unor astfel 
de oameni? Susţine-ţi răspunsul cu referinţe biblice. 

24.  Unii dintre creştinii non-penticostali dau învăţătura că nu ar trebui 
să căutăm botezul, şi nici să îi împiedicăm pe cei care o fac. Cum 
ai răspunde unor astfel de oameni? Susţine-ţi răspunsul cu 
referinţe biblice. 

25. Împărtăşeşte colegilor de clasă conţinutul predicilor pentru care ai 
făcut schiţe la întrebările 20 şi 21. 
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Capitolul 7  

 

Darurile Duhului Sfânt 

 

O înţelegere corectă a darurilor spirituale este esenţială pentru o 
lucrare de manifestare a puterii Duhului. Aceasta este mai ales adevărat 
pentru cele nouă daruri spirituale enumerate în 1 Corinteni 12:8-10. 
Vom prezenta aceste daruri pe scurt, apoi vom discuta rolul lor în 
lucrarea de manifestare a puterii Duhului. 

 

DEFINIREA DARURILOR SPIRITUALE 

Darurile spirituale au fost definite în multe feluri. În această carte 
vom folosi următoarea definiţie: 

Darurile spirituale sunt ungeri supranaturale date credincioşilor 
plini de Duhul, din partea Duhului Sfânt pentru a împlini voia 
Tatălui. 

Vom examina acum fiecare parte a acestei definiţii. 

În primul rând, „darurile spirituale” sunt daruri adevărate. Prin 
urmare, sunt date prin harul gratuit al lui Dumnezeu şi nu pe baza 
meritelor noastre. Nu sunt date nici ca răsplată pentru ceva ce am fi 
făcut noi. Dimpotrivă, darurile sunt date după caz de către Duhul Sfânt 
pentru a împlini nevoi specifice în trup. De asemenea, sunt folosite în 
evanghelizare şi misiune pentru lărgirea Împărăţiei lui Dumnezeu pe 
pământ. 
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În al doilea rând, darurile spirituale sunt „ungeri supranaturale”. 
Aceasta înseamnă că darurile spirituale vin de la Duhul Sfânt, nu din 
abilităţile omului. Ele vin ca „ungeri”. Cu alte cuvinte, operează sub 
îndrumarea şi controlul Duhului. Ele sunt transferate pe măsură ce 
Duhul se mişcă peste şi într-un individ predat. 

În al treilea rând, aceste daruri spirituale sunt „date credincioşilor 
plini de Duhul”. Duhul Sfânt este cel ce dă darurile. Aceste sunt 
transferate doar pe măsură ce aceşti credincioşi trăiesc şi umblă „prin 
Duhul” (Galateni 5:25). 

În al patrulea rând, darurile spirituale sunt date „de Duhul Sfânt”. 
Duhul Sfânt deţine şi dă aceste daruri, nu noi (1 Corinteni 12:4-6). Prin 
urmare, darurile operează conform voii Duhului Sfânt (1 Corinteni 
12:11). Ele nu operează conform voii omului. 

În al cincelea rând, definiţia noastră ne spune că darurile sunt date 
„pentru a împlini voia Tatălui.” Sunt date pentru a extinde Împărăţia 
Sa. Darurile Duhului nu sunt date pentru a împlini planurile sau 
dorinţele vreunui om. Simon, vrăjitorul, a învăţat această lecţie în Fapte 
8:20-23. Petru l-a mustrat pentru că a încercat să cumpere puterea lui 
Dumnezeu cu bani. Acest om vroia să folosească puterea lui Dumnezeu 
pentru folosul lui personal.  

 

Identificarea darurilor spirituale 

Vom studia acum cele nouă manifestări ale Duhului din 1 Corinteni 
12:7-10. (În Epistolele lui Pavel se mai găsesc alte trei liste de daruri 
spirituale. Romani 12:6-8; 1 Corinteni 12.28-30; Efeseni 4:11). Aceste 
nouă daruri joacă un rol special în evanghelizarea prin puterea Duhului. 

Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, 
unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; 
altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; 
altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh; altuia, puterea să facă 
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minuni; altuia, proorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia 
felurite limbi; şi altuia tălmăcirea limbilor. (1 Corinteni 12:7-10) 

Cele nouă daruri din 1 Corinteni 12:8-10 se împart în mod natural 
în trei grupuri cu câte trei daruri fiecare. Primul grup este format din 
darurile de revelaţie. Aceste daruri ne fac cunoscute gândurile lui 
Dumnezeu. Al doilea grup este format din darurile profetice sau vocale. 
Darurile profetice ne permit să rostim Cuvântul lui Dumnezeu. Al 
treilea grup este format din darurile de putere. Acestea ne 
împuternicesc să facem lucrările lui Dumnezeu. În continuare, vom 
identifica şi defini fiecare dintre cele trei daruri care formează fiecare 
grup. 

 

Darurile de revelaţie 

Aceste daruri sunt: 

 Cuvântul de cunoştinţă: o revelaţie supranatuală a cunoştinţei 
lui Dumnezeu 

 Cuvântul de înţelepciune: o revelaţie supranaturală a 
înţelepciunii lui Dumnezeu 

 Deosebirea duhurilor: o revelaţie supranaturală a cărui duh se 
manifestă sau motivează o anumită acţiune. 

 

Darurile profetice 

Cele trei daruri profetice sunt: 

 Darul proorociei: rostirea în mod supranatural a unui mesaj de 
la Dumnezeu într-o limbă cunoscută de vorbitor 

 Darul vorbirii în alte limbi: rostirea în mod supranatural a unui 
mesaj sau rugăciuni de la Dumnezeu într-o limbă necunoscută 
de vorbitor 
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 Tălmăcirea limbilor: rostirea în mod supranatural a înţelesului 
(interpretării) unui mesaj sau rugăciuni rostite în alte limbi. 

 

Darurile de putere 

Darurile de putere sunt următoarele: 

 Darul tămăduirilor: vindecarea supranaturală a celor bolnavi 

 Darul credinţei: o sursă supranaturală de credinţă pentru a 
împlini o sarcină încredinţată de Dumnezeu 

 Darul puterii să facă minuni (acest dar ar fi mai bine numit 
darul de a face „lucrările puterii”; în greacă: energemata 
dunameon sau în mod literar: „operaţiunea lucrărilor puterii”): 
o eliberare supranaturală a puterii pentru a împlini o lucrare 
pentru Dumnezeu 

Întrebările 5 la 7: Numiţi cele trei daruri din fiecare grup. Enunţaţi 
scopul pentru care a fost dat darul respectiv. 

 

DARURILE SPIRITUALE ÎN LUCRAREA DE MANIFESTARE  
A PUTERII DUHULUI 

Care este legătura dintre aceste nouă daruri şi lucrarea de 
manifestare a puterii Duhului? Vom examina fiecare dar în raport cu 
această întrebare. 

 

Darurile de revelaţie în lucrarea de manifestare a puterii Duhului. 

Darurile de revelaţie sunt esenţiale pentru lucrarea de manifestare 
a puterii Duhului. În Fapte, un cuvânt de cunoştinţă sau deosebirea 
duhurilor deseori a dus la manifestarea unui dar spiritual de putere (de 
exemplu, Fapte 14:8-10; 16:16-18). De ce este aşa? Trebuie să 
cunoaştem gândurile lui Dumnezeu înainte de a putea face lucrările 
Lui. Aceasta înseamnă că trebuie să cunoaştem care este voia lui 
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Dumnezeu într-o anumită situaţie. Nici Isus nu a călătorit şi a vindecat 
oameni la întâmplare. De fiecare dată, El a ascultat mai întâi ceea ce a 
vrut Tatăl Ceresc. (Vezi şi Secţiunea II.D din Capitolul 5). Domnul 
nostru a spus: 

Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine; 
El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând, şi tot ce face Tatăl, face şi 
Fiul întocmai. (Ioan 5:19) 

Darul deosebirii duhurilor trebuie să opereze deseori înainte pentru 
ca noi să putem şti cum să slujim unei persoane bolnave. Este important 
să ştim de ce acea persoană este bolnavă. Boala respectivă vine din 
cauze naturale sau de la diavolul? Smith Wigglesworth, un mare om al 
credinţei, s-a rugat odată pentru doi bărbaţi surzi. Primului dintre ei i-
a spus: „Fii vindecat!” şi omul a fost vindecat imediat. Wigglesworth 
s-a întors apoi spre al doilea om şi i-a poruncit: „Ieşi din omul acesta, 
duhule de surzenie!” şi urechile acestui om au fost deschise imediat. 
Mai târziu, Wigglesworth a fost întrebat de ce a abordat cele două 
cazuri în mod diferit. El a răspuns: „Pe draci nu îi vindeci, îi scoţi 
afară!” 

Wigglesworth a folosit corect darul deosebirii duhurilor. Fără 
acesta, el n-ar fi ştiut cum să slujească celor doi oameni surzi. Fără 
acest dar, am putea încerca să „vindecăm” demoni şi să „scoatem afară” 
boli – când de fapt ar trebui să facem exact opusul! Avem nevoie de 
manifestarea eficientă a darurilor de revelaţie pentru a permite 
manifestarea cu succes a darurilor de putere.  

 

Darurile profetice în lucrarea de manifestare a puterii Duhului 

De obicei este necesar un dar profetic înainte sau după 
demonstrarea puterii lui Dumnezeu. Aşa s-a întâmplat în Ziua de 
Rusalii, când Petru a rostit faimoasa sa „predică”. De fapt, discursul lui 
Petru din acea zi nu a fost deloc o predică. Dimpotrivă, a fost un mesaj 
profetic rostit sub ungerea plină de putere a Duhului Sfânt (Horton, 
1976). Evreii care erau prezenţi au observat minunile extraordinare 



Capitolul 7: Darurile Duhului Sfânt 

  98 
 

care s-au întâmplat de Rusalii (demonstrarea/întâlnirea şi manifestarea 
puterii). Ca rezultat, oamenii au fost convinşi de păcatele lor (Fapte 
2:37). Şi trei mii de oameni au fost mântuiţi şi botezaţi în aceeaşi zi 
(2:41). 

Pavel ne-a învăţat că vorbirea în limbi este un semn pentru 
necredincioşi. Acest semn arată necredinciosului că Dumnezeu 
lucrează în Biserica Sa (1 Corinteni 14:22). Iar prin proorocie, un 
păcătos este conştient de faptul că se află în prezenţa lui Dumnezeu. Iar 
rezultatul va fi că el este convins „că este păcătos... şi tainele inimii lui 
sunt descoperite, aşa că va cădea cu faţa la pământ, se va închina lui 
Dumnezeu” (14:24b, 25a). 

Unele mesaje profetice prezic viitorul. Aceasta poate fi, de 
asemenea, o mărturie puternică a prezenţei lui Dumnezeu în biserică. 
Vedem un exemplu clar a acesteia în lucrarea proorocului Agab (Fapte 
11:28; 21:10-11).  

 

Darurile de putere în lucrarea de manifestare a puterii Duhului 

Darurile de putere sunt cele mai vizibile daruri spirituale. Oamenii 
sunt vindecaţi prin manifestarea darului tămăduirilor şi darului de 
credinţă. Ei văd clar puterea şi prezenţa lui Dumnezeu. Ca rezultat, 
păcătoşii stau faţă în faţă cu realitatea unui Dumnezeu viu. Inimile lor 
sunt pregătite să primească Evanghelia. Vedem aceasta întâmplându-
se în vindecarea lui Enea: 

Pe când cerceta Petru pe toţi sfinţii, s-a coborât şi la cei ce locuiau 
în Lida. Acolo a găsit un om, anume Enea, care zăcea de opt ani, 
olog în pat. „Enea”, i-a zis Petru, „Isus Hristos te vindecă, scoală-
te şi fă-ţi patul.” Şi Enea s-a sculat îndată. Toţi locuitorii din Lida 
şi din Sarona l-au văzut şi s-au întors la Domnul. (Fapte 9:32-35) 

A început o mare trezire prin manifestarea darului tămăduirilor. 
Această trezire a atins o întreagă regiune. 
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Al treilea dar din acest grup este darul de a face minuni. Această 
manifestare divină de putere produce vindecare şi alte minuni (Marcu 
5:30; Luca 5:17; 6:19, vezi şi Luca 11:20). Stamps (1990, p. 350) 
afirma următoarele despre acest dar: „Acestea sunt acţiuni de o putere 
supranaturală care alterează cursul normal al naturii. Ele includ acte 
divine în care Împărăţia lui Dumnezeu este manifestată împotriva lui 
Satan şi duhurilor rele ... inclusiv scoaterea demonilor.”  

 

REZUMAT 

Darurile Duhului sunt esenţiale pentru orice lucrare de manifestare 
a puterii Duhului. Noi primim putere când suntem botezaţi în Duhul 
Sfânt. Această putere este eliberată prin darurile Duhului pentru a 
binecuvânta şi zidi Biserica. Este eliberată de către acei credincioşi care 
doresc să fie folosiţi de Dumnezeu în lucrarea de manifestare a puterii 
Duhului. Astfel de credincioşi trebuie să ştie cum să răspundă Duhului 
în umblarea lor zilnică cu Dumnezeu. Numai atunci vor putea exersa 
daruri spirituale după cum apare nevoia şi după voia Duhului. 

1 Corinteni 12:8-10 enumeră nouă daruri spirituale. Fiecare dintre 
aceste daruri este important în dezvoltarea unei lucrări de manifestare 
a puterii Duhului. Aceste nouă daruri pot fi împărţite în trei categorii 
cu câte trei daruri fiecare. Aceste categorii sunt: 

1. Darurile de revelaţie 

 Cuvântul de cunoştinţă 

 Cuvântul de înţelepciune 

 Deosebirea duhurilor 

2. Darurile profetice 

 Darul proorociei 

 Darul vorbirii în limbi 

 Darul tălmăcirii limbilor 
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3. Darurile de putere 

 Darul tămăduirilor 

 Darul credinţei 

 Darul puterii de a face minuni 

 

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE 
 

1. Explică următoarea afirmaţie: „Darurile spirituale sunt ungeri 
supranaturale.”  

2.  Darurile spirituale sunt „date credincioşilor plini de Duhul.” Cine 
sunt aceşti credincioşi?  

3.  Cine este sursa supranaturală a tuturor darurilor?  

4.  Care este scopul tuturor darurilor spirituale?  

5.  Darurile de revelaţie: 

 6.  Darurile profetice: 

 7.  Darurile de putere: a) darurile  

8.  De ce sunt importante darurile de revelaţie în lucrarea de 
manifestare a puterii Duhului? 

9.  Cum pot fi folosite darurile profetice în lucrarea de manifestare a 
puterii Duhului? 

10.  Enumeră cele trei daruri de putere şi explicaţi cum sunt folosite în 
evanghelizarea prin puterea Duhului. Dar Folosinţă  

11.  Recapitulează întrebările 5 şi 6. Apoi completează Figura 7.1. Nu 
uita că toate darurile se găsesc în 1 Corinteni 12:8-10. 
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Figura 7.1 

Darurile spirituale – Fişă de lucru 

 

Numele 

grupului 

Scopul celor trei 

daruri din acest 

grup 

Numele 

darului 

Folosirea darurilor din 

acest grup în lucrarea 

de manifestare a 

puterii Duhului 

1    1   

  2   

  3   

2    1   

  2   

  3   

3    1   

  2   

  3   

 

12. Aminteşte-ţi un moment în care ai văzut un dar al Duhului care a 
fost abuzat sau folosit greşit într-un serviciu de biserică. 

a)  Ce a făcut sau nu a făcut pastorul? 

b)  Ce ar fi putut face pastorul diferit în acea situaţie? 

13.  De ce operarea darurilor Duhului este atât de rară şi limitată în 
multe dintre bisericile noastre de azi? Ce poate fi făcut pentru a 
corecta această situaţie? 
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14.  Recită din memorie definiţia darurilor spirituale dată în acest 
capitol. 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Capitolul 8  

 

Păstorirea darurilor 

spiritual 

 

Un pastor penticostal vrea să vadă darurile Duhului operând în 
biserica sa. El tânjeşte ca puterea lui Dumnezeu să se manifeste în 
timpul serviciilor. Un astfel de pastor vrea să Îl vadă pe Dumnezeu 
slăvit şi nevoile oamenilor împlinite. Pentru a face aceasta, el trebuie 
să înveţe cum să „păstorească” darurile spirituale. Aceasta necesită 
două abilităţi: mai întâi, un pastor trebuie să aibă abilitatea de a încuraja 
folosirea darurilor spirituale în biserica sa. În al doilea rând, el trebuie 
să ştie cum să controleze folosirea darurilor spirituale, pentru a preveni 
folosirea lor în mod greşit. Vom discuta acum aceste două abilităţi 
pastorale.  

 

DEZVOLTAREA FOLOSIRII DARURILOR SPIRITUALE 

Un pastor poate ajuta la dezvoltarea şi încurajarea folosirii 
darurilor spirituale în biserica sa în mai multe moduri. Aceasta include 
acceptarea responsabilităţii pentru daruri, pregătire, modelare şi 
încurajare. 

Acceptarea responsabilităţii pastorale 

Un pastor este liderul ales de Dumnezeu pentru o 
congregaţie/adunare. Este responsabil să se asigure de faptul că 
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darurile spirituale sunt la lucru în biserica sa. Folosirea corectă a 
darurilor spirituale ar trebui să fie unul dintre scopurile sale principale. 
Rezultatul folosirii greşite şi folosirii corecte a darurilor spirituale se 
regăseşte în Figura 8.1.  

 

Pregătirea credincioşilor 

Un pastor poate încuraja folosirea darurilor spirituale în biserica sa 
prin pregătire. El trebuie să dea învăţătură oamenilor despre darurile 
spirituale. Învăţătura sa ar trebui să includă următoarele teme 
importante: 

 Ce sunt darurile 

 De ce sunt importante darurile 

 Cum pot fi folosite darurile în mod corect în biserică 

 Cum se pot manifesta darurile prin membri 

Cum ar trebui un pastor să-şi înveţe biserica despre darurile 
spirituale? 
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Figura 8.1 

O comparaţie a rezultatului folosirii greşite şi 
folosirii corecte a darurilor spirituale 

O citire atentă a 1 Corinteni 12 la 14 ne revelează daunele care pot apărea într‐o 

biserică atunci când darurile spirituale sunt folosite greşit. De asemenea, ne 

dezvăluie binecuvântarea adusă de folosirea corectă a acestora 

Daunele care vor rezulta dacă un 

pastor permite folosirea greşită a 

darurilor spirituale: 

Binecuvântări care vor veni dacă 

un pastor se asigură de folosirea 

corectă a darurilor spirituale: 

1.  Oamenii vor rămâne în 

necunoştinţă (12:1, 14:38). 

1. Biserica va primi învăţătură şi va 

fi zidită (12:7; 14:4, 5‐6, 12, 19, 26). 

2.  În trup va exista dezbinare 
(12:25).  

 

2. Biserica va fi unită, întărită, 
încurajată şi mângâiată (12.12; 
14:3, 31).  

3. Va apărea neorânduieala 
(14:33).  

3. Va apărea pacea şi rânduiala 
(14:33, 40)  

4. Doar un singur dar va fi folosit 
din nou şi din nou, prin 
excluderea celorlalte (14:27‐28).  

4. Toate darurile vor putea opera 
(12:7‐11, 25, 27‐31; 14:26)  

 

5. Mărturia bisericii în faţa lumii va 
fi un „chimval zângănitor” (13:1). 

5. Biserica va fi pregătită pentru 
luptă (14:8).  

6. Vizitatorii vor spune că sunteţi 
„nebuni” (14:23).  

6. Vizitatorii vor spune: „Amin! În 
adevăr, Dumnezeu este în 
mijlocul vostru!” (14:16, 25).  

7. Cei pierduţi vor fi îndepărtaţi 
(14:23, 33).  

7. Suflete vor fi câştigate pentru 
Hristos (14:24‐25).  
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Ar putea începe prin a-i învăţa adevărurile găsite în această carte. 
Un pastor poate ţine şi o serie de predici despre darurile spirituale. De 
asemenea, poate avea o serie de studii biblice sau un seminar de mai 
multe întâlniri pentru a da învăţătură despre acest subiect. Metodele de 
pregătire pot varia. Totuşi, conţinutul trebuie să fie centrat pe Biblie. 
Pastorul trebuie să dea învăţătură despre ce spune Biblia cu privire la 
darurile spirituale şi operarea acestora în cadrul bisericii. 

 

Modelarea folosirii darurilor spirituale 

Un pastor trebuie să facă mai mult decât doar să spună oamenilor 
despre darurile spirituale. Trebuie să le arate credincioşilor cum 
operează darurile în propria sa viaţă. Aceasta este o mare 
responsabilitate. El însuşi trebuie „să dorească cu ardoare” darurile 
spirituale (vezi 1 Corinteni 12:31). Aceasta înseamnă că trebuie să Îl 
caute pe Dumnezeu până când Duhul Sfânt îl foloseşte în lucrarea 
darurilor spirituale. Doar în acest fel va putea modela operarea 
darurilor. 

Frate pastor, în biserica ta, darurile spirituale operează liber şi 
conform Scripturii? Dacă nu, atunci Dumnezeu vrea să înceapă cu tine. 
Prin tine, El doreşte să reverse daruri spirituale în adunarea ta!  

 

Încurajarea credincioşilor pentru a folosi darurile spirituale 

Un pastor ar trebui să-şi încurajeze în mod direct poporul să 
dorească darurile spirituale. El îi poate învăţa că binecuvântările vor 
curge pe măsură ce folosesc aceste daruri. Mai întâi, credincioşii vor fi 
binecuvântaţi în timp ce se supun lui Dumnezeu. Apoi, biserica va fi 
întărită prin folosirea diferitelor daruri. În final, comunitatea locală va 
fi binecuvântată pe măsură ce biserica demonstrează puterea şi 
compasiunea lui Dumnezeu. 

Cei bolnavi vor fi vindecaţi. Căsătoriile distruse vor fi refăcute. Cei 
posedaţi de demoni şi oprimaţi vor fi eliberaţi. Şi cei pierduţi, vor fi 
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mântuiţi pe măsură ce Dumnezeu Îşi foloseşte biserica în lucrarea Sa. 
Aceste binecuvântări sunt o mărturie clară pentru comunitate. 

Darurile spirituale operează cel mai bine într-o atmosferă non-
ameninţătoare. Oamenii nu trebuie să manifeste teamă faţă de mustrare 
şi critică de fiecare dată când încearcă să exercite un dar spiritual. Dacă 
sunt criticaţi deseori, vor ezita în mod natural sau refuza complet să 
răspundă Duhului. Un pastor trebuie să ofere oamenilor lui timpul şi 
ocaziile în care să înveţe cum să folosească darurile spirituale. Oamenii 
uneori, vor face greşeli. Pastorul ar trebui să se aştepte la asemenea 
greşeli; greşelile sunt o parte normală a procesului de învăţare. Ar 
trebui să-i corecteze cu blândeţe şi bunătate. Pastorul ar trebui să le 
amintească de ceea ce spune Biblia cu privire la folosirea corectă a 
darurilor spirituale. Cel mai important însă este ca pastorul să 
încurajeze oamenii să continue să încerce. 

Darurile spirituale operează cel mai bine când prezenţa lui 
Dumnezeu poate fi simţită cu putere. Putem crea o atmosferă adecvată 
prin rugăciune sinceră şi închinare. Şi ar trebui să fim deschişi faţă de 
Duhul lui Dumnezeu în orice moment în serviciile noastre.  

 

Alocare de timp în programele bisericii 

Unii pastori nu văd niciodată darurile spirituale operând în 
bisericile lor. Nu oferă niciodată Duhului Sfânt timpul sau ocazia de a-
Şi manifesta prezenţa prin darurile spirituale. Astfel de pastori sunt 
prea ocupaţi cu vorbitul, cântatul şi anunţurile. Nu oferă bisericii timpul 
de a aştepta din partea lui Dumnezeu în programele lor. Pastorii 
penticostali trebuie să se asigure că alocă timp şi ocazii pentru operarea 
darurilor spirituale.  
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PREVENIREA FOLOSIRII GREŞITE A DARURILOR 
SPIRITUALE 

Pastorul este responsabil să prevină folosirea greşită a darurilor 
spirituale. Făcând aceasta, îşi păstoreşte cu adevărat oamenii şi îi 
conduce spre maturitate spirituală. 

 

Supravegherea pastorală 

Pastorul penticostal ar trebui întotdeauna să încurajeze folosirea 
darurilor spirituale. Dar trebuie să supravegheze folosirea acestor 
daruri. Darurile Duhului nu ar trebui folosite greşit sau abuzate. 
Dimpotrivă, darurile Duhului ar trebui să binecuvânteze biserica şi 
comunitatea. Totuşi, pot deveni un blestem mai degrabă decât o 
binecuvântare atunci când se abuzează de ele. Este făcut un rău foarte 
mare bisericii, dacă pastorul permite o folosire nebiblică a darurilor 
spirituale. 

Un serviciu de biserică nu ar trebui să devină o întâlnire a 
oamenilor fireşti în care lipseşte rânduiala. În unele biserici, este permis 
ca oricine să facă ce i se pare potrivit. Astfel de servicii nu pot aduce 
slavă lui Hristos. Pavel a scris că darurile trebuie folosite „în chip 
cuviincios şi cu rânduială” (1 Corinteni 14:40). Pastorul este 
responsabil să se asigure că această rânduială biblică este păstrată. Unii 
dintre membrii fireşti ar putea spune că pastorul este „nespiritual” dacă 
păstrează rânduiala adecvată în biserică. Nu ar trebui să se teamă de 
astfel de oameni. Un adevărat pastor ar trebui să fie mai interesat să 
primească aprobarea lui Dumnezeu – şi să împlinească Cuvântul Lui – 
decât să evite critica oamenilor. 

 

Indicaţii generale pentru folosirea darurilor 

Biblia ne dă indicaţii clare pentru folosirea darurilor spirituale în 
mod corect. În Noul Testament ni se dau trei indicaţii generale. 
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1. Ar trebui să ne dorim darurile spirituale (1 Corinteni 12:31; 
14:1, 39). Ar trebui să dorim aceste daruri pentru că avem o slujbă 
măreaţă de îndeplinit. Darurile spirituale sunt uneltele date de Duhul 
Sfânt care ne permit să ne facem slujba. 

2. Ar trebui să înţelegem scopul darurilor spirituale. Definiţia dată 
de noi (Vezi secţiunea II din Capitolul 7) pentru darurile spirituale 
spune că ne sunt date pentru a „împlini voia Tatălui.” Pavel a spus că 
darurile au fost date pentru „zidirea sufletească a bisericii” (1 Corinteni 
14:26b). Astfel, scopul darurilor este acela de a binecuvânta întregul 
trup al lui Hristos. Nu trebuie niciodată folosite pentru a înălţa sau 
pentru a aduce slavă vreunui om. Darurile spirituale trebuie folosite în 
evanghelizare şi misiune pentru a extinde Împărăţia lui Dumnezeu. 

3. Trebuie să ştim cum să folosim darurile corect. Credincioşii din 
Corint nu ştiau cum să folosească darurile spirituale (1 Corinteni 12:1). 
Ştiau care sunt darurile. De fapt, nu duceau „lipsă de niciun fel de dar” 
(1 Corinteni 1:7). Dar nu ştiau cum să folosească corect acele daruri. 
Ei abuzau de ele şi le foloseau greşit, mai ales darul vorbirii în limbi. 
Trebuie să înţelegem şi să respectăm indicaţiile biblice pentru folosirea 
darurilor spirituale în mod corect.  

 

Indicaţii speciale pentru darurile profetice 

Încurajarea în acelaşi timp cu controlarea darurilor profetice sau de 
vorbire (acestea sunt vorbirea în limbi, tălmăcirea vorbirii în limbi şi 
proorocia; vezi Secţiunea III.B din Capitolul 7) într-o biserică locală 
este o provocare specială. 1 Corinteni 14 ne spune cum se poate păstra 
orânduiala în biserică atunci când aceste daruri sunt folosite în timpul 
de închinare al adunării: 

1. Fii sigur că vorbirea în limbi este întotdeauna tălmăcită (1 
Corinteni 14:5, 13, 16) 

2. Aşteaptă o tălmăcire (1 Corinteni 14:27-28). Ce ar trebui să se 
întâmple după ce este transmis un mesaj în alte limbi? Pastorul trebuie 
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să îndemne adunarea să aştepte o tălmăcire. Ar trebui să încurajeze 
oamenii să rostească în credinţă aşa cum îi îndeamnă Duhul să 
tălmăcească. Totuşi responsabilitatea primară pentru tălmăcirea 
mesajului este a celui care l-a transmis (1 Corinteni 14:13). 

3. Păstrează rânduiala. Darurile trebuie folosite cu rânduială (1 
Corinteni 14:27). Un pastor nu trebuie să permită ca programul să-i 
scape de sub control. El trebuie să se asigure că rânduiala biblică este 
păstrată în orice moment. 

4. Judecă afirmaţiile profetice. Judecare mesajului este esenţială şi 
trebuie făcută pe baza deosebirii duhurilor. Darurile profetice trebuie 
întotdeuna primite cu discernământ. Biblia spune: „Cât despre 
prooroci, să vorbească doi sau trei, şi ceilalţi să judece” (1 Corinteni 
14:29). Pastorii şi liderii spirituali sunt responsabili să judece mesajul 
adus prin proorocie trupului. Un „profet” care nu este dispus să îi fie 
judecate cuvintele nu ar trebui lăsat să vorbească în biserică. 

Cum pot liderii spirituali să judece (să cunoască) dacă un mesaj 
rostit în alte limbi vine într-adevăr de la Dumnezeu? Darul deosebirii 
duhurilor poate fi folosit în aceste situaţii. Acest dar permite liderilor 
spirituali să vadă ce duh îl motivează pe profet. 

Trebuie să găsim răspuns la trei întrebări atunci când judecăm 
darurile profetice: 

 Mesajul a fost conform Scripturii? 

 Mesajul a fost în armonie cu călăuzirea Duhului Sfânt în timpul 
serviciului? 

 Mesajul a zidit şi edificat biserica? 

Răspunsul la fiecare dintre aceste întrebări ar trebui să fie „Da”. 
Dacă nu este, proorocia nu este în rânduială şi trebuie corectată biblic.  

5. Concentrează-te asupra zidirii. Un mesaj în alte limbi şi 
tălmăcirea acestuia ar trebui întotdeauna să edifice şi să zidească trupul 
lui Hristos. (1 Corinteni 14:1-5, 12, 17). Pavel a enunţat aceasta foarte 
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clar: „... o vorbă în altă limbă, ..., tălmăcirea, toate să se facă spre 
zidirea sufletească” (14:26). Pastorul trebuie să se asigure că biserica 
este zidită de unul dintre darurile profetice. Trebuie să asculte cu atenţie 
de fiecare dată când cineva prooroceşte sau transmite un mesaj în alte 
limbi cu o tălmăcire. 

6. Foloseşte curtoazia. Darurile ar trebui administrate întotdeauna 
cu curtoazie. Ungerea Duhului nu este o scuză pentru a fi nepoliticos 
sau egoist. Întotdeauna ar trebui să ţinem cont de sentimentele 
celorlalţi. Pavel spunea: 

Şi dacă este făcută o descoperire unuia care şade jos, cel dintâi să 
tacă. Fiindcă puteţi să proorociţi toţi, dar unul după altul pentru ca 
toţi să capete învăţătură, şi toţi să fie îmbărbătaţi.(1 Corinteni 
14:30-31) 

7. Limitează numărul mesajelor. Unele servicii de biserică par că 
nu se mai termină, cu mesaje în alte limbi unul după altul. Pastorul nu 
trebuie să permită acest lucru. Ar trebui să limiteze numărul la două 
sau trei în timpul fiecărei slujbe (1 Corinteni 14:27). 

8. Controlează darul. Cel care prooroceşte poate şi ar trebui să-şi 
controleze darul. Pavel observa că „duhurile proorocilor sunt supuse 
proorocilor” (1 Corinteni 14:32). Nimeni nu poate folosi scuza: „Eram 
sub controlul Duhului Sfânt şi nu m-am putut controla.” Un adevărat 
profet are control asupra propriului duh. 

9. Nu interzice vorbirea în alte limbi. În general, vorbirea în limbi 
nu ar trebui interzisă sau întreruptă în serviciile de închinare (14:39). 
Dumnezeu doreşte ca darul vorbirii în limbi – de fapt, toate darurile – 
să opereze în adunare. Aceasta presupune ca darul să fie manifestat în 
rânduială şi spre zidirea bisericii. 

10. Permite doar celor care sunt cunoscuţi de biserică să 
proorocească. Darurile ar trebui să opereze doar prin membrii 
respectaţi ai trupului bisericii locale sau alţi lideri de încredere ai 
bisericii. Biblia ne învaţă să „îi privim bine pe cei ce se ostenesc printre 
[noi]” (1 Tesaloniceni 5:12). Nu ar trebui să permitem niciodată unui 
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străin sau vreunei persoane impure să manifeste un dar spiritual în 
public. 

11. Condu un răspuns spiritual la un mesaj profetic. Pastorul 
trebuie să conducă adunarea să aibă o reacţie corectă faţă de un dar 
spiritual. Poate că un mesaj profetic doar ce a fost transmis adunării. 
Pastorul apoi conduce adunarea într-un timp de închinare sau 
rugăciune. De asemenea, poate simţi că este călăuzit să cheme anumiţi 
oameni în faţă să se roage pentru ei. Pastorul trebuie să aibă mare grijă 
şi înţelepciune în modul în care conduce adunarea să reacţioneze la 
manifestarea unui dar.  

 

Consilierea celui care face abuz de folosirea darurilor spirituale 

Ce ar trebui să facă un pastor dacă cineva începe să abuzeze de 
darurile spirituale? În primul rând, pastorul trbuie să vorbească în 
particular cu acea persoană. Ar trebui să oferă acelei persoane 
învăţătură biblică cu privire la folosirea corectă a darurilor în cauză, în 
speranţa că persoana respectivă se lasă învăţată şi ascultă sfaturile 
pastorului. Atunci biserica va fi binecuvântată şi acea persoană va 
creşte din punct de vedere spiritual. 

Totuşi, persoana se poate răzvrăti împotriva sfatului pastorului şi 
poate continua să facă abuz de daruri. Dacă se întâmplă astfel, pastorul 
va trebui să o mustre public în timpul unei slujbe. De obicei, este 
înţelept ca un astfel de caz să se discute cu alţi lideri spirituali înainte 
de a lua aceste măsuri. 

Poate vă puneţi întrebarea: „Este vreodată adecvat să oprim pe 
cineva care vorbeşte în alte limbi în adunare?” Răspunsul este: „Da, 
aceasta fiind chiar necesar uneori.” O astfel de acţiune ar fi necesară 
atunci când: 

 Se face abuz în mod clar de darul respectiv, 

 Cel care vorbeşte continuă la nesfârşit şi biserica nu este zidită, 
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 Cel care vorbeşte cauzează dezordine şi confuzie în trup (1 
Corinteni 14:33)  

 

REZUMAT 

Un pastor este responsabil să încurajeze manifestarea liberă a 
darurilor spirituale în timpul slujbei bisericii. Moduri specifice prin 
care poate încuraja manifestarea darurilor includ: 

 Pregătirea credincioşilor pentru a cunoaşte şi folosi darurile 

 Modelarea operării darurilor 

 Încurajarea directă a credincioşilor să manifeste darurile 
spirituale 

 Alocare de timp în cadrul slujbei ca darurile să fie folosite 

De asemenea, un pastor este responsabil să prevină abuzul. Trebuie 
să supravegheze constant manifestarea acestora. Biblia ne oferă 
indicaţii generale pentru folosirea adecvată a darurilor spirituale: 

 Doriţi darurile spirituale 

 Înţelegeţi scopul darurilor 

 Ştiţi cum să folosiţi darurile în mod adecvat. 

Păstorirea darurilor profetice este o provocare specială. În 1 
Corinteni pot fi văzute zece indicaţii specifice cu privire la folosirea 
darurilor de vorbire: 

 Vorbirea în limbi trebuie tălmăcită întotdeauna 

 Aşteptaţi o tălmăcire a mesajului în alte limbi 

 Păstraţi rânduiala 

 Judecaţi afirmaţiile profetice 

 Concentraţi-vă asupra zidirii 
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 Limitaţi numărul mesajelor 

 Controlaţi darul 

 Nu interziceţi mesajele în alte limbi 

 Permiteţi doar celor cunoscuţi de biserică să proorocească 

 Conduceţi un răspuns spiritual la un mesaj profetic 

În unele cazuri, cei din biserica locală trebuie să fie corectaţi în 
particular sau chiar în public dacă fac abuz de darul pe care îl au. Un 
pastor trebuie să îi disciplineze în dragoste, după ce a căutat sfatul altor 
lideri spirituali. 

 
ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE 

 

1.   Un pastor penticostal vrea să vadă darurile spirituale operând în 
biserica sa. Care sunt cele două abilităţi pe care trebuie să le aibă 
ca aceasta să se întâmple? 

2.  Explică această afirmaţie: „Pastorul este responsabil să se asigure 
de faptul că darurile spirituale operează în biserica sa.”  

3.  Care sunt cele patru teme pe care un pastor ar trebui să le prezinte 
atunci când dă învăţătura despre darurile spirituale.  

4.  Enumeră patru sau mai multe metode pe care un pastor le poate 
folosi pentru a prezenta învăţătura despre darurile spirituale.  

5.  Pastorul trebuie să modeleze darurile spirituale pentru 
congregaţia lui. Care sunt responsabilităţile specifice ale 
pastorului pentru aceasta?  

6.  Cum poate un pastor să-şi încurajeze oamenii să dorească darurile 
spirituale?  

7.  Atât comunitatea, cât şi biserica sunt binecuvântate pe măsură ce 
membrii bisericii practică darurile spirituale. Enumeră modalităţi 
specifice în care fiecare dintre ele primesc binecuvântarea: 
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8.  În ce tip de atmosferă operează cel mai bine darurile spirituale? 
Cum poate dezvolta un pastor o astfel de atmosferă în biserica sa?  

9.  Care este atmosfera non-ameninţătoare pentru lucrarea spirituală? 
De ce este importantă pentru operarea darurilor spirituale într-o 
biserică locală?  

10.  Enunţă un motiv pentru care pastorii nu văd niciodată darurile 
spirituale operând în programele bisericii lor.  

11.  Ce este supravegherea pastorală? De ce este important acest 
termen pentru operarea darurilor spirituale?  

12.  De ce este important să nu se abuzeze de darurile spirituale în 
adunare?  

13.  Redă în cuvinte proprii porunca dată în 1 Corinteni 14:40   

14.  Enunţă trei indicaţii generale care ar trebui să fie la baza folosirii 
darurilor spirituale.  

15. Care sunt cele trei întrebări care trebuie puse atunci când judecăm 
darurile de vorbire? 

16.  Enumeră cele unsprezece reguli pentru manifestarea darurilor de 
vorbire în cadrul adunării. 

17.  Care sunt cele două acţiuni pe care pastorul le poate întreprinde 
atunci când o persoană face abuz e darurile spirituale? 

18.  Când este potrivit ca cineva să fie întrerupt din a mai vorbi în alte 
limbi în adunare?  

19.  Un pastor eficient trebuie să dezvolte două abilităţi pentru 
păstorirea darurilor spirituale în biserica sa. Trebuie să înveţe să 
încurajeze oamenii să folosească darurile spirituale şi trebuie să 
controleze manifestarea acestor daruri. Citeşte fiecare pasaj bilic. 
Apoi notează dacă pasajul respectiv se referă la încurajare sau la 
control: 
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a)  1 Corinteni 14:39 

b)  1 Tesaloniceni 5:12 

c)  1 Corinteni 12:31a 

d)  1 Corinteni 14:1, 39 

e)  1 Corinteni 12:26 

f)  1 Corinteni 12:1 

g)  1 Corinteni 14:27-31 

20.  Aminteşte-ţi un moment în care ai văzut că s-a făcut abuz de un 
dar spiritual. Care a fost efectul pe care l-a avut asupra bisericii? 

21.  Aminteşte-ţi un moment în care ai văzut un dar spiritual folosit 
corect. Care a fost efectul pe care l-a avut asupra bisericii? 

20.  Să pesupunem că un membru al bisericii începe să manifeste un 
dar spiritual în timpul slujbei. Dar această manifestare a darului 
respectiv nu este aşa cum trebuie. Toţi participanţii la slujbă pot 
simţi aceasta. Poate fi pur şi simplu o greşeală sau poate fi un 
abuz al unui dar spiritual. Cum poate un pastor să facă diferenţa 
dintre o greşeală şi un abuz? 

 

 



   

 

 

 

 

Capitolul 9  

 

Călăuzirea divină  

şi lucrarea de manifestare  

a puterii Duhului 

 

 

IMPORTANŢA CĂLĂUZIRII DIVINE ÎN LUCRAREA DE 
MANIFESTARE A PUTERII DUHULUI 

Călăuzirea divină în lucrarea lui Isus 

Tot ceea ce a făcut Isus a fost sub călăuzirea directă a Tatălui Său. 
El a făcut doar ceea ce L-a îndemnat Tatăl. (vezi şi Capitolul 5). Citiţi 
cu atenţie următoarele cuvinte ale lui Isus care se găsesc în Ioan 5:19-
20 (vezi şi Ioan 8:28-29, 12:49): 

Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine; 
El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl face şi 
Fiul întocmai. Căci Tatăl iubeşte pe Fiul şi-I arată tot ce face; şi-I 
va arăta lucrări mai mari decât acestea, ca voi să vă minunaţi. 

Isus a fost în comuniune constantă cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt. 
Fiecare minune pe care a făcut-o a fost rânduită din ceruri. El a făcut 
întotdeauna ceea ce i-a spus Tatăl Său ceresc. 

Un anume om a fost deseori folosit de Dumnezeu să vindece 
bolnavii. O dată acest bărbat a fost provocat de un necredincios: „Dacă 
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ai darul vindecării, de ce nu mergi într-un spital şi să vindeci pe toţi cei 
care sunt acolo?” Slujitorul a răspuns: „Când Isus a mers la spital nu i-
a vindecat pe toţi cei bolnavi de acolo.” „Când a fost Isus la un spital?” 
întrebă necredinciosul. „A mers o dată la ‚Spitalul Betezda’,” răspunse 
credinciosul. „Citeşte singur în Ioan 5:1-15. Şi, deşi era un număr mare 
de oameni cu diferite neputinţe ... orbi, ologi, paralizaţi, atunci Isus a 
vindecat pe unul singur.” 

Uneori, Isus îi vindeca pe toţi cei bolnavi care veneau la El (vezi 
Matei 4:23-24; 8:16). Alte dăţi, vindeca doar pe unul dintre ei, cum s-
a întâmplat la scăldătoarea de la Betezda. De ce a vindecat Isus doar un 
om la Betezda? Isus a răspuns El Însuşi la această întrebare: „Fiul nu 
poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând.” 
(Ioan 5:19-20). Isus a vindecat un singur om deoarece aceasta era voia 
Tatălui Său. 

Aceasta este esenţial pentru succesul unei lucrări de manifestare a 
puterii Duhului Sfânt. Isus a slujit prin cuvânt şi faptă sub călăuzirea 
directă a Tatălui. Şi noi trebuie să căutăm călăuzirea directă a Tatălui 
nostru ceresc. Trebuie să putem auzi şi să cunoaştem glasul Lui. Fără 
această abilitate, toate eforturile noastre de a dezvolta o lucrare de 
manifestare a puterii Duhului Sfânt vor eşua. 

 

Călăuzirea divină în lucrarea Bisericii Primare 

Apostolii au învăţat cum să slujească privind şi imitând slujirea lui 
Isus. Ca şi El, ei au căutat în mod constant (şi au primit) călăuzirea 
divină pe măsură ce slujeau. 

John Wimber observa că Isus şi apostolii deseori mărturiseau în 
situaţii „pregătite direct de Dumnezeu” (Wimber & Springer, 1986). 
Cu alte cuvinte, Dumnezeu deseori i-a călăuzit în mărturia lor. Vom 
discuta trei exemple pentru acest fel de călăuzire din Noul Testament. 
Primul, este despre implicarea lui Isus, al doilea despre cea a lui Filip 
şi al treilea despre implicarea lui Petru.  
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1. Isus şi samariteanca. În Ioan 4:4-42, citim despre o mare trezire 
care a avut loc în oraşul Sihar din Samaria. Această trezire a fost 
rezultatul unui timp de evanghelizare personală ţinut chiar de Isus. El 
a mărturisit şi a câştigat pentru Sine o femeie păcătoasă pe care a 
întâlnit-o la fântâna cetăţii. Dar, de ce s-a dus Isus în Samaria, de fapt? 
A mers acolo deoarece Tatăl Său ceresc L-a trimis. În Ioan 4:4, Ioan a 
explicat că Isus „trebuia să treacă prin Samaria.” De ce era atât de 
important să meargă prin Samaria? Dumnezeu programase o „întâlnire 
divină” pentru El acolo. O femeie din Sihar avea nevoie disperată de 
un Mântuitor. Iar o cetate întreagă era gata să primească mântuirea.  

2. Filip şi eunucul etiopian. Biserica primară a mărturisit în situaţii 
direct pregătite de Dumnezeu. Vedem acest adevăr în relatarea despre 
Filip şi eunucul etiopian. Fapte 8:26 spune: Un înger al Domnului a 
vorbit lui Filip şi i-a zis: „Scoală-te şi du-te spre miazăzi, pe drumul 
care coboară spre Ierusalim la Gaza şi care este pustiu.” Dumnezeu 
stabilise o întâlnire pentru Filip cu un bărbat african. Acest bărbat era 
înfometat să Îl cunoască pe Dumnezeul cel viu. Filip l-a găsit pe acest 
bărbat călătorind în carul său, citind din Isaia 53:7-8. Duhul Domnului 
i-a vorbit lui Filip: „Du-te şi ajunge carul acesta!” (8:29b). Filip a făcut 
întocmai şi l-a auzit pe acel bărbat citind cu voce tare. Filip a intrat în 
vorbă cu etiopianul; conversaţia lor a dus la convertirea acelui om. 
Acest exemplu ne arată cât de important a fost ca Filip să asculte glasul 
Duhului Sfânt. 

3. Petru la casa lui Corneliu. Un al treilea exemplu al unei slujiri 
în circumstanţe direct pregătite de Dumnezeu se găseşte în Fapte 10:1-
48. Dumnezeu Însuşi a aranjat o întâlnire între Corneliu, un centurion 
(sutaş) roman şi apostolul Petru. Apoi Dumnezeu a început să 
vorbească prin vedenii date ambilor bărbaţi. Dumnezeu i-a vorbit şi 
direct lui Petru, prin Duhul Sfânt (10:19). Această relatare foarte 
frumoasă arată şi importanţa ascultării de – şi împlinirii a ceea ce spune 
– glasul Duhului Sfânt. 
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Aceste trei exemple biblice ne învaţă o lecţie plină de putere. 
Trebuie să auzim şi să cunoaştem vocea lui Dumnezeu pentru a putea 
sluji cu putere sub călăuzire divină. Această lecţie ne duce spre 
următoarea întrebare: „Cum poate o persoană să audă vocea lui 
Dumnezeu?” Vom răspunde la această întrebare în următoarea secţiune 
a acestui capitol.  

 

AUZIREA GLASULUI LUI DUMNEZEU 

Există şase afirmaţii care ne pot ajuta să răspundem la această 
întrebare: „Cum pot auzi vocea lui Dumnezeu?” Puteţi învăţa cum să 
cunoaşteţi glasul Lui prin înţelegerea şi aplicarea acestor principii. 

 

Înţelegerea faptului că Dumnezeu vorbeşte 

În primul rând, trebuie să ştim că Dumnezeu încă vorbeşte copiilor 
Lui din zilele noastre. Natura Lui este de aşa fel încât să comunice cu 
noi. Ca Tată iubitor, Dumnezeu vorbeşte copiilor Lui cu regularitate. 

Poate că nu auziţi vocea lui Dumnezeu acum. Aceasta nu înseamnă 
că El nu vă vorbeşte. Ci cel mai probabil, din cauză că nu ştiţi cum să 
Îl ascultaţi. 

Într-o zi un grădinar încerca să-şi ude grădina. Era tulburat de 
faptul că nu curgea apă pe furtunul pe care îl folosea. El a strigat plin 
de mânie către un alt grădinar: „Nu curge apă din furtunul ăsta. Ţi-am 
zis să dai drumul la robinet!” Celălalt om a răspuns: „Prietene, 
robinetul este pornit! Furtunul este îndoit la capătul tău, de aia nu curge 
apa!” Deseori, aşa este şi cu noi şi Dumnezeu. Dumnezeu ne vorbeşte, 
dar noi nu ascultăm. Avem un furtun îndoit la capătul nostru!  
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Înţelegerea modului în care vorbeşte Dumnezeu 

De asemenea, trebuie să ştim cum ne vorbeşte Dumnezeu. Isus a 
spus: „Oile ascultă de glasul [păstorului] lui... îi cunosc glasul” (Ioan 
10:3b, 4b). Dumnezeu ne vorbeşte azi în patru moduri, pe care le putem 
numi: 

 Modul primar 

 Modul dramatic 

 Modul cel mai obişnuit 

 Modul prin care confirmă 

Vom examina pe scurt fiecare modalitate prin care ne vorbeşte 
Dumnezeu. 

1. Modul primar. Modul primar prin care ne vorbeşte Dumnezeu 
azi este prin Cuvântul Său. Putem şti ceea ce ne spune Dumnezeu pur 
şi simplu citind Biblia. Acesta este singurul mod totalmente demn de 
încredere pentru auzirea glasului lui Dumnezeu; alte modalităţi de a 
auzi vocea Lui trebuie întotdeauna confruntate cu Cuvântul Lui scris.  

2. Modul dramatic. Dumnezeu vorbeşte uneori copiilor Lui în mod 
dramatic. Exemplele biblice includ visuri, viziuni şi vizite făcute de 
îngeri. Uneori, Dumnezeu chiar vorbeşte oamenilor printr-o voce 
audibilă. Bineînţeles că El mai poate şi azi folosi aceste modalităţi 
dramatice de a comunica. Totuşi, aici se cere o avertizare. Uneori 
oamenii nespirituali, vor să pară spirituali în faţa altora. Aceştia ar 
putea susţine că Dumnezeu le-a vorbit într-unul din aceste moduri 
dramatice. Aceste minciuni fireşti aduc confuzie şi descurajare. Ca şi 
rezultat, mulţi oameni spirituali se tem de astfel de lucruri cum ar fi 
visele şi vedeniile. 

Atunci, care ar trebui să fie atitudinea noastră faţă de aceste 
lucruri? Ar trebui să fim conştienţi de faptul că visele, vedeniile şi 
vizitele din partea îngerilor nu a fost modul cel mai obişnuit al lui 
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Dumnezeu de comunicare. În mod normal, El vorbea prin Duhul Sfânt 
duhurilor oamenilor (vezi nr. 3 de mai jos). Totuşi, Dumnezeu cu 
siguranţă a folosit aceste modalităţi dramatice uneori. Cea mai sigură 
concluzie este că nu ar trebui să căutăm comunicarea dramatică de la 
Dumnezeu. Nici nu trebuie să refuzăm să credem când se întâmplă. 
Dumnezeu este suveran şi poate alege să ne vorbească în aceste moduri 
dacă aşa doreşte El.  

3. Modul cel mai obişnuit. Modul cel mai obişnuit al lui Dumnezeu 
de a comunica cu noi este prin Duhul Său direct duhului nostru. Două 
exemple din Vechiul Testament ne arată aceasta. Primul este despre 
proorocul Ilie. El nu a auzit vocea lui Dumnezeu în vântul puternic, în 
cutremur sau în foc. Dimpotrivă, Ilie a auzit vocea lui Dumnezeu ca un 
„susur blând” (1 Împăraţi 19:12). Un alt exemplu este mărturia 
proorocului Isaia. El Îl descrie pe Dumnezeu vorbind astfel: „Urechile 
tale vor auzi după tine glasul care va zice: ‚Iată drumul, mergeţi pe el!’” 
(Isaia 30:12). 

Acest tipar al Duhului către duh este văzut clar şi în Noul 
Testament. Romani 8:14 spune: „Căci toţi cei care sunt călăuziţi de 
Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.” Versetul 16 explică: 
„Însuşi Duhul adevereşte cu duhul nostru că suntem copii ai lui 
Dumnezeu.” Aceste versete ne învaţă că Duhul lui Dumnezeu vorbeşte 
direct duhului unui creştin născut din nou. 

Apostolul Pavel a dezvoltat acest adevăr în 1 Corinteni 2:9-13. 
Aceste versete ne revelează trei concepte cheie despre modul în care 
Duhul lui Dumnezeu vorbeşte duhului nostru. 

a. Dumnezeu ne revelează adevărul prin Duhul Său. Pavel afirmă 
aceasta în versetele 9 şi 10: 

Dar, după cum este scris: 

„Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la 
inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit 
Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” 
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Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci 
Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. 

b. Duhul lui Dumnezeu cunoaşte gândurile lui Dumnezeu. Pavel 
apoi compară duhul din om cu Duhul lui Dumnezeu. Duhul omului 
cunoaşte gândurile acestuia. În acelaşi fel, Dumnezeu Îşi cunoaşte 
propriile gânduri: 

În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de 
duhul omului care este în el? Tot aşa, nimeni nu cunoaşte lucrurile 
lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu. 

c. Din moment ce am primit Duhul lui Dumnezeu, putem cunoaşte 
gândurile (lucrurile) lui Dumnezeu. Duhul Său care locuieşte în noi ne 
va descoperi gândurile Lui duhului nostru: 

Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, 
ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin 
harul Său. Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de la 
înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt. 
(1 Corinteni 2:12-13a; vezi şi 12:16)  

d. Modul prin care confirmă. În final, putem „auzi” glasul lui 
Dumnezeu prin metode care ne dau confirmarea. Aceste metode sunt 
diferite de cele trei modalităţi directe prezentate mai sus. Acestea sunt 
mijloace indirecte de comunicare din partea lui Dumnezeu. Uneori Se 
foloseşte de circumstanţe sau de alţi oameni care să ne vorbească. Un 
exemplu al acestora este cel al circumstanţelor providenţiale. Acestea 
sunt situaţii în viaţă pe care Dumnezeu le aranjează în aşa fel încât să 
ne îndrume şi să ne arate voia Lui. 

Dumnezeu poate folosi un alt credincios plin de Duhul Sfânt care 
să ne vorbească. Uneori această persoană ştie că mesajul pe care îl 
spune este de la Dumnezeu. Alte ori, acest credincios spune cuvinte pe 
care nici el nu le înţelege prea bine. Dar Dumnezeu face ca mesajul său 
să fie real inimii noastre prin acele cuvinte. 
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Dumnezeu ne vorbeşte uneori prin mesaje profetice date în timpul 
serviciilor de închinare. Aceste mesaje includ vorbirea în limbi cu 
tălmăcire şi profeţii. (vezi secţiunea III.B în Capitolul 7) Trebuie aici 
să mai atragem atenţia asupra unui lucru. Mulţi dintre noi am văzut 
făcându-se abuzuri de această metodă din partea unor credincioşi 
imaturi şi prea zeloşi. Unii credincioşi au fost îndepărtaţi şi răniţi de 
astfel de prooroci falşi. 

Există două principii care ne pot călăuzi când simţim că Dumnezeu 
ne vorbeşte prin alţii. Primul, mesajul trebuie să fie în conformitate 
totală cu Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu, ar trebui respins imediat – 
nu vine de la Dumnezeu! Al doilea, mesajul ar trebui să confirme 
comunicarea Duh către duh cu Dumnezeu. Niciodată nu îngădui 
nimănui să îţi spună ceva din partea lui Dumnezeu fără a judeca în mod 
serios mesajul. Întotdeauna căută-L pe Dumnezeu tu însuţi! El va vorbi 
direct duhului tău prin Duhul Lui. 

 

Pregătirea pentru a auzi glasul lui Dumnezeu 

Uneori nu reuşim să auzim glasul lui Dumnezeu când El ne 
vorbeşte. Un motiv este acela că inimile noastre nu sunt pregătite să Îl 
audă. Un receptor radio trebuie să îndeplinească două condiţii înainte 
de a putea primi semnalul de la staţia radio. Trebuie să fie conectat la 
curent electric şi trebuie să fie pe aceeaşi frecvenţă ca şi staţia. Şi noi 
trebuie să fim conectaţi şi „setaţi pe frecvenţa” Duhului Sfânt. Numai 
atunci putem auzi clar vocea lui Dumnezeu. 

1. Conectat. Naşterea din nou conectează duhul nostru de sursa de 
„electricitate” a lui Dumnezeu. Pavel scria: „Dar cine se lipeşte de 
Domnul este un sigur duh cu El” (1 Corinteni 6:17). Duhul Sfânt intră 
în noi când suntem „născuţi ... din Duhul” (Ioan 3:5). Atunci devenim 
„făpturi noi” în Hristos (2 Corinteni 5:17). De aceasta a spus Isus că un 
om născut din nou poate „vedea” Împărăţia lui Dumnezeu (Ioan 3:5). 
De fapt, „Omul firesc ... nu înţelege ... [lucrurile Duhului lui 
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Dumnezeu], pentru că trebuie judecate duhovniceşte” (1 Corinteni 
2:14). 

Conectarea la sursa de energie a lui Dumnezeu implică şi a fi 
botezat în Duhul Sfânt. (Pentru mai multe detalii cu privire la cum să 
fii umplut de Duhul vezi Capitolul 6.) Acest botez este ca şi cum ai 
adăuga mai multă energie la un receptor radio sau cum ai folosi o 
antenă mai puternică. Primim mai multă energie şi avem o mai mare 
sensibilitate la vocea Duhului. 

2. Setaţi pe frecvenţă. Ne setăm pe frecvenţa glasului lui 
Dumnezeu dedicându-ne Lui şi voii Sale desăvârşite. Biblia ne 
avertizează. „De aceea, cum zice Duhul Sfânt: ‚Astăzi dacă auziţi 
glasul Lui, nu vă împietriţi inimile’” (Evrei 3:7-8a). Trebuie să ne 
păstrăm inimile deschise şi liniştite înaintea Lui. O astfel de 
sensibilitate faţă de Duhul Sfânt necesită smerenie şi ascultare. Cere o 
viaţă devoţională consecventă, cu mult timp petrecut în rugăciune şi 
meditaţie asupra Cuvântului. 

 

Recunoaşterea glasului lui Dumnezeu 

Cei care slujesc Domnului trebuie să înveţe să recunoască glasul 
Lui când El vorbeşte. Isus a spus: „Oile aud glasul Lui [al păstorului]... 
şi oile merg după El pentru că îi cunosc glasul” (Ioan 10:3b-4). Cum 
dezvoltăm această abilitate de a auzi glasul păstorului? Se realizează 
doar prin exerciţiu (vezi Evrei 5:14). Trebuie să exersăm auzirea şi 
ascultarea glasului Duhului Sfânt. Numai atunci vom învăţa să 
recunoaştem vocea Lui mai clar când Acesta ne vorbeşte. 

 

Testarea „glasului” 

O nouă povaţă poate fi dată acum. Este important să învăţăm cum 
să testăm „glasul” pe care îl auzim. Astfel ajungem să vedem dacă 
vocea este cu adevărat glasul lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbeşte 
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copiilor Lui. Dar sunt şi alte „voci” care vorbesc tare. De fapt, Biblia 
ne spune că „Sunt multe feluri de voci în lume” (traducere liberă din 
limba engleză a 1 Corinteni 14:10, KJV). Glasul pe care îl auzim poate 
fi doar unul uman. Ar putea fi gândurile noastre proprii sau vocea unei 
alte persoane. Am putea auzi şi alte voci spirituale – gânduri care vin 
de la duhuri rele. 

Trebuie să ştim cum să testăm ce auzim. Numai atunci vom şti cu 
siguranţă că Dumnezeu este cel care ne vorbeşte. Toate vocile care nu 
sunt în conformitate totală cu Scriptura trebuie respinse.  

Ascultarea glasului lui Dumnezeu 

Un principiu final este cel al ascultării. Prin credinţă, trebuie să 
ascultăm vocea Lui când o auzim. Avem un singur motiv valid pentru 
care să ascultăm vocea lui Dumnezeu. Ascultăm pentru a împlini. Ar 
trebui să ne aşteptăm ca Dumnezeu să ne vorbească. Şi trebuie să 
ascultăm de El atunci când ne vorbeşte. Pe măsură ce ascultăm de 
Dumnezeu şi Îl urmăm, devenim mai capabili în a discerne glasul Lui.  

Cunoaşterea şi ascultarea vocii lui Dumnezeu sunt acţiuni esenţiale 
pentru o lucrare de manifestare a puterii Duhului. Scopul nostru ar fi să 
învăţăm cum să facem aceasta în mod natural şi eficient. 

 
 

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE 
 
1.   Explică modul în care a căutat Isus călăuzirea Tatălui Său în 

slujirea Sa.  

2.  Concluzionează, cu propriile cuvinte, ce este esenţial pentru ca o 
lucrare de manifestare a puterii Duhului Sfânt să aibă succes.  

3.  Explică următoarea afirmaţie: „Isus şi apostolii au mărturisit 
deseori ‚în situaţii pregătite direct de Dumnezeu’.”  

4.  Descrie cum a fost călăuzit Isus în mod divin să mărturisească 
femeii din Samaria.  
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5.  S-a întâlnit Filip cu eunucul etiopian în deşert, din întâmplare? 
Explică răspunsul.  

6.  Descrie cum Duhul Sfânt a aranjat întâlnirea dintre Petru şi casa 
lui Corneliu.  

7.  Ne vorbeşte Dumnezeu azi? Dacă da, de ce uneori nu auzim 
vocea Lui?  

8.  Care este modul primar în care vorbeşte Dumnezeu azi?  

9.  Dumnezeu ne poate vorbi în moduri dramatice. Care sunt unele 
dintre acestea?  

10.  Care este cea mai sigură concluzie cu privire la modurile 
dramatice folosite de Dumnezeu pentru a ne vorbi?  

11.  Care este cel mai obişnuit mod în care Dumnezeu vorbeşte 
copiilor Săi? 

Întrebările 12 şi 13: Multe texte biblice arată modul de vorbire a lui 
Dumnezeu Duh către duh. Menţionaţi două referinţe din Vechiul 
Testament şi trei din Noul Testament.  

12. Exemple din Vechiul Testament  

13. Exemple din Noul Testament  

 14. Enumeră trei modalităţi prin care Dumnezeu Îşi confirmă voia 
Lui. 

 15. Trebuie să ne amintim două principii când simţim că Dumnezeu 
ne vorbeşte printr-o altă persoană. Aceste principii sunt 
___________________ şi ___________________. 

16. Enumeră cele patru modalităţi principale prin care Dumnezeu ne 
vorbeşte azi. 

17. Explică următoarea afirmaţie: „Trebuie să fim conectaţi ca să 
putem auzi glasul lui Dumnezeu.” ? 

18. Ce înseamnă să fii „setat pe frecvenţa” glasului lui Dumnezeu? 
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 19. Enumeră două modalităţi prin care putem învăţa cum să 
recunoaştem glasul lui Dumnezeu. 

20.  Numeşte modalitatea prin care putem testa vocea pe care o auzim, 
dacă este cu adevărat vocea lui Dumnezeu. 

21.  Explică importanţa împlinirii în relaţie cu ascultarea vocii lui 
Dumnezeu. 

22.  Rezumă ideile principale din fiecare text de mai jos din 
Evanghelia după Ioan: 

a)  5:19-20  

b)  8:28-29  

c)  12:49  

23. Aminteşte-ţi de o situaţie în care tu sau o persoană pe care o 
cunoşti foarte bine a slujit unei alte persoane printr-o „întâlnire 
divină”. Descrie momentul sub forma unei ilustraţii pentru o 
predică pe care o poţi împărtăşi cu colegii tăi. 

24. Isus a întâlnit oameni bolnavi şi cu diferite dizabilităţi pe care nu 
i-a vindecat (Ioan 5:1-5). De ce nu a vrut Tatăl ca Fiul Lui să îi 
vindece pe acei oameni? Ce lecţie putem învăţa din asta pentru 
slujirea noastră ca pastori sau evanghelişti de azi? 

25. Cum poate fi copiat exemplul lui Isus în lucrarea noastră azi? 

26.  Ţi s-a spus de către o altă persoană, ţie sau altei persoane pe care 
o cunoşti foarte bine, care este voia lui Dumnezeu pentru viaţa ta? 
Dacă da, descrie situaţia şi discutaţi. 

 



   

 

 

 

 

CAPITOLUL 10  

 

ARMELE RĂZBOIULUI 

NOSTRU 

 

În Capitolul 3, am învăţat că Hristos a venit să instaureze Împărăţia 
lui Dumnezeu pe pământ. El continuă să facă aceasta prin Biserica Sa 
care poartă ungerea Duhului Său. Am fost chemaţi să predicăm 
Evanghelia tuturor neamurilor prin puterea Duhului. Satan se 
împotriveşte Împărăţiei lui Dumnezeu, creând un mare război spiritual. 
S-ar putea să nu ne placă. S-ar putea să nici nu ştim că are loc. Totuşi, 
Biserica este implicată într-un război spiritual continuu cu împărăţia 
întunericului condusă de Satan (Efeseni 6:12). Iar Hristos ne-a dat 
puterea şi autoritatea să ne luptăm cu duşmanul nostru. El a spus: 

Am văzut pe Satan căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat 
putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni şi peste toată puterea 
vrăjmaşului; şi nimic nu vă va putea vătăma. (Luca 10:18-19) 

Soldaţii care participă în orice fel de război au nevoie de arme. Noi 
suntem soldaţi în armata spirituală a lui Hristos. Avem toate armele 
spirituale de care avem nevoie pentru a-L înfrânge pe Satan şi pentru a 
duce Evanghelia tuturor neamurilor de pe pământ. Pavel descrie 
puterea acestor arme spirituale: „Căci armele cu care ne luptăm noi nu 
sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca 
să surpe întăriturile” (2 Corinteni 10:4). 
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În acest capitol, mai întâi vom identifica aceste arme spirituale. 
Apoi vom discuta cum le putem folosi pentru a câştiga lupte spirituale 
împotriva lui Satan şi a demonilor lui. 

 

ÎNTREAGA ARMURĂ A LUI DUMNEZEU 

În Efeseni 6:10-11, Pavel vorbeşte despre armamentul nostru 
spiritual. Ni se spune să punem „întreaga armură a lui Dumnezeu” (v. 
11). O altă traducere spune: „să purtăm toate armele din armura lui 
Dumnezeu” (traducere liberă din limba engleză după traducerea Noului 
Testament de Ronald Knox). Trebuie să ne însuşim armele lui 
Dumnezeu, ca să ne putem împotrivi diavolului. Atunci, ce este această 
„întreagă armură a lui Dumnezeu”? Cum o putem folosi pentru a-l 
învinge pe diavol? Vom răspunde la această întrebare acum şi în 
secţiunea III. 

Sursa tăriei noastre pentru luptă 

Trebuie să ne amintim că Dumnezeu este sursa tăriei noastre pentru 
luptă. Pavel ne-a spus să „ne întărim în Domnul şi în puterea tăriei Lui” 
(Efeseni 6:10). Nu trebuie să depindem de propria noastră putere, 
abilităţi sau resurse pentru a duce această luptă. Dimpotrivă, Dumnezeu 
ne oferă puterea şi resursele Lui. Ce trebuie să facem este să „ne 
îmbrăcăm cu toată armura lui Dumnezeu, ca să putem ţine piept 
împotriva uneltirilor diavolului” (6:11).  

 

Scopul întregii armuri 

Pavel a explicat cele două scopuri ale acestei armuri spirituale în 
Efeseni 6:11-13. Primul, ne păzeşte de înşelăciunea „uneltirilor” lui 
Satan (6:11). Cuvântul uneltiri vine din cuvântul grecesc methodeia. 
Acest cuvânt poate fi tradus în diferite moduri: metode, strategii, 
înşelătorii şi scheme. Al doilea, folosim această armură spirituală 
pentru a ne împotrivi atacurilor vrăjmaşului (6:13).  
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CELE ŞAPTE ARME DIN ARMURA LUI DUMNEZEU 
Efeseni 6:14-18 

Pavel a folosit un soldat roman pentru a ilustra armura spirituală 
disponibilă pentru creştin: 

Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu 
platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna 
Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul 
credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui 
rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul 
lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de 
rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi 
rugăciune pentru toţi sfinţii. (Efeseni 6:14-18) 

Acest pasaj conţine şapte cuvinte sau expresii cheie. Acestea 
descriu nişte arme puternice din arsenalul creştinului. Vom examina pe 
scurt fiecare armă. 

 

Adevărul 

Războinicii creştini trebuie să fie înarmaţi cu adevărul. „Brâul 
adevărului” poate însemna două lucruri. Se referă la Cuvântul lui 
Dumnezeu, care este adevărul (Ioan 17:17). Ne umplem inimile şi 
minţile cu Cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, implică faptul că 
trebuie să trăim cu integritate şi cu cinste.  

Ce uneltire a lui Satan poate fi învinsă cu această armă a 
adevărului? Putem învinge minciunile lui. Minciuna este una dintre 
cele mai puternice arme ale diavolului. Nu uitaţi, el este mincinos şi 
tatăl minciunii (Ioan 8:44). Noi învingem minciunile lui propovăduind 
adevărul Cuvântului lui Dumnezeu cu o inimă sinceră şi onestă.  
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Neprihănirea 

Pentru a-l învinge pe Satan trebuie să fim înarmaţi şi cu 
neprihănire. Neprihănirea este descrisă ca fiind atât o relaţie corectă, 
cât şi o trăire corectă. Putem fi cu adevărat neprihăniţi, doar dacă 
suntem în relaţia corectă cu Dumnezeu prin Isus Hristos. Această 
relaţie corectă ne permite să exersăm trăirea corectă – o trăire în curăţie 
şi sfinţenie. Trebuie să ştim cum „să o rupem cu păgânătatea şi cu 
poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi 
evlavie” (Tit 2:12). Ispitele lui Satan de a împlini pasiunile lumeşti şi 
neevlavioase a înfrânt mulţi creştini „neînarmaţi”. Dar purtând platoşa 
neprihănirii suntem împuterniciţi să ne împotrivim ispitelor sale. 

 

Râvna 

Trebuie, de asemenea, să fim înarmaţi cu „râvna Evangheliei păcii” 
(6:14). Cu alte cuvinte, trebuie să fim mereu vigilenţi la atacurile 
vrăjmaşului. Petru ne-a avertizat: „Fiţi treji şi vegheaţi. Pentru că 
potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută 
pe cine să înghită” (1 Petru 5:8). Trebuie să fim echipaţi în totalitate şi 
pregătiţi pentru orice fel de atac din partea vrăjmaşului. 

Pavel spunea că pregătirea noastră împotriva atacului vine din 
Evanghelie. Predicarea Evangheliei ne face să fim vigilenţi şi ne 
pregăteşte pentru uneltirile vrăjmaşului. (vezi Capitolul 4)  

 

Credinţa 

O altă armă pe care trebuie să o „purtăm” în lupta noastră cu Satan 
este arma credinţei. Aceasta include credinţa mântuitoare – o încredere 
fundamentală în Dumnezeu şi în mântuirea Sa prin Hristos. Totuşi, 
acest tip de credinţă este mai mult decât doar credinţa mântuitoare. De 
asemenea, include credinţa care ia ceea ce a promis Dumnezeu. 
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Această credinţă poate fi folosită ca un scut pentru a „stinge toate 
săgeţile arzătoare ale celui rău” (Efeseni 6:16). Cu aceasta ne putem 
împotrivi oricărui atac al vrăjmaşului. Aceste atacuri pot include 
gânduri nesfinte, dorinţa de a nu asculta, răzvrătire, poftă şi frică. 

Credinţa este un scut de apărare de încredere. Totuşi, poate face 
mai mult decât să protejeze; poate de fapt chiar să îl învingă pe vrăjmaş. 
Fă-ţi timp acuma să citeşti Evrei 11 – capitolul despre credinţă. 
Observă cum bărbaţii şi femeile din Vechiul Testament au folosit 
credinţa ca o armă puternică de atac. Prin credinţă, „au cucerit ei 
împărăţii, au făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe” (11:33). Şi tot prin 
credinţă, „au fost viteji în războaie şi au pus pe fugă oştirile vrăjmaşe” 
(11:34). Biblia este plină de relatări despre astfel de oameni. Ei au 
folosit credinţa ca o armă puternică pentru extinderea Împărăţiei lui 
Dumnezeu pe pământ. Şi noi trebuie să învăţăm să folosim în mod 
eficient această armă spirituală puternică.  

 

Mântuirea/Eliberarea 

Mântuirea este a cincea armă din arsenalul creştinului împotriva 
diavolului. Această armă include cu siguranţă mântuirea de păcat şi iad. 
Dar implică orice fel de salvare sau eliberare care vine de la Dumnezeu. 
Aceasta include eliberare de demoni, de pericol, de boală şi de moarte. 
Eliberarea de Satan şi de sub capcanele sau cursele lui ascunse este 
dobândită tot prin această armă. 

Eliberarea de Satan vine doar de la Dumnezeu. Tot ceea ce trebuie 
să facem este să chemăm numele Domnului (Romani 10:13). Uneori, 
am putea „fi prinşi în cursă” de către vrăjmaş şi luaţi „prizonieri de 
război”. Totuşi, nici atunci nu este totul pierdut. Putem striga către 
Eliberatorul nostru şi El ne va salva!  
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Cuvântul lui Dumnezeu 

Una dintre cele mai puternice arme spirituale de care dispunem este 
Cuvântul lui Dumnezeu. Pavel l-a descris ca fiind „sabia Duhului” 
(Efeseni 6:17). Porunca de a lua această sabie – Cuvântul lui Dumnezeu 
– are două sensuri posibile: primul, înseamnă să fim înarmaţi cu Biblia. 
Aceasta necesită citirea, memorarea, studierea şi predicarea Cuvântului 
Lui. 

Al doilea, putem fi înarmaţi cu un „cuvânt” specific, personal din 
partea lui Dumnezeu. Unii comentatori ai Bibliei se referă la un astfel 
de „cuvânt” ca fiind un cuvânt „rhema”. Rhema este un termen grecesc 
care de obicei se traduce prin „cuvânt”. Un rhema poate reprezenta un 
pasaj specific din Scriptură, prin care Domnul vorbeşte direct inimii 
tale. Poate fi şi un cuvânt de cunoştinţă sau unul de înţelepciune, ca dar 
al Duhului Sfânt. 

Această armă poate fi folosită atât pentru apărare, cât şi pentru atac 
în luptele spirituale. Cuvântul este o armă puternică când este predicat 
şi învăţat având ungerea Duhului. El ne poate apăra şi împotriva 
atacurilor lui Satan. Satan ne va ataca cu minciunile şi ispitele sale. 
Putem răspunde cu promisiunile lui Dumnezeu. Diavolul nu poate face 
altceva decât să bată în retragere atunci când folosim puterea acestei 
arme.  

 

Rugăciunea prin Duhul 

O ultimă armă spirituală menţionată în Efeseni 6 este rugăciunea 
„prin Duhul” (v. 18) Aceasta este orice fel de rugăciune care are 
ungerea Duhului şi care este călăuzită de Duhul Sfânt. Include, de 
asemenea, şi vorbirea în alte limbi (Romani 8:26; 1 Corinteni 14:14). 
Rugăciunea prin Duhul este o armă spirituală foartă puternică. Pavel a 
afirmat că ar trebui să ne rugăm „în toată vremea, prin Duhul” (Efeseni 
6:18). Pavel ne spune că niciodată nu trebuie să punem jos această 
armă. 
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Multe binecuvântări se revarsă peste războinicul spiritual pe 
măsură ce acesta se roagă prin Duhul. De exemplu: 

 Rugăciunea noastră este călăuzită de Duhul conform voii lui 
Dumnezeu (Romani 8:27) 

 Gândirea noastră este înnoită (Romani 12:2) 

 Viaţa noastră spirituală este întărită (1 Corinteni 14:4) 

 Credinţa noastră este zidită (Iuda 20) 

 

ALTE OPT ARME SPIRITUALE 

Vom discuta acum despre alte opt arme spirituale disponibile 
credinciosului. Unele dintre acestea sunt discutate pe larg în alte părţi 
ale acestei cărţi. Ar fi totuşi de ajutor, să le enumerăm împreună în acest 
capitol. Putem vedea apoi cu uşurinţă toate armele disponibile pentru 
noi pentru a lupta împotriva lui Satan. 

 

Arma rugăciunii 

Am menţionat deja rugăciunea prin Duhul ca armă spirituală. Dar 
observaţi că, în Efeseni 6:18, Pavel a spus şi că ar trebui „să facem... 
tot felul de rugăciuni şi cereri.” Sunt multe alte feluri de arme ale 
rugăciunii cum ar fi: 

 Cererea 

 Mijlocirea 

 Aşteptarea de la Domnul 

 Rugăciunea neîncetată 

 Rugăciunea de război 

 Rugăciunea credinţei 
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Ar trebui să folosim toate aceste feluri de rugăciune în războiul pe 
care îl ducem împotriva lui Satan. Pavel ne îndeamnă să „ne rugăm 
neîncetat.” Ar trebui să folosim aceste arme spirituale atât de puternice. 

Arma postului 

Postul este folosit împreună cu arma rugăciunii. Marcu 9 ne 
relatează despre un băiat posedat de demoni. Unii dintre ucenicii lui 
Hristos au încercat să scoată un demon din băiat. Dar nu au reuşit. Tatăl 
băiatului L-a văzut pe Isus venind şi a alergat la El după ajutor. Tatăl 
L-a rugat pe Isus să scoată demonul. Isus a răspuns rugăminţii tatălui 
poruncind demonului să iasă din băiat. Iar băiatul a fost eliberat. 

Mai târziu, ucenicii lui Isus au întrebat: „De ce nu am putut să îl 
scoatem noi?” Isus le-a răspuns: „Acest soi de draci nu poate ieşi decât 
prin rugăciune şi post” (Marcu 9:29). Cred că „acest soi” de draci încă 
există. Rugăciunea şi postul reprezintă singura modalitate de a avea 
biruinţă asupra acestor duhuri rele. 

Scriptura identifică cel puţin patru motive pentru care ar trebui să 
folosim arma spirituală a postului: 

 Pentru a ajuta la a fi auziţi de Dumnezeu (Ezra 8:23) 

 Pentru a-i elibera pe cei prinşi (Isaia 58:6) 

 Pentru a căpăta pricepere şi înţelepciune (Daniel 9:2-3, 21-22) 

 Pentru a găsi voia lui Dumnezeu într-o anumită chestiune 
(Faptele apostolilor 13:2) 

 

Arma laudei 

De obicei, lauda nu este privită ca fiind o armă spirituală. Totuşi, 
există o putere spirituală mare care este generată în timpul laudei pline 
de ungerea Duhului. Zidurile unei cetăţi au căzut la pământ când copiii 
lui Israel au strigat (Iosua 6:16-20). În 2 Cronici 20, citim despre 
cântăreţii împăratului Iosafat. Ei au cântat lui Dumnezeu şi L-au lăudat 
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pe El în frumuseţea sfinţeniei Sale. Acesta a fost planul de luptă al lui 
Iosafat. Dumnezeu a venit pe câmpul de luptă şi a pus capcane 
duşmanilor lui Israel. Aceştia au fost distruşi şi Israel salvat (2 Cronici 
20:1-26). În final, 

Pavel şi Sila s-au rugat şi au cântat imnuri lui Dumnezeu în 
mijlocul nopţii în celula unei închisori romane. Lauda lor a adus 
puterea lui Dumnezeu în acea închisoare: 

Deodată, s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa că s-au clătinat 
temeliile temniţei. Îndată, s-au deschis toate uşile şi s-au dezlegat 
legăturile fiecăruia. (Fapte 16:26) 

În timp ce Îl lăudăm pe Dumnezeu, prezenţa şi puterea Sa pătrund 
în circumstanţele noastre. Vrăjmaşul nostru devine confuz şi se retrage. 
De aceea, lauda este o altă armă spirituală puternică disponibilă pentru 
credincioşi.  

 

Arma dragostei 

Dragostea adevărată are o putere uimitoare. Poate conduce pe cei 
pierduţi la Hristos. Unii oameni nu vor fi niciodată câştigaţi prin 
argumente sau chiar prin demonstraţii de putere. Totuşi, pot fi câştigaţi 
pentru Hristos prin dragostea reală a unui creştin. 

Saul din Tars a fost convins să se întoarcă la Hristos datorită 
dragostei. Saul a fost martorul unei prezentări a dragostei când Ştefan 
a fost ucis cu pietre. Pietrele storceau viaţa lui Ştefan. Chiar şi în acele 
momente, Ştefan se ruga: „Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta” 
(Fapte 7:60). Această demonstraţie a dragostei şi iertării cu siguranţă a 
avut impact asupra lui Saul. Poate chiar l-a pregătit pentru întâlnirea lui 
cu Hristosul cel înviat pe drumul Damascului. 

Pavel ne-a explicat cum să folosim această armă a dragostei: 

Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine înaintea 
tuturor oamenilor. ... „Dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să 
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mănânce; dacă îi este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel vei 
îngrămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.” Nu te lăsa biruit de rău, ci 
biruieşte răul prin bine. 

Răul poate fi biruit prin bine. Oamenii pierduţi pot fi câştigaţi 
pentru Hristos cu arma dragostei. 

 

Botezul Duhului Sfânt 

În Faptele apostolilor 1:8, Isus a spus că ucenicii Lui vor primi o 
putere după ce Duhul Sfânt se va pogorî peste ei. El vorbea despre 
botezul Duhului Sfânt care urma să vină. Această experienţă este o 
armă vitală pentru războiul spiritual. (vezi Capitolul 6)  

 

Darurile Duhului Sfânt 

Duhul Sfânt oferă daruri spirituale bisericii. Unul dintre motivele 
principale pentru care sunt date aceste daruri bisericii este pentru a o 
împuternici în războiul spiritual pe care îl duce. Aceasta se aplică în 
special celor nouă daruri spirituale enumerate în 1 Corinteni 12:8-10. 
Prin aceste daruri, armata lui Dumnezeu – Biserica 

 primeşte ordine şi îndrumare din partea Comandantului său 
şef, 

 poate rosti cuvinte pline de putere din ceruri (darurile 
profetice) 

 are capacitatea de a elibera puterea lui Dumnezeu împotriva 
duşmanului (darurile de putere) (vezi Capitolul 7)  

 

Arma Numelui lui Isus 

Isus ne-a dat Numele Său ca o armă spirituală împotriva forţelor 
demonice. Toată autoritatea din ceruri stă în spatele Numelui lui Isus. 
Vorbim cu autoritatea cerului când folosim Numele Lui aşa cum ne-a 
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poruncit El. Puterile iadului se pleacă în faţa Numelui care este mai 
presus de orice nume (Filipeni 2:9-11). Isus a spus: 

Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el 
lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât 
acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl;şi orice veţi cere în Numele 
Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi 
cere ceva în Numele Meu, voi face. Ioan 14:12-14 

În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat 
vă spun că orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da. 
Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, 
pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Ioan 16:23-24 

Apostolii deseori au folosit Numele lui Isus în lucrare. Au vindecat 
bolnavi în Numele Său, au scos demoni în Numele Său şi au făcut alte 
lucruri spirituale (Fapte 3:6, 16). Această armă spirituală încă mai 
lucrează şi astăzi pentru a avea biruinţe spirituale.  

 

Arma Evangheliei 

În Romani 1:16, Pavel a numit Evanghelia „puterea lui Dumnezeu 
pentru mântuirea fiecăruia care crede.” În versetul 17, el spune că 
Evanghelia are puterea de a crea credinţa în inima celui care o ascultă. 
Puterea lui Dumnezeu este văzută pe măsură ce mesajul morţii, 
îngropării şi învierii lui Hristos este predicat. Ce armă puternică este 
aceasta! (vezi Capitolul 4)  

 

REZUMAT 

Biserica este angajată într-un mare război spiritual împotriva lui 
Satan şi a puterilor demonice ale acestuia. Dumnezeu a dat bisericii 
arme puternice pentru a confrunta şi învinge puterile lui Satan. Şapte 
dintre aceste arme sunt enumerate în Efeseni 6:14-18. Acestea sunt: 
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1.  adevărul 

2.  neprihănirea 

3.  râvna 

4.  credinţa 

5.  mântuirea/eliberarea 

6.  Cuvântul lui Dumnezeu 

7.  rugăciunea prin Duhul 

Alte opt arme spirituale pot fi identificate în alte pasaje din Noul 
Testament. Acestea sunt: 

1.  arma rugăciunii 

2.  arma postului 

3.  arma laudei 

4.  arma dragostei 

5.  botezul Duhului Sfânt 

6.  darurile Duhului Sfânt 

7.  arma Numelui lui Isus 

8.  arma Evangheliei 

Cei care doresc să dezvolte o lucrare de manifestare a puterii 
Duhului trebuie să devină războinici spirituali „experţi”. Aceasta 
necesită îndemânarea de a mânui fiecare dintre cele paisprezece arme 
discutate în acest capitol. 
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ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE 
 

1. Descrie războiul în care luptă Biserica. 

2.  Ce fel de arme trebuie să folosească Biserica în acest război? De 
ce? 

3.  Cine este sursa tăriei noastre pentru luptă? Ce trebuie să facem 
noi ca să câştigăm lupta aceasta? 

4.  Care sunt cele două scopuri pentru care se foloseşte armura 
spirituală? 

5.  A fi „înarmat cu adevărul” înseamnă două lucruri. Care sunt 
acestea? 

6.  Ce uneltire a diavolului putem învinge cu această armă a 
adevărului? 

7.  Care sunt cele două modalităţi în care putem fi înarmaţi cu 
neprihănire?  

8.  Care sunt cele două capcane sau uneltiri ale diavolului care pot fi 
evitate fiind înarmaţi cu neprihănire?  

9.  Explică următoarea afirmaţie: „Trebuie să fim înarmaţi cu râvnă.” 
Ce determină această râvnă în noi? 

10.  Care sunt cele două feluri de credinţă implicate în termenul scutul 
credinţei? 

11.  Defineşte cuvântul mântuire în sensul cel mai larg. 

12.  Numeşte două modalităţi în care putem folosi Cuvântul lui 
Dumnezeu ca armă împotriva lui Satan. 

 13. Dă două definiţii pentru rugăciunea prin Duhul. 

14.  Enumeră şapte arme spirituale menţionate în Efeseni 6:14-18. 

15.  Conform Efeseni 6:18, când trebuie să ne rugăm? Cum trebuie să 
ne rugăm? 
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16.  Numeşte patru beneficii care rezultă din folosirea armei postului.  

17.  Enunţă trei exemple biblice în care poporul lui Dumnzeu a avut 
biruinţe folosind arma laudei. 

18.  Cum putem folosi arma dragostei în lupta spirituală? 

19.  Conform Fapte 1:8, ce se întâmplă când un creştin este umplut de 
Duhul Sfânt? 

20.  Enunţă un motiv principal pentru care Duhul Sfânt dă daruri 
spirituale bisericii. 

21.  Ce putere specială are Evanghelia? 

22.  Recapitulaţi Secţiunea III. Apoi enumeraţi cele şapte arme 
spirituale care au fost discutate. Enumeraţi versetele din Efeseni 6 
care identifică fiecare armă. Care este scopul fiecărei arme în 
războiul spiritual împotriva lui Satan? 

23.  Recapitulează Secţiunea IV. Apoi enumeră cele şapte arme 
adiţionale care au fost discutate. Enumeră versetele care identifică 
fiecare armă şi scopul acesteia. 

24.  Desenează o imagine sau realizează un afiş cu un războinic care 
este înarmat cu toate cele paisprezece arme discutate în acest 
capitol. (Fă cum poţi mai bine, chiar dacă nu ai talent artistic. Fii 
pregătit să arăţi lucrarea în clasă.) 

25.  Isus vorbea despre „acest soi de draci” (Marcu 9:29). Aceasta 
înseamnă că există mai multe soiuri de draci? Explică răspunsul. 

26.  Discută răspunsurile la întrebările 23 şi 24 în clasă. Observă 
diferenţele dintre răspunsurile date de tine şi cele date de colegii 
tăi. 

27.  Arată desenul sau afişul tău colegilor. Fii pregătit să îl explici 
dacă este cazul. 
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Secţiunea III 

 

Practicarea lucrării de 

manifestare a puterii  

Duhului Sfânt 
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Capitolul 11  

 

Vindecarea bolnavilor 

 

Acest capitol prezintă un model practic pentru „cum să” fie 
vindecaţi bolnavii. Acest model este atât scriptural, cât şi pastoral. Este 
scriptural deoarece se bazează pe modelul lui Isus şi al apostolilor. Este 
pastoral deoarece discutăm vindecarea din punctul de vedere al 
pastorului. 

Un evanghelist de cruciade se roagă de obicei pentru bolnavi în 
masă (ca şi grup). (În Capitolul 15 vom discuta lucrarea de manifestare 
a puterii Duhului din perspectiva unui evanghelist de cruciade.) În 
contrast, pastorul se roagă individual pentru câte o persoană pe rând. 
Bolnavul respectiv este de obicei o persoană pe care pastorul o 
cunoaşte şi o iubeşte. 

Un pastor adevărat este preocupat profund de sentimentele şi 
nevoile persoanei bolnave. Nu va controla niciodată şi nici nu va 
manipula rezultatele timpului de rugăciune împreună cu acea persoană. 
Scopul pastorului este atât fizic, cât şi spiritual. El vrea ca persoana 
bolnavă să fie vindecată. De asemenea, dorinţa lui este ca persoana în 
cauză să se simtă mai iubită de Dumnezeu şi de biserică. Pastorul nu 
trebuie să ameninţe persoana respectivă, şi nici să o acuze de faptul că 
nu are credinţă. Dimpotrivă, întotdeauna (ca şi Isus) trebuie să slujească 
cu o preocupare plină de dragoste faţă de sentimentele persoanei 
bolnave.  
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CHESTIUNI FUNDAMENTALE 

În acest capitol vom discuta în detaliu cum sunt vindecaţi bolnavii. 
Înainte de aceasta, vom lua în discuţie câteva chestiuni fundamentale 
cu privire la vindecarea bolnavilor. Aceste chestiuni sunt contextul 
vindecării şi pregătirea personală a pastorului 

 

Contextul vindecării 

Termenul contextul vindecării se referă la atmosfera spirituală din 
timpul unei întâlniri de slujire în care se manifestă puterea Duhului. Un 
pastor trebuie să fie foarte atent la acest context al vindecării atunci 
când se încearcă o lucrare de manifestare a puterii Duhului. Luca 
vorbeşte de un astfel de context în lucrarea de vindecare făcută de Isus. 

Oamenii se strângeau cu grămada, ca să-L asculte şi să fie vindecaţi 
de bolile lor...iar puterea Domnului era cu El ca să vindece. (Luca 
5:15b, 17b) 

Observă cum Isus vindeca într-o atmosferă plină de prezenţa lui 
Dumnezeu, pentru că „puterea Domnului era cu El ca să vindece”. 

Isus era preocupat de contextul spiritual atunci când slujea. Vă 
amintiţi de momentul în care S-a dus să o aducă la viaţă pe fiica lui Iair: 

Au ajuns la casa fruntaşului sinagogii. Acolo Isus a văzut o zarvă, 
şi pe unii care plângeau şi se tânguiau mult. A intrat înăuntru şi le-
a zis: „Pentru ce faceţi atâta zarvă şi pentru ce plângeţi? Copila n-
a murit, ci doarme.” Ei îşi băteau joc de El. Atunci, după ce i-a scos 
afară pe toţi, a luat cu El pe tatăl copilei, pe mama ei şi pe cei ce-L 
însoţiseră şi a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână 
şi i-a zis: „Talita, cumi”, care tălmăcit înseamnă: „Fetiţo, scoală-te 
îţi zic!” Îndată fetiţa s-a sculat şi a început să umble. (Marcu 5:38-
42a) 

Observă ce a făcut Isus înainte de a face minunea aceasta. I-a scos 
din încăpere pe toţi cei care nu credeau. Aceşti necredincioşi se 



Capitolul 11: Vindecarea bolnavilor 

  147 
 

împotriveau lucrării Sale şi împiedicau ceea ce vroia El să facă. 
Scoţându-i afară, Isus controla contextul spiritual. (Citiţi şi Fapte 9:40. 
Observaţi cum Petru a făcut la fel când a inviat-o pe Dorca dintre 
morţi.) 

O dată, lucrarea de vindecare a Domnului nostru a fost limitată de 
un context de necredinţă. Aceasta s-a întâmplat în oraşul Său Nazaret. 
Marcu 6:5-6 ne spune: 

N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar Şi-a pus mâinile peste 
câţiva bolnavi şi i-a vindecat. Şi Se mira de necredinţa lor. Isus 
străbătea satele dimprejur şi învăţa pe norod. (Vezi şi Matei 13:58) 

Aceste evenimente ne arată cele două condiţii importante care 
identifică un context de vindecare. Prezenţa lui Dumnezeu se manifestă 
şi credinţa care aşteaptă este prezentă. 

1. Prezenţa manifestată a lui Dumnezeu. Prezenţa manifestată a lui 
Dumnezeu nu descrie atributul natural al lui Dumnezeu de a fi 
omniprezent. Dumnezeu este într-adevăr prezent peste tot, în tot 
timpul. Dar prezenţa manifestată a lui Dumnezeu se referă la prezenţa 
simţită sau vizibilă a lui Dumnezeu. O astfel de prezenţă divină a fost 
notată în Luca 5:17, citat mai sus: „Puterea Domnului era cu El ca să 
vindece”. (Biblia este plină de alte exemple extraordinare ale prezenţei 
manifestate a lui Dumnezeu. Vezi şi Exodul 3:1-6; 2 Cronici 7:1-3; 
Luca 2:8-9; Fapte 2:1-13; 4:31; şi 1 Corinteni 14:22-25.) 

2. Credinţa care aşteaptă. Aceast tip de credinţă care aşteaptă a 
fost demonstrată de femeia bolnavă din Marcu 5:28. Ea şi-a spus: 
„Dacă aş putea doar să mă ating de haina Lui, mă voi tămădui.” O astfel 
de credinţă este prezentă când oamenii aşteaptă sau anticipează o 
minune de la Dumnezeu. Dezvoltarea credinţei care aşteaptă poate fi 
ajutată de o prezentare clară a evangheliei. O astfel de prezentarea ar 
trebui să includă un accent asupra credinţei şi vindecării. Pastorul 
înţelept va ajuta astfel să creeze o astfel de credinţă în inimile 
oamenilor.  

 



Capitolul 11: Vindecarea bolnavilor 

  148 
 

Pregătirea personală a pastorului 

Capitolul 5 abordează pregătirea pentru lucrarea de manifestare a 
puterii Duhului în termeni generali. În acest capitol, ne vom concentra 
pe pregătirea pentru întâlnirea în care se manifestă puterea Duhului şi 
are loc vindecarea. Sunt şase etape prin care ar trebui să treci şi te vor 
pregăti pentru o astfel de întâlnire. 

1. Cere o umplere proaspătă a Duhului Sfânt. Roagă-te până simţi 
ungerea. 

2. Aminteşte-ţi cine este Isus, ce a făcut El şi ce ţi-a spus El să faci. 
Nu uita, biruinţa va veni numai prin credinţa în Isus. 

3. Goleşte-te de „sine”. Nu poţi face nimic din punct de vedere 
spiritual prin propria tărie. (Ioan 15:5) 

4. Nu încerca să îţi imaginezi cum va vindeca Dumnezeu sau cum se 
va întâmpla eliberarea. În Biblie, nu există două cazuri de 
vindecări care să fie exact la fel. Fiecare a necesitat o abordare 
diferită a lucrării. 

5. Întreabă-L pe Dumnezeu: „Ce vrei să faci?” (Vezi Ioan 5:19-20). 
Descoperă voia lui Dumnezeu în acea situaţie. Supune-te voii Lui, 
apoi acţionează cu îndrăzneală prin credinţă. 

6. Roagă-te frecvent prin Duhul. Pe măsură ce o faci, asculţi constant 
vocea Lui pentru călăuzire.  

 

Cum vine ungerea pentru lucrare 

În Capitolul 7, am spus că darurile Duhului vin ca „ungeri” ale 
Duhului Sfânt. Acestea includ cele trei daruri de putere. (Acestea sunt 
darul tămăduirilor, darul credinţei şi darul puterii de a face minuni.) 
Cum vin aceste ungeri peste o persoană care face această lucrare? Unii 
mărturisesc că au o anumită tensiune interioară sau un sentiment subit 
de putere. Aceasta este descrisă folosind cuvinte precum căldură sau 
furnicătură. Alţii spun despre un sentiment profund de milă pentru 
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persoana în suferinţă. Alţii, în schimb, simt doar o credinţă puternică 
subită că lucrarea va fi făcută. Isus a fost deseori „umplut de milă” 
înainte de a vindeca un bolnav (Marcu 1:41). În orice fel vine ungerea, 
veţi simţi în Duhul dvs. că vindecarea divină se întâmplă. Veţi şti că 
Duhul lui Dumnezeu este la lucru. 

 

UN MODEL ÎN TREI PAŞI PENTRU VINDECAREA 
BOLNAVILOR 

Modelul în trei paşi prezentat aici este o abordare de bun simţ a 
lucrării de manifestare a puterii Duhului. Se bazează pe lucrarea de 
vindecare a lui Isus şi a ucenicilor. Acest model răspunde la trei 
întrebări importante cu privire la întâlnirea de manifestare a Duhului 
când are loc vindecarea: 

1. Care este nevoia reală a persoanei în cauză? 

2. Cum voi proceda în slujirea mea? 

3. Cum o voi sfătui pe această persoană după întâlnirea de 
vindecare? 

 

Pasul 1: Interviul 

Pasul 1 se centrează pe descoperirea nevoii reale a persoanei în 
cauză. Prea des, începem imediat să ne rugăm pentru cineva. O facem 
neştiind nici măcar pentru ce să ne rugăm. Acest lucru este atât 
nebunesc, cât şi tragic, deoarece deseori ne rugăm pentru ceva greşit. 
Iar persoana pentru care ne rugăm pleacă fără a i se împlini nevoia. Prin 
urmare, ar trebui să începem întâlnirea prin a pune câteva întrebări. 

O bună întrebare de început este: „Ce ai vrea să facă Dumnezeu 
pentru tine azi?” Apoi, ar trebui să „ascultăm” răspunsul în patru 
moduri: 

 Cu urechile noastre, ascultăm cu atenţie ce ne spune persoana 
respectivă. 
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 Cu ochiii noştri, suntem atenţi să vedem cum răspunde 
persoana respectivă la prezenţa lui Dumnezeu. 

 Cu inima noastră, simţim durerea şi credinţa lui. 

 Cu duhul nostru, ascultăm cu atenţie ceea ce Duhul Domnului 
ne spune.  

Trebuie să luăm două decizii importante înainte de a ne ruga. Mai 
întâi, trebuie să punem un diagnostic. Apoi trebuie să luăm o decizie 
cu privire la slujire. 

1. Decizia cu privire la diagnostic. Înainte ca un doctor să trateze 
o persoană, trebuie să ia o decizie cu privie la diagnostic. Aceasta 
înseamnă că trebuie să decidă mai întâi ce nu este bine cu persoana 
respectivă. De asemenea, trebuie să identifice cauza problemei. Aceste 
lucruri vor determina modul în care va administra tratamentul. 

Acelaşi lucru se aplică şi pentru cei care slujesc în lucrarea de 
manifestare a puterii Duhului. Trebuie să ştim 

 unde este rana persoanei respective 

 de ce are starea respectivă 

 dacă sursa bolii este de natură fizică sau demonică. 

Răspunsurile la aceste întrebări vor determina modul în care vom 
sluji persoanei respective. 

2. Decizia cu privire la slujire. Slujitorul decide acum modul în 
care va continua slujirea. Planul de tratament al unui doctor se bazează 
pe decizia sa cu privire la dignosticul medical. În acelaşi fel decizia 
noastră de slujire se bazează pe decizia noastră cu privire la 
diagnosticul spiritual. Ne întrebăm: „Trebuie să izgonesc un demon sau 
să fac o rugăciune a credinţei? Ce metodă Scripturală ar trebui să 
folosesc în această întâlnire de manifestare a puterii Duhului pentru 
vindecare?” în momentul acesta, trebuie să ascultăm cu atenţie vocea 
Duhului.  
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Pasul 2: Slujirea prin manifestarea puterii Duhului 

Acest pas din întâlnirea de manifestare a puterii Duhului în care are 
loc vindecarea îl numim slujirea prin manifestarea puterii Duhului. 
Acum acţionăm conform deciziilor noastre cu privire la diagnostic şi 
slujire. Îl rugăm pe Duhul Sfânt să vină şi să-şi arate puterea în timp ce 
noi slujim. De asemenea, Îl rugăm să ne arate ce metode să folosim. 
Una sau mai multe dintre următoarele metode ar putea fi folosite: 

 atingerea persoanei în cauză 

 folosirea unor cuvinte de credinţă 

 folosirea unor porunci de credinţă 

 declararea lucrării deja făcute 

 cereri aduse lui Dumnezeu 

 învăţătură 

 eliberarea puterii lui Dumnezeu 

 ne învoim în rugăciune 

 legarea şi deslegare 

 folosirea unor alte metode biblice 

Vom discuta unele dintre aceste metode spre finalul acestui capitol. 

Pe măsură ce slujim, trebuie să rămânem deschişi şi atenţi la ceea 
ce face Duhul. Ar trebui să căutăm semne ale lucrării Duhului, 
punându-ne o întrebare cheie: „Ce face Dumnezeu acum, în această 
situaţie?” Apoi, putem pune anumite întrebări ajutătoare persoanei în 
cauză: 

1. Ce simţiţi? 

2. A dispărut durerea? 

3. Simţiţi că vi se întâmplă ceva? 
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În acest fel, descoperim ceea ce face Dumnezeu pentru persoana 
respectivă. Apoi continuăm să slujim cu credinţă, urmând călăuzirea 
Duhului Sfânt. 

Este important să nu ne oprim prea repede în acest fel de întâlniri. 
Uneori, vindecare vine ca un proces; necesită timp (Marcu 8:22-25). 
Ar trebui să continuăm să ne rugăm până când persoana respectivă 
primeşte vindecarea sau Duhul Sfânt ne spune să ne oprim.  

 

Pasul 3: Călăuzirea post-rugăciune 

Lucrarea noastră de vindecare include şi călăuzirea oferită 
persoanei pentru care ne rugăm după ce ne-am rugat pentru ea. Isus a 
oferit deseori această călăuzire post-rugăciune (Vezi şi Marcu 5:19; 
Ioan 5:14; 9:35-39). Probabil că persoana în cauză a primit vindecarea. 
Trebuie să o încurajăm să continue în credinţă şi ascultare de Hristos. 
Deseori, persoana în cauză nu este vindecată complet. Ar trebui să o 
încurajăm să se încreadă în Dumnezeu pentru o vindecare completă. 

Ce facem dacă persoana respectivă nu primeşte vindecarea? 
Trebuie să o asigurăm de dragostea constantă a lui Dumnezeu şi 
puterea de vindecare a lui Isus. Şi trebuie să îi promită că vom continua 
să credem în Dumnezeu pentru o vindecare completă. Am putea să îi 
cerem persoanei în cauză să se întoarcă mai târziu pentru o altă sesiune 
de rugăciune.  

 

METODE BIBLICE PENTRU VINDECAREA BOLNAVILOR 

Cum a vindecat Isus bolnavii? Aceasta este o întrebare importantă, 
pentru că Isus este cel mai mare exemplu al nostru pentru lucrare. 
Lucrarea de vindecare a lui Isus trebuie să fie un model pentru lucrarea 
noastră de vindecare. 

Jim Miller a observat următoarele despre lucrarea de vindecare 
făcută de Hristos: 
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Există o caracteristică importantă care va ieşi la iveală în studiul 
metodelor folosite de Hristos pentru vindecarea bolnavilor: El nu a 
vindecat bolnavi de două ori în acelaşi mod. Totuşi, este important 
să observăm că a limitat numărul de metode pe care le-a folosit El 
la nu mai mult de zece într-un număr nelimitat de combinaţii (n.d., 
p. 3) 

Miller a realizat două diagrame excelente: „Lucrarea de vindecare 
a lui Hristos în Evanghelii” şi „Metodele folosite de Hristos pentru 
vindecare”. (Vezi Anexa A şi B) În aceste diagrame, Miller a menţionat 
Faptul că Evangheliile înregistrează patruzeci şi unu de diferite 
vindecări realizate de Isus. Unele dintre acestea au fost vindecări 
multiple. Cea mai mare parte a materialului care urmează este adaptat 
după diagramele făcute de Miller. 

 

Rostirea unui cuvânt 

Metoda cea mai folosită de Isus în vindecarea bolnavilor a fost prin 
rostirea unui cuvânt pentru cel care a fost vindecat. Uneori, a poruncit 
celui bolnav să facă ceva: 

 Întinde-ţi mâna! Marcu 3:5 

 Tinerelule, scoală-te, îţi spun! Luca 7.14 

 Ridică-ţi patul şi umblă! Ioan 5:8 

Alte dăţi, Isus a poruncit demonilor să iasă: 

 Taci şi ieşi afară din omul acesta! Marcu 1:25 

 Duh necurat, ieşi afară din omul acesta! Marcu 5:8 

 Duh mut şi surd, îţi poruncesc să ieşi afară din copilul acesta şi 
să nu mai intri în el! Marcu 9:25 

Uneori Domnul nostru a vorbit direct organului, bolii sau neputinţei: 

 Fii curăţat! Matei 8:3 
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 Deschide-te! Marcu 7:34 

 Capătă-ţi vederea! Luca 18:42 

Uneori, a menţionat credinţa persoanei în cauză: 

 Credinţa ta te-a tămăduit! Matei 9:22; Luca 18:42b 

 Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta! Luca 13:12 

 Fiul tău trăieşte! Ioan 4:50  

 

Atingerea: punerea mâinilor 

O altă metodă folosită des de Isus a fost atingerea persoanei 
bolnave. 

 S-a atins de mâna ei şi au lăsat-o frigurile. (Matei 8:15) 

 Isus... s-a atins de ochii lor, şi îndată şi-au căpătat vederea. 
(Matei 20:34) 

 I-a pus degetele în urechi şi i-a atins limba... îndată, i s-au 
deschis urechile, i s-a dezlegat limba (Marcu 7:33, 35). 

 El Îşi punea mâinile peste fiecare dintre ei şi îi vindeca. (Luca 
4:40)  

 

Răspunsul la credinţă 

Isus uneori a recunoscut şi a răspuns credinţei existente. Această 
credinţă a adus apoi vindecarea. Uneori, a răspuns credinţei persoanei 
care primea vindecarea. 

 femeie, mare îţi este credinţa, facă-ţi-se cum voieşti! Matei 
15:28 

 Du-te, credinţa ta te-a mântuit (vindecat)! Marcu 10:52 
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În alte ocazii, Hristos a răspuns credinţei altora. Cei patru prieteni ai 
ologului, l-au adus la Isus să fie vindecat. Isus „le-a văzut credinţa” şi 
l-a vindecat. (Marcu 2:5)  

 

Compasiunea 

Evangheliile uneori menţionează compasiunea (mila) lui Hristos ca 
motiv al vindecării celor bolnavi: 

 I s-a făcut milă de ea şi i-a vindecat pe cei bolnavi (Matei 
14:14) 

 Lui Isus i s-a făcut milă de el, a întins mâna, s-a atins de el 
(Marcu 1:41) 

 Domnului, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea... S-a atins de 
raclă...Mortul a şezut în capul oaselor şi a început să vorbească 
(Luca 7:13-15)  

 

Eliberarea puterii 

Isus Şi-a făcut lucrarea cu puterea şi ungerea Duhului Sfânt. Biblia 
este clară cu privire la acest adevăr (Luca 5:17; Fapte 10:38). Multe 
dintre minunile făcute de El au fost rezultatul puterii eliberate de El 
care curgea din El în trupurile lor. Această putere le-a adus vindecarea. 

 Din El ieşea o putere care îi vindeca pe toţi. (Luca 6:19) 

 S-a atins cineva de Mine, căci am simţit că a ieşit din Mine o 
putere. (Luca 8:46)  

 

Numele lui Isus 

În cartea Faptele apostolilor, deseori ucenicii au vindecat bolnavi. 
Au făcut-o imitând metodele lui Hristos. Totuşi, ei au adăugat un pas 
important. Ei au slujit „în Numele lui Isus” (Marcu 16:17-18; Fapte 
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4:10). Şi noi ar trebui să imităm metodele de vindecare practicate de 
Isus. Şi trebuie să o facem, în numele Său cel plin de putere!  

 

Ungerea cu untdelemn 

Într-o situaţie, Biblia ne spune că ucenicii lui Hristos au vindecat 
bolnavi făcându-le ungerea cu untdelemn. „Scoteau mulţi draci şi 
ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi şi-i vindecau” (Marcu 6:13). 
Iacov 5:14-15 ne spune cum să ne rugăm pentru bolnavi ungându-i cu 
untdelemn:  

Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii; 
şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele 
Domnului. Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, 
şi Domnul îl va însănătoşi; şi, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. 

Din acest pasaj, învăţăm trei lecţii importante despre rugăciunea 
pentru bolnavi cu ungerea cu untdelemn. În primul rând, vedem că 
aceasta este o lucrare pentru „prezbiterii” (bătrânii) bisericii: acei lideri 
maturi spiritual din biserică. Prezbiterii bisericii trebuie învăţaţi cum să 
se roage pentru bolnavi. 

De asemenea, vedem că ungerea cu untdelemn ar trebui combinată 
cu rugăciunea plină de credinţă. Nu untedelemnul este cel care vindecă. 
Acesta este doar un simbol al Duhului Sfânt. Este rugăciunea credinţei 
care aduce vindecare persoanei bolnave. 

În final, învăţăm că ar trebui să ne preocupe starea spirituală a 
persoanei bolnave. Păcatul poate bloca vindecarea divină. Păcatul din 
viaţa persoanei bolnave poate împiedica vindecarea. Deseori, 
prezbiterul ar trebui să conducă persoana în cauză într-o rugăciune de 
pocăinţă. Ar trebui să facă aceasta, înainte de a se ruga pentru 
vindecare.  
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REZUMAT 

Un model în trei paşi ne îndrumă să ştim cum să ne rugăm pentru 
cei bolnavi. Cei trei paşi sunt: 

1. interviul 

2. slujirea prin manifestarea puterii Duhului 

3. călăuzirea post-rugăciune 

Isus şi apostolii ne dau exemple biblice cu privire la modul în care 
să ne rugăm pentru cei bolnavi. Am adus în discuţie şapte moduri de 
rugăciune şi credinţă pentru vindecare divină. Acestea sunt: 

1. rostirea unui cuvânt 

2. atingerea sau punerea mâinilor 

3. răspunsul la credinţă 

4. compasiunea 

5. eliberarea puterii 

6. rugăciunea în Numele lui Isus 

7. ungerea cu untdelemn 

Suntem slujitori ai lui Hristos şi am primit însărcinarea dată de El. 
Trebuie să predicăm Evanghelia şi să vindecăm bolnavi. Domnul 
nostru ne-a oferit un model minunat pe care să îl urmăm. Slujba noastră 
este de a sluji în ascultare şi cu credinţă. Copiem metodele Sale, ne 
rugăm în numele Său şi aşteptăm ca El să lucreze. 

 

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE 
 

1.   Descrie, cu propriile cuvinte, atitudinea pe care un pastor ar trebui 
să o aibă când se roagă pentru cineva. 
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2.  Care sunt cele două scopuri de care pastorul trebuie să ţină cont 
când se roagă pentru cineva?  

3.  Defineşte termenul contextul vindecării. 

4.  Care sunt cele două condiţii care identifică contextul vindecării?  

5.  Care sunt cele şase etape prin care un pastor poate trece pentru a 
se pregăti de o întâlnire în care se manifestă puterea lui 
Dumnezeu şi are loc vindecarea?  

6.  Enunţă cum au descris unii pastori ungerea de vindecare care a 
venit peste ei. 

7.  Care este o întrebare bună care trebuie pusă la începutul unei 
întâlniri de manifestare a puterii Duhului în care are loc 
vindecarea? 

8.  Enumeră şi explică patru moduri în care ar trebui „să asculţi” în 
timpul interviului. 

9.  Defineşte următorii termeni decizie cu privire la diagnostic? 
Decizie cu privire la slujire? 

10.  Enumeră lucrurile pe care un pastor ar trebui să le facă în lucrarea 
de vindecare a bolnavilor. 

11.  Un pastor nu ar trebui să se oprească prea repede într-o întâlnire 
de manifestare a puterii Duhului în care are loc vindecarea. De 
ce? 

12.  Defineşte termenul de călăuzire post-rugăciune. 

13.  Ce poţi spune persoanei care vine pentru vindecare dacă aceasta 
primeşte vindecare completă? Aceasta primeşte doar vindecare 
parţială?  Aceasta nu primeşte vindecare?  

14.  De ce este important pentru noi să studiem cum a vindecat Isus 
bolnavii? 

15.  Care a fost metoda cel mai des folosită de Isus pentru vindecarea 
bolnavilor? 
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16. Care sunt cele patru forme luate de această metodă?  

17. Citează patru exemple în care Isus a vindecat bolnavi atingându-i 
sau punându-şi mâinile peste ei. Dă referinţa biblică pentru 
fiecare exemplu.  

18. Citează trei exemple în care Isus a răspuns credinţei existente. 
Menţionează a cui credinţă a adus răspunsul lui Isus în fiecare 
caz. Menţionează şi referinţa biblică pentru fiecare exemplu. 

19. Enumeră trei exemple în care compasiunea pentru cei în suferinţă 
a fost factorul cheie în metoda de vindecare folosită de Isus. 
Menţionează referinţa biblică pentru fiecare caz în parte. 

20.  Citează două exemple în care Isus a vindecat bolnavi prin 
eliberarea puterii. Menţionează şi referinţa biblică pentru fiecare 
exemplu.  

21. Apostolii au imitat metodele de vindecare ale lui Isus în mod clar. 
Ce aport important au adus la metodele Lui? 

22. Enunţă în cuvinte proprii trei lecţii importante din Iacov 5:14-15 
despre vindecarea bolnavilor.  

23.  Noul Testament prezintă o gamă largă de metode folosite în 
rugăciunea pentru cei bolnavi şi cu neputinţe. Unele dintre aceste 
metode sunt enumerate mai jos. Toate au fost discutate în acest 
capitol. Pentru fiecare metodă citează unul sau mai multe pasaje 
biblice în care a fost folosită metoda respectivă. Apoi fă un scurt 
rezumat al evenimentului în care a avut loc vindecarea descris în 
fiecare pasaj. 
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Metoda de vindecare 
folosită  

Referinţa biblică  

 

Rezumat  
 

Atingerea persoanei   
 

Folosirea cuvintelor de 
credinţă 

 
 

Răspunsul la credinţa din 
inima persoanei în cauză 

 
 

Căutarea eliberării puterii  
 

Compasiunea   
 

Rugăciunea în Numele lui 
Isus 

 
 

Ungerea cu untdelemn   
 

 

24. Dacă este voia lui Dumnezeu să vindece, de ce unii oameni nu 
sunt vindecaţi? 

25.  Care este diferenţa între o decizie cu privire la diagnostic şi 
decizia cu privire la slujire? 

26.  Să presupunem că un evanghelist cunoscut are o cruciadă în 
apropierea unei biserici locale. Ar trebui ca membrii acelei 
biserici care sunt bolnavi să meargă la acea cruciadă pentru a 
căuta vindecarea? Explicaţi răspunsul dat. 

27.  Ar trebui pastorul, ca om al lui Dumnezeu, să fie singurul care se 
roagă pentru vindecarea bolnavilor în timpul serviciilor bisericii? 
Explică răspunsul dat. 

28.  De ce ar vindeca Dumnezeu păcătoşi? 



   

 

 

 

 

Capitolul 12  

 

Scoaterea demonilor 

 

Biserica a fost trimisă să ducă Evanghelia în toată lumea. Una 
dintre cele mai importante sarcini ale acesteia este să învingă puterile 
întunericului. Biserica face aceasta în numele lui Isus. Prima minune 
făcută de Isus menţionată în Marcu a fost eliberarea unei persoane de 
un demon (1:21-27). Isus a spus mai târziu că acesta va fi unul dintre 
semnele care îi vor însoţi pe cei ce cred, aşa cum este menţionat în 
Marea însărcinare: „În numele Meu vor scoate draci” (Marcu 16:17b). 
Aceasta arată importanţa capacităţii de a învinge demonii. 

În Capitolul 3, am studiat cum venirea Împărăţiei lui Dumnezeu 
are ca rezultat confruntarea cu forţele lui Satan. Demonii lui Satan se 
împotrivesc cu tărie extinderii Împărăţiei lui Dumnezeu. Prin urmare, 
slujitorii Evangheliei trebuie să provoace şi să scoată demoni ori de 
câte ori se întâlnesc cu ei. 

Acest capitol prezintă metode prin care sunt scoşi demonii care au 
invadat trupurile şi vieţile unor indivizi. (Capitolul 13 pune în discuţie 
modalităţile prin care pot fi învinşi demonii care asupresc şi ţin legată 
o anumită regiune geografică.) Mai întâi vom analiza cine sunt demonii 
şi cum îşi chinuie şi posedă victimile.  
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ÎNŢELEGEREA DUŞMANULUI NOSTRU 

Existenţa demonilor 

Biblia (în special cele patru Evanghelii) nu lasă nicio urmă de 
îndoială cu privire la existenţa demonilor. Descrie clar natura rea a 
lucrării lor. Această lucrare include oferirea de „putere unor fiinţe 
umane păcătoase (cum ar fi vrăjitoarele) care caută să aibă o putere 
supranaturală asupra altor oameni” (O’Donovan, 1992, p. 235). 

Isus deseori s-a confruntat cu demoni şi le-a poruncit să iasă din 
oameni. Şi El a poruncit bisericii Sale să aibă acelaşi fel de lucrare 
(Marcu 16:17; Luca 9:1-2).  

 

Caracteristicile demonilor 

Cum sunt demonii? Biblia ne învaţă următoarele lucruri despre 
natura şi caracterul lor: 

1. Sunt fiinţe vii (Luca 4:33-35; Fapte 16:16-17; Iacov 2:19). Ei nu 
sunt vreun fel de forţă impersonală, fie reală sau imaginară. Demonii 
sunt fiinţe vii reale cu propria minte, voinţă şi personalitate. 

2. Sunt duhuri (Geneza 3:1; Apocalipsa 16:13-14). Demonii sunt 
duhuri care nu au propriile trupuri. Ei vor să locuiască în trupurile 
oamenilor. 

3. Sunt puternici. Demonii au inteligenţă, tărie şi putere (Luca 8:29; 
Fapte 16:16-17). Totuşi, nu sunt ca Dumnezeu care este Atotputernic 
şi necreat. Dimpotrivă, sunt fiinţe create cu puteri limitate. Demonii nu 
se pot împotrivi marii puteri a lui Dumnezeu. 

4. Sunt depravaţi din punct de vedere moral (Marcu 1:23; Efeseni 
6:12). Demonii sunt dedicaţi total păcatului şi răzvrătirii. Aceasta o 
numim depravare. Prin urmare, sunt absolut răi, cruzi şi dăunători 
pentru om.  
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Scopurile şi acţiunile demonice 

Îngerii doresc doar să împlinească voia lui Dumnezeu. Pe de altă 
parte, demonii doresc să împlinească voia lui Satan. Scopul principal 
al lui Satan este să-L atace pe Dumnezeu şi să-L rănească. Demonii 
împărtăşesc acest scop. Şi totuşi, ei ştiu că nu se pot împotrivi puterii 
lui Dumnezeu, şi nici nu Îl pot răni în mod direct. Prin urmare, demonii 
încearcă să-L rănească pe Dumnezeu indirect. Şi fac aceasta atacându-
i pe cei pe care Dumnezeu îi iubeşte: pe oameni. Ei caută să aibă acces 
la trupurile, sufletele şi duhurile oamenilor. Fac aceasta în cel puţin trei 
moduri: 

1. Căutând închinarea oamenilor (1 Corinteni 10:19-21). Demonii 
vor ca oamenii să se închine lor (şi, prin urmare, lui Satan). Astfel, ei 
Îl lipsesc pe Dumnezeu de închinarea care i se cuvine de drept Lui. 

2. Ţinându-i pe oameni legaţi (Luca 13:11; Evrei 2:14). Demonii 
vor să îi ţină pe oameni legaţi prin frică, boală sau obiceiuri rele. Astfel, 
demonii denigrează chipul lui Dumnezeu din om. 

3. Orbindu-i pe oameni ca să nu vadă adevărul Evangheliei (Fapte 
10:38; 2 Corinteni 4:4; 2 Timotei 2:25). Demonii încearcă să îi 
împiedice pe oameni să creadă adevărul. Ei nu vor ca oamenii să se 
bucure de o relaţie cu Dumnezeu. De asemenea, demonii încearcă să îi 
împiedice pe oameni să ajungă în cer. O’Donovan (1992) a enumerat 
multe tipuri de activităţi demonice. Mai jos, sunt menţionate şapte 
modalităţi prin care demonii încearcă să ne rănească: 

a. Înşelăciune. Demonii folosesc minciunile pentru a încuraja ura, 
religiile false şi chiar învăţăturile false din Biserică (Ioan 8:44; 1 
Timotei 4:1; 2 Petru 2:21). 

2. Ucidere şi acte de violenţă. Demonii aduc violenţa, rănirea şi 
chiar moartea victimelor lor, dacă acestea nu li se împotrivesc (Ioan 
8:44). 
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3. Tortura. Demonii îi torturează pe oameni prin următoarele stări: 

 Boală fizică (Iov 2:7; Fapte 10:38) 

 Orbire şi muţenie (Matei 12:22) 

 Nebunie (Luca 8:27-29) 

 Diformităţi (Luca 13:11-16) 

4. Încurajarea necurăţiei sexuale. Biblia deseori vorbeşte despre 
„duhuri necurate.” Acest termen se referă la murdăria morală a 
acestora. De asemenea, se referă şi la gândurile, pasiunile şi acţiunile 
necurate pe care le inspiră în alţi oameni (Matei 10:1; Marcu 1:23; 
3:11). Epidemia de SIDA din Africa este hrănită de lucrarea unor astfel 
de demoni. 

5. Împiedicarea lucrării Evangheliei. Am spus deja că demonii se 
împotrivesc întotdeauna răspândirii Evangheliei (Efeseni 6:12; 1 
Tesaloniceni 2:18). 

6. Tulburarea oamenilor lui Dumnezeu (Luca 22:31; 2 
Corinteni12:7). Demonii îi tulbură, descurajează şi aduc frustrare 
credincioşilor ori de câte ori o pot face. 

7. Încurajarea idolatriei şi vrăjitoriei (Deuteronom 32:16-17; 1 
Samuel 15:23; 1 Corinteni 10:19-20). Demonii încurajează şi 
împuternicesc vrăjitoria, idolatria şi închinarea la strămoşi.  

 

Posedarea demonică 

Demonii îşi chinuie şi controlează victimele în diferite moduri. Cea 
mai severă formă se numeşte „posedare demonică.” Un demon (sau 
mai mulţi demoni) posedă o persoană intrând în aceasta şi preluând 
controlul asupra vieţii ei. Un demon îşi poate asuma controlul total sau 
parţial asupra vieţii unei persoane. Acest control demonic poate fi 
continuu sau temporar. Posedarea demonică afectează victimele în 
multe moduri tragice. Acestea includ: 
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 Probleme fizice (Marcu 1:26), inclusiv surzenie, muţenie şi 
orbire (Matei 9:32-33; 12:22) 

 Dorinţa de sinucidere sau auto-rănire (Marcu 5:5; 9:22) 

 Reacţie la şi teamă de Hristos sau numele Lui (Marcu 1:24) 

 Schimbări de presonalitate sau o înceţoşare a conştiinţei 
(Marcu 9:26) 

 O altă personalitate care vorbeşte prin persoana chinuită (Luca 
8:28) 

 O putere fizică foarte mare (Luca 8:29) 

 Cunoştinţe inexplicabile sau puteri oculte (Fapte 16:16-17). 

Se poate ca un creştin să fie posedat demonic? Răspunsul este 
„Nu!” Un creştin născut din nou poate fi ispitit, înşelat, atacat şi chiar 
subjugat de demoni din afară. Totuşi nu este posibil ca un creştin să fie 
posedat de un demon. Niciun demon nu poate locui şi prelua controlul 
asupra unui copil al lui Dumnezeu. 

Sunt trei lucruri care susţin această convingere. Primul, Noul 
Testament nu ne descrie niciun creştin născut din nou care să fie 
posedat de vreun demon. Nu ne dă niciun exemplu de vreo situaţie în 
care un demon a fost scos dintr-un copil al lui Dumnezeu. Al doilea, 
eliberarea de sub puterea demonilor s-a întâmplat de cele mai multe ori 
în momentul mântuirii. (Observaţi, în special, relatarea biblică despre 
trezirea lui Filip din Samaria din Fapte 8:5-8.) Al treilea, niciuna dintre 
Epistole nu discută posedarea demonică fiind un pericol pentru creştini. 

Cele trei aspecte citate mai sus susţin convingerea că creştinii nu 
pot fi posedaţi de demoni. Totuşi, posedarea demonică este posibilă 
pentru cei căzuţi şi apostaţi (Matei 12:43-45; 2 Petru 2:20-21). Unii 
susţin că au slujit şi au adus eliberare unor „creştini posedaţi de 
demoni”. Eu cred că aceşti „creştini” erau fie căzuţi de la credinţă, fie 
apostaţi.  
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Satan este un vrăjmaş învins 
Atunci când ne confruntăm cu demonii, trebuie să nu uităm două 

adevăruri importante. Primul, puterea diavolului din această vreme este 
foarte mult limitată de puterea Duhului Sfânt (2 Tesaloniceni 2:7). Prin 
Duhul, avem o putere de conducere asupra demonilor. Al doilea, 
puterea lui Satan şi a demonilor lui a fost înfrântă la Calvar (Ioan 
12:31). Coloseni 2:15 afirmă: „A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi 
le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin 
cruce.” 

Satan şi demonii săi sunt acum un vrăjmaş învins. Este adevărat că 
ei continuă să atace fiinţele umane. Totuşi, ei nu pot opri progresul 
Bisericii datorită lucrării măreţe făcută de Hristos pe cruce.  

 

CUM SĂ SCOATEM DEMONI 

Vom continua acum cu discutarea modurilor în care putem scoate 
demoni. Pentru început, vom lua în discuţie pe slujitorul care face 
lucrarea de eliberare. 

Slujitorul care face lucrarea de eliberare 

Un bun soldat se pregăteşte pentru luptă. La fel, oricine vrea să fie 
implicat în lucrarea de eliberare trebuie să se pregătească pe sine. Mai 
jos sunt enumerate cinci cerinţe pentru lupta spirituală. 

1. Slujitorul trebuie să înţeleagă faptul că scoaterea unui demon 
este o bătălie reală. Acesta se confruntă cu un duşman real şi periculos 
şi nu trebuie să ia niciodată cu uşurinţă această bătălie. 

2. Deoarece bătălia este una spirituală, slujitorul trebuie să fie plin 
de Duhul Sfânt. 

3. Slujitorul trebuie să fie supus în totalitate voii lui Dumnezeu 
(Iacov 4:7). 
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4. Slujitorul trebuie să cunoască modul în care lucrează armura sa 
(Efeseni 6:10-18). (Vezi secţiunea III din Capitolul 10.) Şi trebuie să 
ştie cum să o folosească în luptă. 

5. Slujitorul trebuie să aibă o credinţă vie în biruinţa de la Calvar 
şi în sângele lui Hristos. Ar trebui să experimenteze personal 
autoritatea lui Isus Hristos peste viaţa lui.  

 

Lucrarea de eliberare 

Ucenicii lui Isus Hristos au fost însărcinaţi şi împuterniciţi să-i 
elibereze pe cei care sunt posedaţi de demoni. Isus este exemplul şi 
călăuzitorul nostru într-un astfel de război spiritual (Luca 4:18-19; 31-
37). El ne-a însărcinat să Îl urmăm în luptă (Marcu 16:15-18). 

Isus ne-a dat puterea de care avem nevoie pentru a-i elibera pe cei 
subjugaţi. Umplerea şi darurile Duhului Sfânt ne împuternicesc să 
descoperim şi expunem demonii. (Darurile de revelaţie sunt esenţiale 
în aceste situaţii, în special deosebirea duhurilor.) De asemenea, Duhul 
Sfânt ne dă puterea şi autoritatea să scoatem aceşti demoni (Luca 9:1-
2; 10:17-19).  

 

Procesul eliberării 

Scoaterea demonilor şi zdrobirea legăturilor demonice este 
lucrarea lui Dumnezeu. Această lucrare se face doar prin puterea 
Duhului Sfânt. Înfrângerea demonilor este un semn că Împărăţia lui 
Dumnezeu este prezentă. De asemenea, arată puterea şi domnia lui 
Hristos asupra acestei lumi. 

Ca şi în lucrarea de vindecare a bolnavilor, sunt necesari trei paşi 
pentru lucrarea de eliberare. (Vezi secţiunea III din Capitolul 11.) 
Aceşti paşi sunt: interviul, lucrarea de manifestare a puterii Duhului în 
care are loc eliberarea şi călăuzirea post-eliberare. 
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1. Interviul (descoperirea). Un interviu cu o persoană posedată sau 
subjugată nu este întotdeauna posibil. Dacă este posibil, atunci acesta 
ar trebui să fie primul pas din procesul de eliberare. Interviul ne permite 
să descoperim prezenţa demonului. Facem aceasta prin darul deosebirii 
duhurilor. De asemenea, demonii se tulbură în prezenţa Duhului lui 
Dumnezeu. Uneori, se vor expune singuri. Deseori au făcut aşa în 
timpul lucrării lui Hristos (Marcu 1:23; 5:6-7). 

Când este posibil, ar trebui să cerem un angajament din partea celui 
care caută eliberarea. Aceasta ar trebui să se întâmple înainte de 
scoaterea demonului. Ar trebui să-l conducem într-o rugăciune de 
pocăinţă şi mărturisire a păcatelor sale. Şi ar trebui în special să ne 
ocupăm de acele păcate care au o legătură directă cu legătura spirituală. 
Persoana în cauză trebuie să renunţe cu îndrăzneală la orice lucruri 
demonice şi la faptele firii pământeşti din viaţa sa.  

2. Lucrarea de manifestare a puterii Duhului în care are loc 
eliberarea. Începem lucrarea de eliberarea efectivă chemând Numele 
lui Isus şi rugându-L pe Duhul Sfânt să vină. Ar trebui să aşteptăm până 
când simţim prezenţa lui Dumnezeu. Apoi putem continua cu scoaterea 
demonilor (sau în unele cazuri izgonirea acestora). Una sau mai multe 
dintre acţiunile de mai jos pot fi folosite: 

 să legăm demonii în Numele lui Isus (Matei 16:19; 18:18) 

 să poruncim demonilor să iasă, să plece sau să elibereze 
persoana în cauză (Luca 4:35) 

 să poruncim demonilor să nu revină (Marcu 9:25) 

Uneori demonul se va lupta şi se va opune (Marcu 1:24-26; Luca 
8:28). În astfel de situaţii, slujitorul trebuie să continue cu credinţă până 
când primeşte biruinţa. Eliberarea, deseori, forţează anumite 
manifestări demonice fizice (Luca 4:33-35; 9:39, 42). Slujitorul nu ar 
trebui să fie distras sau să se teamă de aceste manifestări. Dimpotrivă, 
ar trebui să îi poruncească demonului să tacă din gură (Marcu 1:25; 
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34). Apoi, cu autoritatea dată de Hristos, poate porunci demonului să 
iasă şi să nu mai intre (Marcu 9:25). 

Biblia de studiu pentru o viaţă deplină (2000, p. 1368) conţine un 
articol intitulat „Puterea asupra lui Satan şi a demonilor.” Acest articol 
subliniază şapte paşi pentru eliberarea oamenilor din legăturile 
demonice. 

1. Recunoaşte faptul că nu ne aflăm într-un conflict cu carnea şi 
sângele, ci cu forţele şi puterile spirituale ale celui rău (Efeseni 
6:12). 

2. Trăieşte înaintea lui Dumnezeu, dedicat complet adevărului şi 
neprihănirii Sale (Romani 12:1-2, Efeseni 6:14). 

3. Ai credinţa că puterea lui Satan poate fi înfrântă în orice zonă 
a împărăţiei sale (Fapte 26:11; Efeseni 6:16; 1 Tesaloniceni 
5:8) şi fiţi conştient de faptul că credinciosul are nişte arme 
spirituale puternice date de Dumnezeu pentru distrugerea 
întăriturilor lui Satan (2 Corinteni 10:4-5). 

4. Proclamă Evanghelia Împărăţiei în plinătatea Duhului Sfânt 
(Matei 4:23; Luca 1:15-17; Fapte 1:8; 2:4; 8:12; Romani 1:16; 
Efeseni 6:15). 

5. Provoacă direct pe Satan şi puterile sale crezând în Numele lui 
Isus Hristos (Fapte 16:16-18), folosind Cuvântul lui 
Dumnezeu (Efesni 6:17), rugându-vă în Duhul (Fapte 6:4; 
Efeseni 6:18), postind (vezi nota cu privire la Matei 6:16) şi 
izgonind demoni (vezi nota cu privire la Matei 10:1; 12:28; 
17:17-21; Marcu 16:17; Luca 10:17; Fapte 5:16; 8:7; 16:18; 
19:12), 

6. Roagă-te în special pentru ca Duhul Sfânt să-i convingă pe cei 
pierduţi de păcatul lor, de neprihănire şi de judecata care are să 
vină (Ioan 16:7-11). 
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7. Roagă-te şi doreşte-ţi cu ardoare manifestarea Duhului prin 
darurile de vindecare, vorbirea în limbi, facerea minunilor, prin 
semne şi minuni (Fapte 4:9-33; 10:38; 1 Corinteni 12:7-11).  

3. Călăuzirea post-rugăciune. Ultimul pas din întâlnirea de 
manifestare a Duhului în care are loc eliberarea este călăuzirea şi sfatul 
dat post rugăciune. O persoană care a fost sub controlul sau influenţa 
puternică a demonilor va avea nevoie de foarte mult ajutor. Consilierea 
ulterioară, suportul emoţional şi rugăciunea sunt esenţiale. Acum nu 
este momentul să lăsăm singură persoana eliberată. Trebuie să îi arătăm 
o preocupare plină de dragoste şi suport spiritual. 

Slujitorul trebuie să discearnă starea spirituală a persoanei în cauză. 
Dacă este necesar, ar trebui să conducă imediat persoana respectivă la 
mântuire şi împăcare cu Dumnezeu. Apoi slujitorul ar trebui să se roage 
cu persoana respectivă să primească botezul Duhului Sfânt. (Vezi 
Capitolul 14). Isus ne-a avertizat cu privire la neglijarea acestor 
aspecte: 

Duhul necurat, când a ieşit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, 
căutând odihnă, şi n-o găseşte. Atunci zice: „Mă voi întoarce în 
casa mea, de unde am ieşit. Şi, când vine în ea, o găseşte goală, 
măturată şi împodobită. Atunci se duce şi ia cu el alte şapte duhuri 
mai rele decât el: intră în casă, locuiesc acolo, şi starea din urmă a 
omului acestuia ajunge mai rea decât cea dintâi. (Matei 12:43-45a) 

Persoana în cauză va avea nevoie de ajutor pentru a se ocupa de 
problemele emoţionale şi spirituale rămase. Ar trebui să păstrăm o 
legătură apropiată cu persoana respectivă, până când aceasta este 
complet eliberată de acele legături. Întotdeauna ar trebui să arătăm o 
preocupare plină de dragoste faţă de demnitatea persoanelor care 
primesc slujirea noastră.  
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REZUMAT 

Credincioşii în Isus Hristos au primit porunca să scoată demoni 
(Marcu 16:17). Este adevărat că Satan este un duşman învins. Chiar şi 
aşa, el tot mai are putere. Îl putem confrunta doar cu puterea şi ungerea 
Duhului. 

Demonii sunt fiinţe reale vii care caută să distrugă omenirea. Ei se 
împotrivesc lărgirii Împărăţiei lui Dumnezeu prin biserică. Metodele 
folosite de ei includ: 

 înşelăciunea 

 uciderea şi diferite forme de violenţă 

 torturarea 

 încurajarea necurăţiei sexuale 

 împiedicarea lucrării Evangheliei 

 tulburarea oamenilor lui Dumnezeu 

 promovarea idolatriei şi vrăjitoriei 

Procesul de eliberare urmează acelaşi model în trei paşi folosit şi 
în vindecare. Aceşti paşi sunt: 

 interviul 

 lucrarea de manifestare a puterii Duhului în care are loc 
eliberarea 

 călăuzirea post-eliberare 
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ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE 
 

1.   Care a fost prima minune făcută de Isus menţionată în Evanghelia 
după Marcu? Descrieţi pe scurt această minune. 

2.  Citeşte din nou versiunea din Marcu a Marii însărcinări (16:15-
18). Care este primul semn care îi însoţeşte pe credincioşi, 
conform acestui pasaj? 

3.  Care sunt cele două lucruri de care putem fi absolut siguri cu 
privire la demoni? 

4.  Enumeraţi patru caracteristici ale demonilor. 

5.  Care este scopul principal al lui Satan? Cum caută să-şi 
împlinească acest scop? 

6.  Enumeră trei modalităţi prin care demonii Îl atacă pe Dumnezeu 
şi pe om. 

7.  Enumeră şapte tipuri de activităţi ale demonilor. Scrie o referinţă 
biblică pentru fiecare.  

8.  Care este cea mai severă formă de chin demonic? Descrie-o. 

9.  Enumeră şapte modalităţi prin care posedarea demonică afectează 
victimele. 

10. Poate un creştin să fie posedat de demoni? Enunţă motive pentru 
susţinerea răspunsului. 

11. Enunţă două adevăruri importante de care să ne amintim când 
suntem chemaţi să confruntăm demonii. 

12.  Enumeră cinci cerinţe pe care un slujitor care face lucrarea de 
eliberare trebuie să le îndeplinească. 

13.  Care este însărcinarea pe care ne-a dat-o Isus cu privire la 
demoni? 
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14.  Ce echipament (daruri) şi putere ne-a dat El ca să îi învingem? a) 
echipament Putere: 

15.  Ce încercăm să descoperim în timpul interviului din procesul 
lucrării de eliberare? 

16.  Ce ar trebui să facem înainte de a începe lucrarea de manifestare a 
puterii Duhului Sfânt în care are loc eliberarea (dacă este 
posibil)? 

17. Care sunt cei trei paşi scripturali pe care îi putem urma atunci 
când scoatem demoni? 

18.  Ce facem dacă un demon se împotriveşte încercării noastre de a-l 
izgoni dintr-o persoană? 

19. Citeşte din nou cei şapte paşi ai procesului de scoatere de demoni 
din articolul scris în Biblia de studiu pentru o viaţă deplină. Cu 
propriile cuvinte enunţă trei paşi care ţi se par foarte importanţi. 

20. De ce este atât de important sfatul post-rugăciune în cazul unei 
persoane care tocmai a fost eliberată de un demon? 

21. Ce ar trebui să facă slujitorul imediat ce persoana în cauză este 
eliberată? De ce? 

22.  Recapitulează secţiunea II. C. Apoi numeşte din memorie cei trei 
paşi care trebuie urmaţi în procesul scoaterii de demoni.  

23.  Recapitulează cele şapte acţiuni ale demonilor prezentate în 
secţiunea II. B. Apoi identifică anumiţi oameni, instituţii, afaceri 
sau materiale care susţin aceste şapte acţiuni. Enumeră câteva 
acţiuni pe care creştinii le pot întreprinde pentru a lupta împotriva 
acestor instrumente demonice: 

a)  înşelăciunea:  

b)  uciderea şi alte forme de violenţă:  

c) tortura:  

d) încurajarea necurăţiei sexuale:  
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e) împiedicarea lucrării Evangheliei:  

f) tulburarea oamenilor lui Dumnezeu:  

g) promovarea idolatriei şi vrăjitoriei:  

Întrebările 24. la 27.: Aminteşte-ţi un moment în care ai văzut cum a 
fost scos un demon. Descrie acest eveniment făcând referire la 
următoarele întrebări. 

24.  Care era starea fizică a persoanei posedate înainte de eliberare: 

25.  Care era starea fizică a persoanei posedate după eliberare: 

26.  Ce a făcut slujitorul? 

27.  Ce a spus slujitorul? 

28.  Compară răspunsurile date de tine la Î24 până la Î27 cu cele date 
de colegii tăi. Care sunt asemănările şi deosebirile pe care le 
observi în aceste situaţii în care a avut loc o eliberare? 

29.  Deseori, Isus s-a atins de cei bolnavi când i-a vindecat. S-a atins 
vreodată Isus de un posedat demonic atunci când l-a eliberat? Ar 
trebui un slujitor care practică lucrarea de eliberare să se atingă 
(scuture, apuce, ţină în braţe) o persoană posedată demonic? 
Explică răspunsul dat. 

30.  Împărtăşeşte răspunsurile la întrebarea 23 cu colegii de clasă. Ar 
trebui creştinii să se lupte cu sau să se împotrivească persoanelor, 
instituţiilor, afacerilor sau materialelor care susţin acţiunile 
demonice? Dacă da, cum ar trebui să o facă? 

 

 



   

 

 

 

 

Capitolul 13  

 

Învingerea duhurilor 

teritoriale 

 

CE SUNT DUHURILE TERITORIALE? 

Duhurile teritoriale este doar un alt termen pentru demoni, după 
cum am discutat şi în Capitolul 12. Totuşi, aceşti demoni au un scop 
diferit. Unii demoni chinuie doar indivizi. Duhurile teritoriale 
controlează (sau influenţează) anumite localităţi, grupuri de oameni sau 
societăţi. (Multe dintre aceste duhuri controlează grupuri de oameni 
sau societăţi întregi. Nu controlează neapărat o zonă geografică. De 
aceea, ar putea fi numiţi mult mai corect, duhuri care controlează sau 
duhuri regionale.) 

Demonii sunt bine organizaţi 

Biblia, în mod clar, ne învaţă că duhurile rele au diferite ranguri şi 
lucrări: 

Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva 
căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor 
întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în 
locurile cereşti. (Efeseni 6:12; vezi şi Coloseni 2:16) 

Scriptura sugerează că aceste duhuri care stăpânesc sunt desemnate 
anumitor localităţi, societăţi, grupuri de oameni şi triburi pe întregul 
pământ. Conform a ceea ce a spus Peter Wagner, 
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Satan deleagă membri cu grade înalte din ierarhia duhurilor rele 
pentru a controla naţiuni, regiuni, oraşe, triburi, grupuri de oameni, 
cartiere şi alte reţele sociale importante în întreaga lume. (1990, p. 17) 

Wesley Deuwel a etichetat conţinutul acestei ierarhii a duhurilor 
demonice (1986, p. 104-105). El scria: 

Nu cunoaştem modul în care Satan şi-a organizat demonii din 
împărăţia sa. Scriptura foloseşte anumiţi termeni pentru descrierea 
fiinţelor spirituale şi, deseori, în aşa fel încât ne indică faptul că 
acestea sunt sub stăpânirea lui Satan. Mai jos sunt prezentaţi unii 
dintre aceşti termeni din limba greacă: 

 

archai  
 

conducători  

 

(1 Corinteni 15:24; 
Efeseni 1:21; 3:10; 6:12; 
Coloseni 1:6; 2:10, 15)  

exousiai  

 

autorităţi  

 

(1 Corinteni 15:24; 
Efeseni 1:21; 3:10; 6:12; 
Coloseni 1:16)  

dunameis  

 

puteri  

 

(Romani 8:38, 1 
Corinteni 15:24; Efeseni 
1:21)  

kuriotes  

 

domenii, 
domnie  

(Efeseni 1:21; Coloseni 
1:16) 

throni   tronuri   (Coloseni 1:16)  

archontes  

 

conducători, 
prinţi  

(1 Corinteni 2:6)  

kosmokratores 

 

conducătorii 
lumii  

conducătorii lumii  
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Conform lui Deuwel, 

Aceşti termeni se pot referi la diferitele grade/ranguri de 
autoritate, diferite contexte sau diferite însărcinări sub domnia lui 
Satan. Cel mai important este faptul că toate aceste fiinţe sunt 
limitate în putere, cunoştinţe şi scop al activităţii lor. Toate au fost 
învinse de Hristos la cruce. Toate ştiu că îşi aşteaptă judecata, care 
va fi urmată de pedeapsa veşnică (Matei 8:29).  

 

Satan este comandantul lor 

Aceste duhuri care controlează sunt în subordinea comandantului 
lor şef Satan. Biblia spune: „Ştim că … toată lumea zace în cel rău” (1 
Ioan 5:19). „Toată lumea” (kosmos în limba greacă) implică toate 
sistemele umane de pe pământ. Acestea includ sistemele politice, 
religioase, educaţionale, sociale şi economice. George Otis scria: 

Obiectivele lui Satan … sunt acelea de a câştiga controlul asupra 
vieţilor fiinţelor umane stăpânind sistemele – politice, economice 
şi religioase – pe care le-au creat. (1991, p. 88) 

Satan îşi exercită acest control printr-o reţea puternică de 
conducători demonici, autorităţi, puteri şi forţe spirituale rele (Efeseni 
6:12). Otis (1991, p. 94) a descris această reţea: 

Azi, o ierarhie de puteri rele radiază asupra pământului pentru a 
gestiona zone şi popoare care se află deja sub stăpânire satanică 
(întărituri) şi pentru a se angaja într-un război împotriva a celor 
care nu sunt. În Scriptură, anumiţi „stăpâni spirituali” (duhuri cu 
grade înalte) sunt numiţi la fel cu teritoriile pe care le controlează. 
Aceştia includ prinţul Persiei (Daniel 10:13), prinţul Greciei 
(Daniel 10:20), împăratul Tirului (Ezechiel 28:12) şi duhul 
Babilonului (Apocalipsa 17:3-5). În alte cazuri, puterile satanice 
conducătoare şi-au luat identitatea zeităţilor teritoriale cum ar fi, 
Bel în Babilon (Ieremia 51:44), Baal-Zebub din Ecron (2 Împăraţi 
1:2-3) şi Apolion, îngerul Adâncului (Apocalipsa 9:11). 
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În concluzie, duhurile teritoriale, sunt duhuri demonice de rang 
înalt. Ele controlează, sau caută să controleze, teritoriile sau societăţile 
în care stau.  

 

CARE ESTE LUCRAREA ŞI CARE SUNT METODELE 
FOLOSITE DE DUHURILE TERITORIALE? 

Lucrarea duhurilor teritoriale 

Lucrarea principală a duhurilor teritoriale este aceea de a subjuga 
societăţi, zone şi grupuri de oameni. De asemenea, încearcă să îi 
împiedice pe oameni să creadă Evanghelia şi să fie mântuiţi (2 
Corinteni 4:4). O modalitate de a-şi exercita controlul este prin 
influenţarea conducătorilor şi guvernelor (vezi Apocalipsa 16:14). 
Douglas Pennoyer (1990) crede că demonii controlează o anumită 
societate controlând oamenii importanţi din acea societate. El a descris 
această „captivitate colectivă” impusă oamenilor de aceste duhuri de 
rang înalt, astfel: 

Demonii care lucrează prin indivizi pot controla societatea până la 
un anumit punct şi pot folosi, în mod activ, sistemul pentru a 
preveni lumina evangheliei să pătrundă în vieţile membrilor acelei 
societăţi … Scopul demonic este de a ţine pe cei prinşi în 
întunericul diavolului, într-un fel de captivitate colectivă care 
descurajează indivizii să încerce să scape şi să intre în Împărăţia 
luminii. (1990, p. 250) 

 

Metodele folosite de duhurile teritoriale 

În ce mod duhurile teritoriale împiedică o societate ca să primească 
lumina Evangheliei? O modalitate este aceea de a-i orbi pe oameni faţă 
de adevăr. (Vezi şi Secţiunea II.C din Capitolul 12): 

Şi, dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei 
ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o 
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dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina 
Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. (2 
Corinteni 4:3-4) 

Cum poate Satan orbi mintea a miliarde de oameni din întreaga 
lume? Evident, nu poate face acest lucru singur, deoarece el este o fiinţă 
finită. Satan depinde de un sistem bine dezvoltat de conducere şi 
control asupra duhurilor. 

Satan controlează teritoriile şi societăţile lucrând şi prin natura 
firească a omului. Toţi oamenii fără dumnezeu sunt depravaţi din punct 
de vedere moral şi spiritual. Oamenii vor fi din ce în ce mai legaţi, pe 
măsură ce sunt din ce în ce mai corupţi. Acesta este planul duhurilor 
teritoriale ale lui Satan.  

 

CUM SĂ ÎNVINGEM DUHURILE TERITORIALE 

Duhurile teritoriale trebuie provocate prin puterea şi autoritatea 
numelui lui Isus. Putem lupta împotriva acestor duhuri stăpânitoare şi 
le putem învinge în trei moduri: 

1. prin războiul spiritual strategic al rugăciunii 

2. prin legarea celui tare 

3. prin proclamarea Evangheliei în puterea Duhului Sfânt 

Doar atunci Evanghelia se va putea răspândi eficient în zonele 
neatinse încă. 

 

Războiul spiritual strategic prin rugăciune 

Războiul spiritual strategic prin rugăciune implică confruntarea 
duhurilor stăpânitoare în Numele lui Isus. Puterea Duhului Sfânt este 
vitală în acest război. Prin Duhul, putem porunci demonilor care au pus 
stăpânire pe anumiţi oameni. (Vezi Capitolul 12) În acelaşi fel, putem 
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porunci duhurilor rele să îşi retragă stăpânirea/controlul pe care îl au 
asupra unor teritorii specifice. 

Războiul spiritual strategic prin rugăciune implică şi rugăciunea 
stăruitoare pentru ca Duhul Sfânt să aducă trezire. Prezenţa Duhului 
Sfânt este o forţă care restricţionează puterile demonice (2 Tesaloniceni 
2:7). Războiul spiritual strategic prin rugăciune are ca rezultat „uşile 
deschise”, deseori menţionate în Scriptură (1 Corinteni 2:12; Coloseni 
4:3, Apocalipsa 3:8). Este înţelept să punem de-o parte timp pentru o 
astfel de rugăciune. Ar trebui să facem aceasta înainte de a intra într-o 
ţară, o regiune, un oraş sau un sat pentru a predica Evanghelia.  

 

Legarea celui tare 

O a doua modalitate de a învinge duhurile teritoriale este aceea de 
a-l lega „pe cel tare”. Isus a vorbit despre folosirea acestei arme 
spirituale puternice: 

Dar, dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci 
Împărăţia lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau, cum poate cineva 
să intre în casa celui tare şi să-i jefuiască gospodăria, dacă n-a legat 
mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. Matei 12:28-29 

Când omul cel tare şi bine înarmat îşi păzeşte casa, averile îi sunt 
la adăpost. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el şi-l biruie, 
atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea şi împarte prăzile 
luate de la el. Luca 11:21-22 

Cine este „cel tare”? Este un demon puternic care controlează o 
persoană, o societate sau o regiune. Observaţi că în Luca 11:21 ni se 
spune că acest demon este „bine înarmat”. „Casa” celui tare poate fi 
trupul persoanei posedate de către demon. „Averile” (Matei 12:29) sunt 
sufletele oamenilor ţinuţi legaţi. 

Din aceste două pasaje din Scriptură, învăţăm două lecţii 
importante. 
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1. Duhurile care controlează sunt scoase sau izgonite de Duhul lui 
Dumnezeu (vezi Matei 12:28). În Luca 11:22, Isus decrie Duhul lui 
Dumnezeu ca fiind „unul mai tare” decât demonul cel tare. Putem 
învinge aceste puteri demonice numai prin puterea Duhului Sfânt. 

2. Îl vom subjuga pe cel tare intrând în casa lui şi „legându-l” (Vezi 
Matei 12:29). Ce implică aceasta? Cere din partea noastră să intrăm pe 
teritoriul demonului şi să îl legăm în Numele lui Isus. Îi putem porunci 
ca să-şi retragă controlul pe care îl are asupra oamenilor ţinuţi legaţi. 
Putem lega puterea lui în Numele lui Isus prin puterea şi ungerea 
Duhului Sfânt.  

 

Proclamarea Evangheliei 

O a treia modalitate de a învinge duhurile teritoriale este prin 
proclamarea Evangheliei prin puterea Duhului Sfânt. Am învăţat în 
Capitolul 4 că Evanghelia lui Hristos are o mare putere spirituală. Este 
cu adevărat „puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care 
crede” (Romanii 1:16b). Lumina Evangheliei străluceşte tot mai 
puternic pe măsură ce aceasta este predicată. Stăpânirea duhurilor 
teritoriale este diminuată pe măsură ce oamenii aud şi cred în 
Evanghelie. Întunericul este îndepărtat şi oamenii sunt eliberaţi.  

 

Şase principii importante 

Încheiem acest capitol prin a vă oferi şase principii importante de 
urmat atunci când ne angajăm în războiul spiritual împotriva duhurilor 
teritoriale. 

1. Ai o relaţie corectă cu Dumnezeu. Înainte de a încerca să se lupte 
cu aceste duhuri ale întunericului, o persoană trebuie să fie cu adevărat 
născută din nou. Trebuie să aibă o viaţă personală de rugăciune vitală 
şi o relaţie apropiată cu Dumnezeu. Nu uitaţi, că doar cei care „îşi 
cunosc Dumnezeul”, „vor fi puternici şi vor face lucrări mari.” (Daniel 



Capitolul 13: Învingerea duhurilor teritoriale 

  182 
 

11:3, traducere liberă din limba engleză). Trebuie să fim conştienţi de 
dependenţa noastră absolută de Dumnezeu. 

2. Mărturiseşte şi lepădă-te de orice păcate ştiute. Nu ar trebui să 
ne angajăm în acest fel de război spiritual având păcate nemărturisite 
în viaţa noastră. Isaia 5:1-2 spune: 

Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici 
urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid 
de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă 
ascund faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte! 

Orice păcat repetat sau fapte ale firii pământeşti înseamnă un tipar 
de păcătuire. Un astfel de tipar de înfrângere este o uşă deschisă pentru 
atacul demonic (Galateni 5:19-21). Acesta trebuie confruntat şi învins. 
Ostaşii Domnului trebuie să caute eliberarea personală înainte de a se 
angaja într-un război spiritual. 

3. Pune-ţi întreaga armură a lui Dumnezeu. În Efeseni 6:11, 
suntem îndemnaţi să ne luăm „întreaga armură a lui Dumnezeu”. 
Niciun războinic spiritual nu merge la luptă fără a îmbrăca mai întâi 
întreaga armură a lui Dumnezeu descrisă în Efeseni 6:1-18. 

4. Fii plin de Duhul Sfânt. Prin puterea Duhului Sfânt scoatem 
demoni (Luca 11:20). De aceea, înainte ca să ne angrenăm în războiul 
spiritual, ar trebui să fim botezaţi în Duhul Sfânt. De asemenea, trebuie 
să umblăm continuu în prezenţa şi puterea Duhului Sfânt. 

5. Continuă în rugăciune până când ai biruinţă. Victoria în orice 
război nu este câştigată într-o singură bătălie – sau doar într-o singură 
întâlnire de rugăciune. Ca şi Daniel, trebuie să fim pregătiţi să 
continuăm în rugăciune până avem biruinţa (conform Daniel 10:2, 12). 

6. Combină rugăciunea cu predicarea Evangheliei plină de 
ungere. Ostaşul împuternicit al lui Dumnezeu va predica, iar semnele 
şi minunile îl vor însoţi. Mântuirea şi biruinţa într-o zonă controlată 
demonic sunt posibile doar atunci când rugăciunea este combinată cu 
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predicarea plină de ungere. Niciun demon nu se poate împotrivi puterii 
manifestate a lui Dumnezeu.  

 

REZUMAT 

Satan însărcinează duhurile teritoriale cu controlul asupra anumitor 
regiuni, grupuri de oameni şi societăţi. Acestea se împotrivesc 
răspândirii Evangheliei în cadrul acestor regiuni. Scopul lor este de a 
ţine legaţi oamenii din punct de vedere spiritual. Noul Testament 
foloseşte mulţi termeni pentru a descrie aceste fiinţe spirituale 
puternice: 

 Conducători 

 Autorităţi 

 Puteri 

 Domenii, domnie 

 Tronuri 

 Conducători, prinţi 

Duhurile teritoriale pot fi confruntate şi învinse prin puterea 
Duhului Sfânt. Aceasta se întâmplă pe măsură ce biserica face trei paşi 
importanţi: 

 Războiul spiritual strategic prin rugăciune 

 Legarea celui tare 

 Proclamarea Evangheliei prin puterea Duhului Sfânt 

Slujitorul care face o lucrare de manifestare a puterii Duhului Sfânt 
trebuie să urmeze şase principii importante atunci când se luptă cu 
duhurile teritoriale. Aceste principii sunt: 

 O relaţie corectă cu Dumnezeu 

 Mărturisirea şi lepădarea de orice păcate cunoscute 
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 Punerea întregii armuri a lui Dumnezeu 

 Umplerea de Duhul Sfânt 

 Continuarea rugăciunii până la obţinerea biruinţei 

 Combinarea rugăciunii cu predicarea Evangheliei plină de 
ungere. 

 

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE 
 

1. Defineşte termenul duhuri teritoriale. 

2.  De ce aceste duhuri mai pot fi numite şi duhuri care controlează 
sau duhuri regionale? 

3.  Scrie un verset din Scriptură care arată că demonii sunt organizaţi 
şi au diferite grade. 

4.  Cine este conducătorul demonilor? Cum se foloseşte el de demoni 
pentru a controla teritorii şi oameni? 

5.  Care este lucrarea principală a duhurilor teritoriale? 

6.  Numeşte o modalitate prin care duhurile teritoriale controlează o 
anumită zonă sau societate. 

7. Satan caută să controleze anumite popoare şi societăţi prin:  

8.  Descrie războiul spiritual strategic prin rugăciune cu propriile 
cuvinte. Ce ar trebui să ne aşteptăm să se întâmple după o astfel 
de rugăciune? 

9.  Cine este „cel tare” descris în Matei 12 şi Luca 11? Pe cine sau ce 
anume controlează el? 

10.  Care sunt cele două lecţii importante pe care trebuie să le învăţăm 
despre confrutarea şi învingerea duhurilor teritoriale?  
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11.  Ce se întâmplă cu puterea duhurilor teritoriale atunci când 
Evanghelia este predicată într-o anume regiune? 

12.  Un războinic spiritual ar trebui să urmeze şase principii atunci 
când intră în război cu duhurile teritoriale. Recapitulează 
principiile prezentate în această secţiune până când le poţi rosti 
din memorie.  

13. Enumeră şapte titluri diferite date duhurilor teritoriale în Noul 
Testament. Citează cel puţin o referinţă pentru fiecare titlu. Apoi 
rezumă mesajul versetului într-o frază. 

14.  Realizează o scurtă schiţă de predică pe baza unuia dintre cele trei 
pasaje biblice de mai jos. Subliniează clar biruinţa noastră în 
Hristos în schiţa realizată. 

a)  Matei 12:28-29 

b)  Efeseni 6:12 

c)  Coloseni 2:15 

15. Împărtăşeşte colegilor de clasă răspunsurile de la întrebările 13 şi 
14 de mai sus. 

16.  Mulţi pastori încep fiecare serviciu de închinare legându-l pe 
diavolul în rugăciunea de început. La fel a procedat şi Isus în 
Matei 12:28-29 şi Luca 11:21-22? Trebuie diavolul să fie legat 
într-un serviciu de închinare din biserică? Explică răspunsul. 

17.  Războiul spiritual strategic prin rugăciune este acelaşi lucru cu 
rugăciunea de mijlocire? Explică răspunsul. 
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Capitolul 14 

 

Rugăciunea alături de alţi 

credincioşi pentru primirea 

Duhului Sfânt 

 

În Capitolul 6, am discutat importanţa botezului Duhului Sfânt în 
lucrarea de manifestare a puterii Duhului. Înainte de a intra într-o astfel 
de lucrare trebuie să fii împuternicit de Duhul Sfânt. În acest capitol, 
vom discuta cum să îi conducem pe alţii spre această experienţă 
creştină vitală. Vom face aceasta prezentând un model de slujire 
practic. Am folosit acest model de slujire atât în S.U.A., cât şi în Africa. 
Şi personal am văzut sute de oameni umpluţi de Duhul Sfânt. 

Unii au pus la îndoială dacă este modul corect de a-i învăţa pe 
oameni cum să fie umpluţi de Duhul. Ei spun că botezul Duhului Sfânt 
este doar lucrarea lui Dumnezeu. Stanley Horton (1993) a dezbătut 
această chestiune importantă: 

Ai putea spune că este greşit să dai instrucţiuni oamenilor cu privire 
la întoarcerea lor la Hristos Botezătorul şi exprimarea credinţei lor? 
Cei mai mulţi creştini cred că nu este nimic greşit cu privire la a da 
instrucţiuni oamenilor cum să găsească mântuirea. De ce să nu îi 
ajutăm pe oameni să primească şi botezul? (p. 241-242) 

Este important să se dea învăţătură şi să se predice despre acest 
subiect în mod frecvent. Ca rezultat, oamenii vor fi umpluţi de Duhul.  
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ÎNTREBĂRI DE BAZĂ 

În această secţiune vom discuta cum să ne rugăm cu o persoană ca 
aceasta să fie umplută de Duhul Sfânt. Totuşi, mai întâi, trebuie să 
răspundem la trei întrebări de bază: 

 Cine poate fi umplut de Duhul Sfânt? 

 Cine se poate ruga cu alţii ca aceştia să fie umpluţi de Duhul 
Sfânt? 

 Ce implică să primeşti Duhul Sfânt? 

 

Cine poate fi umplut de Duhul Sfânt? 

Oricine care a fost cu adevărat născut din nou poate şi ar trebui 
imediat să fie umplut de Duhul Sfânt. Această experienţă minunată nu 
este rezervată doar pentru cei care sunt deja maturi spiritual. Şi nu este 
doar pentru cei care aparţin unui anumit grup de biserici sau 
confesiune. Este o promisiune pentru toţi creştinii, din toate timpurile 
(Fapte 2:17-18, 38-39). 

 

Cine se poate ruga cu alţii ca aceştia să fie umpluţi de Duhul Sfânt? 

Orice credincios plin de Duhul poate conduce un alt credincios spre 
această experienţă minunată. Cerinţa principală este dorinţa sinceră de 
a-i vedea pe ceilalţi binecuvântaţi şi folosiţi de Dumnezeu.  

 

Ce implică să primeşti Duhul Sfânt? 

Este necesar ca patru condiţii spirituale esenţiale să fie îndeplinite 
pentru ca oricine să fie umplut de Duhul Sfânt. Acestea sunt: dorinţa, 
credinţa, lauda şi predarea în mâna lui Dumnezeu. 



Capitolul 14: Rugăciunea alături de alţi credincioşi  

pentru primirea Duhului Sfânt 

  189 
 

1. Dorinţa. Mai înainte am discutat importanţa dorinţei în primirea 
botezului Duhului Sfânt (vezi şi Capitolul 6). Biblia deseori subliniază 
importanţa dorinţei în primirea binecuvântării lui Dumnezeu. Isus îi 
învăţa pe ucenici cum să fie umpluţi de Duhul Sfânt. El spunea: 
„Căutaţi [literalmente: continuaţi să căutaţi] şi veţi găsi” (Luca 11:9). 
Căutarea cu perseverenţă este un rezultat al dorinţei. Dumnezeu ne-a 
spus: „Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima” 
(Ieremia 29:13). Căutătorii trebuie să dorească cu toată inima lor să fie 
umpluţi de Duhul lui Dumnezeu. Cei care îi conduc în rugăciune 
trebuie să încurajeze această dorinţă.  

2. Credinţa. Credinţa este temelia primirii oricărui lucru din partea 
lui Dumnezeu. Aceasta include cu siguranţă şi Botezul Duhului Sfânt! 
Pavel le-a amintit galatenilor că au primit Duhul Sfânt „crezând ceea 
ce aţi auzit” (3:2b NTR). De asemenea, Isus ne-a învăţat că primim de 
la Dumnezeu crezând. „De aceea vă spun că orice lucru veţi cere, când 
vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea” (Marcu 11:24). 
Aceasta se aplică şi la primirea Duhului Sfânt. Persoana care cere 
trebuie să creadă că L-a şi primit, şi Îl va avea! Cei care slujesc celor 
care caută ar trebui să inspire credinţă în inimile căutătorilor. Vom 
discuta mai mult despre acest subiect şi mai târziu. 

3. Lauda din toată inima. Cartea Faptele apostolilor relatează 
despre multe momente în care oamenii au fost umpluţi de Duh Sfânt. 
La fiecare eveniment, îi vedem activi şi lăudându-L pe Dumnezeu cu 
bucurie. Înainte de Ziua de Rusalii, ucenicii „tot timpul stăteau în 
Templu şi lăudau şi binecuvântau pe Dumnezeu” (Luca 24:53). Biblia 
ne învaţă că Dumnezeu locuieşte în mijlocul „laudelor poporului Său” 
(Psalmul 22:3). Dumnezeu Îşi manifestă prezenţa în mijlocul nostru 
când Îl lăudăm (2 Cronici 7:1-3, Fapte 4:31). Cei care doresc să îi asiste 
pe alţii în umplerea de Duhul Sfânt ar trebui să încurajeze lauda plină 
de bucurie. Şi căutătorii ar trebui să Îl laude cu credinţă, crezând că El 
îi va umple.  
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4. Predarea în mâna lui Dumnezeu. Predarea totală în faţa lui 
Dumnezeu este fundamentală pentru primirea Duhului Sfânt. 
Căutătorii ar trebui încurajaţi să dea în totalitate Lui – duh, minte şi 
suflet (Romani 6:13; 12:1). Pe măsură ce o fac, vor simţi prezenţa 
Duhului în ei. Apoi ar trebui să vorbească prin credinţă. Duhul va 
începe să vorbească prin ei. El le va da cuvinte noi – cuvinte pe care nu 
le înţeleg. Aceasta este ceea ce Biblia numeşte vorbirea în limbi.  

 

RUGĂCIUNEA CU UN CREDINCIOS PENTRU  
PRIMIREA DUHULUI SFÂNT 

Capitolele anterioare despre vindecarea bolnavilor (Capitolul 11) 
şi scoaterea demonilor (Capitolul 12) au prezentat un model de slujire 
în trei paşi. Aici urmăm acelaşi model în trei paşi: interviul, rugăciunea 
şi călăuzirea post-rugăciune. 

 

Interviul 

În procesul iniţial al interviului, slujitorul are trei scopuri. El caută 
să: 

 susţină şi să inspire credinţa căutătorului 

 descopere condiţia spirituală a căutătorului şi foamea lui după 
Dumnezeu, 

 îndrume pe căutător spre ceea ce trebuie să facă pentru a fi 
umplut de Duhul  

1. Susţine şi inspiră credinţă. Ar trebui să îl susţinem pe căutător 
şi să încercăm să-i inspirăm credinţă. Căutătorul ar putea fi emoţionat 
la început. Ai putea spune: „Mă bucur atât de mult că ai venit. Ai făcut 
ceea ce trebuia. Aceasta ar putea fi una dintre cele mai mari zile din 
viaţa ta. Dumnezeu are ceva foarte special pentru tine.” Aceste cuvinte 
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vor ajuta persoana respectivă să se simtă confortabil. Şi încurajarea 
dată de tine îi va pregăti inima să primească. 

2. Descoperă condiţia spirituală a căutătorului şi foamea acestuia 
după Dumnezeu. Este important să aflii unde se află persoana în cauză 
din punct de vedere spiritual. Poţi face aceasta punând următoarele 
întrebări: 

a. „Ce vrei să facă Dumnezeu pentru tine azi? Ai venit să fii umplut 
de Duhul?” nu presupune doar că persoana respectivă a venit la 
rugăciune pentru aşa ceva. Poate doreşte rugăciune pentru o altă cauză. 
Dacă el caută să fie umplut de Duhul Sfânt, este bine pentru el să o 
spună. Prin faptul că îşi verbalizează scopul, dorinţa sa de a fi umplut 
va fi întărită. 

b. „Ai fost vreodată umplut de Duhul Sfânt?” Căutătorul ar fi putut 
fi umplut înainte. Dacă este aşa, ar putea să nu aibă nevoie decât de 
încurajare pentru a fi reumplut. Dacă nu a fost umplut niciodată, are 
nevoie de mai multe instrucţiuni. 

c. „Ai văzut vreodată pe cineva care a fost umplut de Duhul Sfânt?” 
Căutătorul ar putea să îi fi văzut pe alţii când au fost umpluţi de Duhul 
Sfânt. Dacă este aşa, probabil că are o idee de ceea ce se va întâmpla 
cu el. Dacă nu, ar putea să aibă nevoie de mai multă învăţătură. 

Ascultă foarte atent răspunsurile date de persoana în cauză. 
Răspunsurile sale te vor ajuta să ştii când şi cum să mergi mai departe 
la pasul următor.  

3. Îndrumă pe cel care caută. Îndrumarea noastră trebuie să aibă 
trei obiective: 

 să stârnim credinţa din inima celui care caută 

 să îl ajutăm să înţeleagă ce trebuie să facă 

 să îl ajutăm să înţeleagă ce se va întâmpla. (Multe dintre aceste 
instrucţiuni se pot da într-o predică înainte de momentul 
rugăciunii.) 
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O modalitate de a stârni credinţa este de a repeta promisiunile lui 
Dumnezeu despre Duhul Sfânt. Spuneţi-i căutătorului că Dumnezeu 
este gata să îl umple cu Duhul Sfânt. Amintiţi-i de promisiunea lui 
Hristos: „Oricine cere, capătă” (Luca 11:10a). Cel care caută trebuie să 
creadă că Dumnezeu îl va umple de Duhul Sfânt în momentul în care 
acesta cere. Aceasta numim noi credinţa care aşteaptă. Prin urmare, ar 
trebui să se aştepte să fie umplut. Încurajaţi căutătorul să acţioneze pe 
această aşteptare.  

Următoarea sarcină este de a-l ajuta pe căutător să înţeleagă ce 
trebuie să facă pentru a fi umplut. De asemenea, îi putem spune la ce 
să se aştepte. Să îi spunem că primirea Duhului Sfânt nu este greu şi 
nici neobişnuit pentru un credincios. De fapt, este o normalitate pentru 
creştini. Căutătorul trebuie să ştie că nu va fi umplut de „un alt” Duh 
Sfânt. Dimpotrivă, va primi o măsură plină al aceluiaşi Duh Sfânt care 
deja locuieşte în el. 

Poţi spune căutătorului aşa: 

Primirea Duhului Sfânt este uşor! Este lucrul cel mai natural de 
făcut. Aminteşte-ţi ce le-a făcut Isus ucenicilor odată: „A suflat 
peste ei şi le-a zis: ‚Luaţi Duh Sfânt!’” (Ioan 20:22). A respira este 
un lucru natural pe care oamenii îl fac. În acelaşi fel, primirea 
Duhului Sfânt este ceva natural pentru un copil al lui Dumnezeu. 

În final, spune-i căutătorului exact ceea ce plănuieşti să faci şi ce i 
se va întâmpla. Poţi spune cam aşa: 

„Mai întâi, ne vom ruga împreună. Apoi, te voi conduce într-o 
rugăciune. Îl vom ruga pe Domnul să ne umple de Duhul Său cel 
Sfânt. Domnul va auzi şi împlini rugăciunea noastră. Ştiu că o va 
face, deoarece ne rugăm conform voii Lui (1 Ioan 5:14). După 
aceasta, îţi voi cere să faci un pas prin credinţă şi să primeşti Duhul 
Sfânt. Te voi conduce într-o altă scurtă rugăciune. Va fi cam aşa: 
„Doamne, acum, în Numele lui Isus, primesc Duhul Sfânt.” Apoi 
îţi voi cere să începi să Îl lauzi pe Domnul cu toată inima ta. În timp 
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ce faci aceasta, aşteaptă-te din partea Domnului să te umple de 
Duhul. Vei simţi prezenţa Lui umplându-te. Când simţi prezenţa 
Lui înlăuntrul tău, începe să vorbeşti de unde simţi prezenţa. Vei 
începe să vorbeşti într-o limbă pe care nu ai învăţat-o niciodată. Nu 
îţi fie teamă; continuă să vorbeşti. Eşti gata să fii umplut de Duhul? 
Ai întrebări?” 

Dacă persoana în cauză are întrebări, răspunde-i. Dacă nu are nicio 
întrebare, începe să te rogi cu şi pentru ea.  

 

Timpul de rugăciune 

Ar trebui să faci două lucruri în timpul de rugăciune. Mai întâi, ar 
trebui să îl conduci pe căutător într-o rugăciune prin care Îl rugaţi pe 
Duhul Sfânt să îl umple. Apoi, ar trebui să conduci persoana în cauză 
spre a face un pas de credinţă pentru a primi Duhul Sfânt. 

1. Condu-l pe cel care caută în rugăciune. Condu-l în rugăciune, 
rugându-L pe Dumnezeu să îl umple de Duhul Sfânt. Este ca şi cum ai 
conduce un om care nu Îl cunoaşte pe Dumnezeu în „rugăciunea 
păcătosului”. Rugăciunea poate suna aşa, iar cel pentru care vă rugaţi 
poate repeta fiecare frază în parte: 

„Doamne, vin acum să fiu umplut de Duhul Sfânt ... Acum nu este 
nimic în viaţa mea pe care să îl doresc mai mult ... Tu ne-ai promis 
că oricine cere, i se va da ... Îţi cer acum; aşa că aştept să primesc 
... când încep să Te laud, am credinţă ... că voi începe să mă rog în 
alte limbi după cum îmi dă Duhul ... nu mă voi teme.” 

După această rugăciune, asigură căutătorul că Dumnezeu i-a auzit 
rugăciunea. Şi promite-i că Dumnezeu este gata acum să îl umple cu 
Duhul.  

2. Condu-l pe cel care căută spre un pas al credinţei. Acum cere-i 
căutătorului să-şi ridice mâinile spre ceruri şi să facă această rugăciune 
simplă împreună cu tine. „Doamne, chiar acum în numele lui Isus, 
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primesc Duhul Sfânt.” Această rugăciune îi permite să-şi concentreze 
credinţa pentru a primi Duhul Sfânt. Încurajează-l să se închine 
Domnului cu toată inima lui. Pe măsură ce se închină, ar trebui să 
creadă că a primit deja Duhul Sfânt. Momentul în care el crede, Duhul 
îl va umple! Apoi ar trebui să înceapă să vorbească cu îndrăzneală prin 
credinţă aşa cum îi dă Duhul. 

Deseori, cel care caută va fi umplut de Duhul imediat. Alte ori, nu 
va fi umplut imediat. În aceste cazuri, încurajează-l să continue să-L 
caute pe Dumnezeu. Poate vei vrea să te închini împreună cu el, 
permiţându-I Domnului să te reumple şi pe tine de Duhul Sfânt. 
Deseori, aceasta îl încurajează să continue să caute până şi el este 
umplut. 

Uneori, poate cel care caută întâmpină dificultăţi în a răspunde 
Domnului. În astfel de momente, mi s-a părut eficient să repet paşii 
care au fost descrişi mai înainte în această secţiune. Pe măsură ce faci 
aceasta, subliniează modul în care cel care caută poate răspunde în 
totalitate Duhului. 

Căutătorul va începe să vorbească în alte limbi când este umplut de 
Duhul. Încurajează-l să continue când aceasta se întâmplă. Stai alături 
de el atâta timp cât continuă să se roage în Duhul. 

Aminteşte-i persoanei în cauză că este important pentru el să caute 
darul Duhului. Totuşi este şi mai important să Îl caute pe Dătătorul 
Duhului. Aceasta este o învăţătură care îl ajută pe cel care caută. Ar 
trebui să îşi ţină mintea concentrată pe Isus, nu pe vorbirea în alte limbi. 
Nu trebuie să uite nici măcar pentru o clipă de Domnul, minunatul 
Dătător al acestor daruri spirituale.  
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Călăuzirea post-rugăciune 

Căutătorul va avea numai de câştigat din călăuzirea post-
rugăciune. Dacă este umplut de Duhul Sfânt, îi vei da un anumit fel de 
sfaturi. Dacă nu, îi vei da un alt fel de sfaturi. 

1. Dacă este umplut de Duhul Sfânt. Căutătorul poate fi umplut de 
Duhul şi să înceapă să vorbească în alte limbi. Dacă este aşa, ar trebui 
oferit următorul sfat: 

Acesta nu este sfârşitul. Este doar începutul. Hristos ne dă Duhul 
Său cel Sfânt ca noi să putem fi martorii Lui. Aşteaptă-te ca Dumnezeu 
să înceapă să te folosească într-un mod nou şi cu putere. Mergi chiar 
acum şi spune unei persoane despre Isus. De asemenea, ar trebui să 
petreci timp rugându-te în Duhul – rugându-te în alte limbi. Aceasta îţi 
va da putere şi îţi va aminti de prezenţa Duhului în viaţa ta. 

2. Dacă nu este umplut de Duhul Sfânt. Spune-i să nu fie 
descurajat. Asigură-l de faptul că promisiunea lui Isus este încă 
valabilă: „Oricine cere capătă” (Luca 11:10b). Spune-i că ar trebui: 

 să continue să ceară şi va primi; 

 să continue să caute şi va găsi; 

 să continue să bată şi uşa îi va fi deschisă (Luca 11:9). 

Întreabă-l dacă doreşte să se roage încă o dată. Dacă vrea, repetă 
aceiaşi paşi descrişi mai sus. Şi încurajează-l pe cel care caută să 
acţioneze cu credinţă. 

 

ALTE PRINCIPII IMPORTANTE 

Vom încheia acest capitol discutând pe scurt trei principii 
importante despre rugăciunea pentru o altă persoană ca să primească 
Duhul Sfânt. Acestea oferă un sfat bun pentru toţi cei care vor să 
îndrume alţi oameni în primirea botezului Duhului Sfânt. 
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Cunoaşte subiectul 

Mai întâi, învaţă tot ce se poate despre botezul Duhului Sfânt. 
Trebuie să ştii ce ne învaţă Biblia despre acest subiect. Trebuie să înveţi 
despre Duhul Sfânt şi modul în care El lucrează în vieţile oamenilor. 
Cu cât ştii mai mult despre subiect, cu atât vei putea să îi ajuţi pe alţii 
să primească botezul Duhului Sfânt. Mai specific, ar trebui să studiezi 
cuvântul lui Dumnezeu şi mai ales cartea Faptele apostolilor, pentru 
acest subiect. De asemenea, poţi studia şi alte cărţi care au fost scrise 
despre botezul Duhului Sfânt.  

 

Nu fii leneş 

În al doilea rând, nu ar trebui să permiţi lenei spirituale să te 
descalifice. A te ruga pentru alţii să primească botezul Duhului Sfânt 
este deseori greu. Unii pastori evită să predice despre acest subiect şi 
să-i conducă pe alţii în această experienţă binecuvântată. Fac aceasta 
pentru că sunt leneşi! Este adevărat şi în dreptul tău? Dacă da, 
pocăieşte-te de această lene spirituală. Dedică-te în totalitate acestei 
lucrări.  

 

Arată compasiune şi entuziasm 

În final, trebuie să urmăreşti nivelul intensităţii când te rogi cu o 
persoană să primească Duhul Sfânt. Ar trebui să arăţi pozitivitate şi 
aşteptare când te rogi. Permite entuziasmului tău să fie văzut! În acelaşi 
timp, trebuie să eviţi să fii prea insistent. Înţelepciunea şi experienţa îţi 
vor arăta echilibrul corect când încurajezi pe cel care caută să fie 
umplut de Duhul.  
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REZUMAT 

În acest capitol, am discutat modul în care îi putem îndruma pe 
oameni spre a primi botezul Duhului Sfânt. Am discutat despre 
condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a primi Duhul Sfânt. Şi am 
enumerat cei trei paşi de lucrare care îi va încuraja pe cei care caută să 
primească: 

 interviul 

 timpul de rugăciune 

 călăuzirea post-rugăciune 

Dedică-te acum acestei lucrări importante. A ajuta un om să 
experimenteze binecuvântarile lui Dumnezeu este aspectul care aduce 
cea mai mare satisfacţie în slujirea creştină. 

 

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE 
 

1.  Este corect să îi învăţăm pe oameni cum să fie umpluţi de Duhul 
Sfânt? Explică. 

2.  Cine poate fi umplut de Duhul? 

3.  Cine se poate ruga cu alţii ca aceştia să fie umpluţi de Duhul 
Sfânt? 

4.  De ce dorinţa este o condiţie importantă pentru primirea Duhului 
Sfânt? 

5.  Care ar trebui să fie scopul principal al celor care îi conduc pe 
alţii spre botezul Duhului Sfânt? 

6.  Ce făceau ucenicii înainte să fie umpluţi de Duhul Sfânt în Ziua 
de Rusalii? 

7.  Cum trebuie să încurajăm un căutător pentru a fi umplut? 
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8.  Căutătorii trebuie să se predea totalmente lui Dumnezeu. Ce 
înseamnă aceasta? 

9.  Enumeră patru elemente spirituale implicate în primirea botezului 
Duhului Sfânt. 

10.  În timpul interviului, slujitorul are trei scopuri. Enunţă aceste trei 
scopuri cu propriile cuvinte. 

11.  Defineşte termenul modelul de slujire în trei paşi. 

12.  Ar trebui să susţii persoana care caută să fie umplută de Duhul 
Sfânt. Enumeră câteva lucruri specifice pe care le poţi face şi 
spune pentru a o susţine. 

13.  Care sunt cele două lucruri pe care trebuie să le afli despre 
căutător?  

14.  Ar trebui să aflii experienţele trecute ale căutătorilor în cele 
spirituale. Care sunt cele trei întrebări pe care le poţi pune pentru 
a descoperi aceasta?  

15.  Care sunt cele trei obiective în instruirea celui care caută?  

16.  Ce paşi poţi face pentru a inspira credinţă celui care caută? 

17.  Ce poţi spune unui căutător, pentru a-l face să înţeleagă mai bine 
ce înseamnă primirea Duhului? 

18.  Care sunt cele două lucruri pe care trebuie să le faci când te rogi 
pentru ca o persoană să primească Duhul Sfânt? 

19.  Ar trebui să conduci căutătorul în rugăciune, rugându-L pe 
Dumnezeu să îl umple de Duhul Sfânt. Enumeră punctele 
principale care ar trebui incluse în această rugăciune. 

20.  Cum poţi îndruma un căutător să facă pasul credinţei în primirea 
Duhului Sfânt? 

21.  Ce ar trebui să faci dacă cel care caută este umplut imediat de 
Duhul Sfânt? 
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22.  Ce ar trebui să faci dacă cel care caută nu este umplut imediat de 
Duhul Sfânt? 

23.  Ce fel de călăuzire post-rugăciune ar trebui să se dea căutătorului 
dacă. 

24.  Cum putem învăţa mai multe despre Duhul Sfânt? 

25.  Cum poate lenea să descalifice pe cineva de la a se ruga cu alţii să 
fie umpluţi de Duhul Sfânt? 

26.  Explică această afirmaţie: „Trebuie să ai grijă la nivelul 
intensităţii atunci când slujeşti oamenilor.” De ce este important 
acest aspect? 

Întrebările 27. la 29.: Dezvoltă scurte schiţe de predici pe baza 
următoarelor pasaje din Scriptură. Asigură-te de faptul că subliniezi 
modul în care oamenii ar trebui să răspundă mesajului în momentul 
invitaţiei. 

27.  Luca 11:9 

28.  Fapte 2:17-18 

29.  Fapte 2:38-39 

30.  Împărtăşeşte schiţele de predici realizate pentru întrebările 27 la 
29 cu colegii de clasă. 

31.  Ai condus vreo persoană să primească Duhul Sfânt? Dacă da, 
împărtăşeşte experienţa ta cu întreaga clasă. Dacă nu, roagă-te cu 
un coleg de clasă ca Dumnezeu să vă folosească în această 
lucrare. 
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Capitolul 15  

 

Lucrarea de manifestare  

a puterii Duhului Sfânt în 

cruciadele de evanghelizare 

 

Cele patru capitole anterioare din acestă Secţiune s-au concentrat 
asupra lucrării de manifestare a puterii Duhului Sfânt din perspectivă 
pastorală. În acest capitol, vom discuta lucrarea de manifestare a puterii 
Duhului Sfânt din perspectiva evanghelistului care organizează 
cruciade. De obicei, un pastor se roagă pentru oameni, pentru câte unul 
pe rând. În contrast, un evanghelist de cruciadă deseori se roagă pentru 
oameni în masă. Aceasta înseamnă că de multe ori se va ruga pentru 
mai mulţi oameni în acelaşi timp. 

Aspectele discutate în Capitolul 8 cu privire la pastor sunt relevante 
şi pentru evanghelistul de cruciade. Ca şi pastorul, evanghelistul nu 
trebuie niciodată să încerce să manipuleze rezultatele timpului de 
rugăciune cu oamenii. Şi, la fel ca pastorul, dorinţa evanghelistului este 
aceea ca oamenii să simtă dragostea lui Dumnezeu pe măsură ce el le 
slujeşte. Prin urmare, nu ar trebui niciodată să îi ameninţe pe oameni 
sau să îi acuze că nu au destulă credinţă.  

Evanghelistul va arăta şi o preocupare profundă cu privire la starea 
spirituală a ascultătorilor lui. Până la urmă acesta este motivul pentru 
care organizează cruciada. El vrea să îi îndrume pe oameni să Îl 
cunoască pe Hristos ca Domn şi Mântuitor personal. 
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Cele mai multe metode discutate în această Secţiune (Capitolele 11 
la 14) pot fi adaptate şi folosite de evanghelistul de cruciade. Totuşi, 
acest capitol prezintă două aspecte unice lucrării de manifestare a 
puterii Duhului Sfânt în evanghelizarea prin cruciade. Aceste aspecte 
sunt: 

 Necesitatea semnelor şi minunilor în evanghelizarea prin 
cruciade 

 Abordarea lucrării de manifestare a puterii Duhului Sfânt în 
cruciadele de evanghelizare  

 

NEVOIA DE SEMNE ŞI MINUNI ÎN CRUCIADELE DE 
EVANGHELIZARE 

Modelul Noului Testament 

Lucrările lui Isus şi ale apostolilor ar trebui să fie modelul pentru 
lucrarea noastră de azi. Isus a spus ucenicilor Săi: „Veniţi după Mine 
şi vă voi face pescari de oameni” (Matei 4:19). Aceasta a fost 
promisiunea lui Hristos că Îşi va pregăti ucenicii pentru lucrare. Isus 
Însuşi a fost exemplul lor; ei aveau să înveţe să slujească imitându-L 
pe El. 

Isus a promis ucenicilor Săi şi că vor primi o putere pentru slujire. 
Această putere vine prim umplerea cu Duhul Sfânt (Fapte 1:8). Apoi, 
Isus a promis că ucenicii Săi vor face aceleaşi lucrări minunate pe care 
le-a făcut şi El: 

Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el 
lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât 
acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl. (Ioan 14:12) 

Semnele şi minunile vor însoţi şi lucrărilor lor. Vor sluji şi ei la fel 
cum a slujit şi El. Un studiu al Bisericii primare din Faptele apostolilor 
ne demonstrează că s-a întâmplat întocmai. Şi slujirea lor a produs 
aceleaşi semne şi minuni. Şi nouă, ne-a fost promisă aceaşi putere pe 
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care Isus şi liderii din Biserica primară au avut-o (Fapte 1:8; 2:38-39). 
Ei sunt exemplele noastre pentru lucrarea de manifestare a puterii 
Duhului Sfânt.  

Ca slujitori penticostali, trebuie să imităm lucrările lui Isus şi ale 
apostolilor. Acest adevăr ridică două întrebări importante: Prima, Isus 
şi ucenicii au făcut evanghelizare în masă? A doua, au fost prezente 
semne şi minuni când au slujit mulţimilor de oameni? Răspunsul la 
ambele întrebări este „da”. Observaţi următoarele trei caracteristici ale 
lucrării lor. 

1. Slujirea mulţimilor mari. Deseori, Isus şi ucenicii au slujit unor 
grupuri mari de oameni. În traducerea Bibliei King James în limba 
engleză cuvântul „mulţime” sau „mulţimi” apare de optzeci şi trei de 
ori în cartea Faptele apostolilor. Iar expresia „mulţi oameni” apare de 
paisprezece ori (în total) în Evanghelii şi în Faptele apostolilor. Cele 
mai multe dintre aceste referinţe vorbesc despre mulţimi care primesc 
o lucrare publică. Astfel, observăm că Isus şi apostolii au slujit în mod 
regulat mulţimilor mari de oameni. Un evanghelist păşeşte pe urmele 
lui Isus şi ale apostolilor când conduce cruciade de evanghelizare.  

2. Facerea minunilor. Isus şi ucenicii au făcut minuni în prezenţa 
acestor mulţimi mari. Isus a făcut semne în mod public. Şi apostolii au 
făcut minuni în locuri publice. Pavel a mărturisit înaintea lui Agripa cu 
privire la lucrările lui Isus şi ale apostolilor. El a reamintit regelui că 
lucrările lor nu erau făcute „într-un colţ” (Fapte 26:26). Dimpotrivă, 
lucrarea lor era făcută în prezenţa a multor oameni. 

Termenul cel mai des folosit pentru lucrarea lor este semne şi 
minuni. (Pentru o definiţie a acestui termen, vezi Capitolul 1. Referinţe 
din Noul Testament cu privire la aceste cuvinte includ Ioan 20:30; 
Fapte 2:22, 43; 3:10; 4:30 5:12; 6:8; 7:36; 8:6, 13; 14:3; Romani 15:13, 
19; 2 Corinteni 12:12; Evrei 2:3-4). Ca şi semne, aceste minuni 
demonstrau şi confirmau mesajul Evangheliei. Ca şi minuni, acestea 
deschideau inimile oamenilor pentru a crede Evanghelia.  
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3. Evanghelia predicată. Isus şi ucenicii nu au făcut minuni doar 
ca să facă un spectacol al puterii. Minunile lor au fost făcute pentru a 
îndrepta ascultătorul spre adevărul Evangheliei. Ei întotdeauna 
predicau Evanghelia când făceau minuni. Evanghelistul nu ar trebui să 
uite niciodată că scopul primar al unei cruciade este acela de a 
propovădui Evanghelia. Hristos trebuie proclamat. Minunile cu 
siguranţă pot îndrepta atenţia spre Hristos. Totuşi, doar o prezentare 
clară a Evangheliei pot informa oamenii cu privire la modul în care pot 
fi mântuiţi. Chiar şi predica în sine poate demonstra prezenţa şi puterea 
lui Dumnezeu. Oamenii simt puterea lui Dumnezeu în cuvintele 
predicatorului când acesta are ungerea Duhului Sfânt. 

 

Care sunt beneficiile aduse de semne şi minuni în cruciadele de 
evanghelizare 

Semnele şi minunile făcute în timpul cruciadelor pot fi de folos în 
patru aspecte importante. Acestea atrag oamenii, ilustrează caracterul 
lui Dumnezeu, arată puterea lui Hristos şi îi pregătesc pe ascultători să 
creadă. 

1. Atrag oamenii. O minune atrage atenţia spre cruciadă şi spre 
Evanghelia care se predică acolo. Aceasta s-a întâmplat când a fost 
vindecat ologul de la Poarta Frumoasă din Templu: „tot norodul, mirat, 
a alergat la ei” (Fapte 3:11). Petru a folosit această minune ca o ocazie 
de a predica Evanghelia (3:12-26). Mulţi au fost mântuiţi. 

Uneori, o minune făcută în particular poate avea un mare impact 
asupra unei cruciade. Aceasta s-a întâmplat când Petru l-a vindecat pe 
Enea şi a înviat-o pe Dorca (Fapte 9:32-43). Pentru amândoi, minunea 
a fost făcută în particular. Dar ambele au avut ca rezultat convertirea 
multor oameni la Hristos. Uneori, un evanghelist este invitat în casele 
oamenilor să se roage pentru ei. Când se poate, ar trebui să meargă. O 
minune într-o casă poate deschide uşa pentru o mare recoltă în timpul 
unei cruciade evanghelistice. 
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2. Ilustrează caracterul şi mila lui Dumnezeu. Vederea unei 
persoane bolnave care este vindecată sau o persoană demonizată care 
este eliberată are un mare impact asupra oamenilor. Prin astfel de 
minuni, ascultătorii văd marea compasiune a lui Dumnezeu. Ei văd că 
lui Dumnezeu Îi pasă de durerile şi rănile lor. Aceasta îi determină să 
dorească să urmeze un Dumnezeu care îi va ajuta în vremuri de nevoie. 
Evanghelistul ar fi înţelept să sublinieze acest lucru când se întâmplă o 
minune. 

3. Demonstrarea puterii lui Dumnezeu asupra falşilor dumnezei. 
O persoană poate fi eliberată de sub blestem sau deochi în timpul unei 
cruciade. O astfel de eliberare arată că Dumnezeu este mai puternic 
decât dumnezeii falşi sau alte spirite strămoşeşti. Atunci oamenii pot 
vedea că adevăratul creştinism este mai puternic decât propria lor 
religie falsă. 

4. Pregătirea ascultătorilor să creadă. Oamenii care Îl văd pe 
Dumnezeu făcând minuni într-o cruciadă se deschid faţă de 
Evanghelie. O schimbare a credinţei are loc în inima lor. (vezi 
Capitolul 4) ei sunt gata să răspundă când este făcută invitaţia de a-L 
primi pe Hristos.  

 

CUM SLUJIM CU PUTERE ÎN TIMPUL UNEI CRUCIADE DE 
EVANGHELIZARE 

Pregătirea pentru cruciada de evanghelizare 

Mai multe aspecte trebuie pregătite înainte de o cruciadă de 
evanghelizare. În această secţiune, vom discuta trei dintre acestea: 
(Vezi şi Capitolul 7 din cartea intitulată Evangelism (Evanghelizarea) 
din seria Discovery) 

 Pregătirea spirituală 

 Războiul spiritual strategic prin rugăciune 

 Pregătirea celor care vor sluji la altar 
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1. Pregătirea spirituală. Orice evanghelist penticostal speră să 
vadă puterea lui Dumnezeu demonstrată în timpul cruciadelor lui. 
Aceasta se poate întâmpla doar dacă evanghelistul se concentrează 
asupra propriei lui pregătiri spirituale înaintea întâlnirilor. (Recapitulaţi 
discuţiile despre pregătirea pentru lucrarea de manifestare a puterii 
Duhului Sfânt din Capitolul 5 şi Capitolul 10) Ar trebui să petreacă 
timp singur în rugăciune şi post. Ar trebui să se roage şi alături de 
echipa cu care slujeşte la cruciadă. Echipa ar trebui să postească şi să 
se roage împreună. Acesta ar trebui să fie un timp de predare şi dedicare 
personală totală voii lui Dumnezeu. 

2. Războiul spiritual strategic prin rugăciune. Echipa care slujeşte 
la cruciadă ar trebui, de asemenea, să petreacă timp împreună în 
rugăciunea strategică. (Vezi şi Secţiunea III.A din Capitolul 13). În 
mod specific, ar trebui să se roage pentru o revărsare a Duhului Sfânt 
peste cruciadă. Echipa ar trebui şi să lege duhurile teritoriale din zona 
unde va avea loc cruciada. (Vezi Secţiunea III.B din Capitolul 13). 
Dacă este posibil, echipa ar trebui să meargă chiar în locul unde va fi 
ţinută evanghelizarea, iar acolo se poate ruga alături de credincioşi, în 
casele lor. Membrii echipei pot face chiar rugăciuni mergând pe jos în 
locaţia exactă. În echipe de câte doi sau trei, merg pe jos în zona 
respectivă şi se roagă pentru o revărsare a Duhului Sfânt. Aceste gen 
de rugăciune, mergând pe jos, oferă posibilitatea evanghelizării 
personale înainte de începerea cruciadei.  

3. Pregătirea celor care vor sluji la altar. Cei care slujesc la altar 
sunt aceia care se vor ruga pentru oamenii care vor veni în faţă în timpul 
cruciadei. Ar trebui să fie pregătiţi să îi conducă pe oameni la Hristos 
şi ulterior să păstreze contactul şi să urmeze o perioadă de consolidare 
a noilor convertiţi. Slujitorii la altar ar trebui să fie pregătiţi şi pentru 
lucrarea de manifestare a puterii Duhului Sfânt. Această carte poate 
servi drept manual de pregătire pentru ei.  
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Coordonarea unei cruciade de evanghelizare 

Un evanghelist vrea ca puterea lui Dumnezeu să fie prezentă în 
cruciada sa. Prin urmare, trebuie să fie preocupat de trei factori: 

 atmosfera spirituală a cruciadei 

 ungerea Duhului Sfânt peste lucrarea lui 

 timpul rezervat pentru lucrarea de manifestare a puterii 
Duhului 

1. Atmosfera. Atmosfera spirituală din timpul cruciadei ar trebui să 
fie observată din cauza a două componente: credinţa şi prezenţa 
manifestată a lui Dumnezeu. (Vezi Secţiunea II.A. din Capitolul 11) 
Această atmosferă poate fi creată prin rugăciune şi închinare. 
Afirmaţiile celor care conduc serviciul sunt importante. Cuvintele lor 
ar trebui să exprime credinţă pentru a ajuta la crearea unei atmosfere în 
care este prezentă credinţa care aşteaptă. 

2. Ungerea. Cei prezenţi ar trebui să simtă ungerea Duhului Sfânt 
care este peste echipa de slujire. Sfinţenia, rugăciunea şi supunerea faţă 
de Duhul sunt factori spirituali cheie pentru succesul unei cruciade. 
Aceşti factori păstrează ungerea asupra echipei de slujire. 

3. Timpul pentru lucrarea de manifestare a puterii Duhului. În 
fiecare întâlnire de cruciadă, evanghelistul ar trebui să-şi facă timp 
pentru lucrarea de manifestare a puterii Duhului. Aceasta implică 
manifestarea darurilor spirituale. De asemenea, include rugăciunea 
pentru bolnavi şi scoaterea demonilor, când este necesar. Totuşi, 
evanghelistul ar trebui să permită Duhului Sfânt să-Şi demonstreze 
puterea în orice moment în timpul serviciului.  
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Folosirea metodelor biblice în lucrarea de manifestare a puterii 
Duhului Sfânt în cruciadele de evanghelizare 

Isus şi apostolii sunt modele pentru lucrarea noastră de azi. Ceea 
ce au făcut Isus şi apostolii în lucrarea lor continuă să lucreze şi azi prin 
ungerea Duhului. Astfel, evanghelistul de cruciade poate vindeca 
bolnavi: 

 prin rostirea unui cuvânt 

 prin rostirea unei porunci a credinţei 

 prin punerea mâinilor 

 prin eliberarea puterii spirituale 

 prin folosirea oricăror alte metode găsite în Noul Testament 

Evanghelistul trebuie să fi supus totalmente Duhului Sfânt. El 
trebuie să asculte glasul Duhului Sfânt care vorbeşte duhului său. 
Duhul îi va spune evanghelistului cum să slujească în fiecare situaţie. 
Evanghelistul are la dispoziţie şi toate armele spirituale despre care am 
discutat în Capitoul 10. Nu ar trebui să neglijeze aceste arme puternice. 

 

Aplicarea metodei celor trei paşi în cruciadele de evanghelizare 

Am discutat despre metoda celor trei paşi în lucrarea de manifesare 
a puterii Duhului Sfânt în cele patru capitole precedente acestuia. Cu 
anumite schimbări, această metodă poate fi folosită şi în cruciada de 
evanghelizare. Ne oferă indicii folositoare pentru vindecarea 
bolnavilor şi scoaterea demonilor. 

1. Interviul (descoperirea). Într-o cruciadă, timpul este limitat. 
Evanghelistul nu poate intervieva pe toţi cei care vin în faţă, 
răspunzând chemării făcute. Cu toate acestea, nu ar trebui să neglijeze 
etapa de descoperire din această întâlnire de manifestare a puterii 
Duhului. Evanghelistul ar trebui să rămână deschis la şoapta Duhului 
Sfânt. Uneori descoperirea poate veni prin darurile de revelaţie. (Vezi 
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Secţiunea IV din Capitolul 7) Duhul Sfânt ar putea face de cunoscut 
evanghelistului nevoi speciale din viaţa persoanelor participante. 
Duhul îl va călăuzi pe măsură ce acesta continuă să slujească 
oamenilor. Pentru a avea o slujire eficientă, evanghelistul trebuie să ştie 
ceea ce face Dumnezeu (vezi Ioan 5:19). 

Evanghelistul şi echipa acestuia ar trebui întotdeaua să dea indicaţii 
înainte de rugăciunea pentru bolnavi. Ar trebui să spună celor care au 
venit pentru rugăciune ce să facă pentru a-şi primi vindecarea. Membrii 
echipei ar trebui să-i încurajeze pe cei bolnavi să răspundă cu credinţă 
la ceea ce face Dumnezeu. De asemenea, pot spune oamenilor la ce să 
se aştepte în timpul rugăciunii pentru vindecare. 

2. Rugăciunea. Evanghelistul ar trebui să continue să permită 
Duhului Sfânt să îl călăuzească în timpul rugăciunii. Uneori, va fi 
călăuzit să se roage pentru oameni în masă. Alteori, ar putea fi călăuzit 
să facă o linie de rugăciune. În alte situaţii, Duhul Sfânt ar putea să îi 
dea un cuvânt de cunoştinţă despre nevoia unei persoane. 

Evanghelistul trebuie să fie deschis faţă de Duhul Sfânt cu privire 
la ce metodă de vindecare să folosească. Duhul ar putea să-l 
călăuzească să poruncească credinţă sau să-şi pună mâinile peste cei 
bolnavi. Se vor întâmpla minuni dacă evanghelistul urmează călăuzirea 
Duhului Sfânt. 

Evanghelistul ar putea să folosească, pentru rugăciune, şi slujitori 
la altar. Aceşti slujitori se pot ruga eficient pentru cei care au nevoie de 
vindecare sau eliberare. Pot oferi mai multă atenţie persoanelor care 
vin pentru rugăciune. 

3. Călăuzirea post-rugăciune. După timpul de rugăciune, 
evanghelistul ar trebui să dea indicaţii celor care au venit la rugăciune. 
Ar trebui să îi încurajeze să: 

 continue în credinţă 

 mărturisească altora despre ceea ce a făcut Dumnezeu 
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În acelaşi timp, evanghelistul ar trebui să-i conducă spre mântuire 
pe cei care nu sunt mântuiţi. Unii oameni, cu nevoi spirituale mari, ar 
putea necesita consiliere şi rugăciune individuală.  

 

CONDUCEREA NOILOR CREDINCIOŞI SPRE BOTEZUL 
DUHULUI SFÂNT 

O cruciadă eficientă, în mod normal, ar avea ca rezultat mulţi 
convertiţi. Evanghelistul ar trebui să îi conducă pe aceşti noi 
credincioşi să primească botezul Duhului Sfânt. Acesta este modelul 
biblic. În biserica din Noul Testament, noii credincioşi au fost imediat 
umpluţi de Duhul Sfânt (Fapte 2:38-39; 8:14-17; 10:44-46; 19:1-6). 

Fiind plini de Duhul Sfânt, noii credincioşi sunt întăriţi în umblarea 
lor pe calea creştină. Sunt împuterniciţi să mărturisească prietenilor şi 
familiei lor. Au şi puterea să se împotrivească ispitei şi să rămână 
credincioşi lui Hristos. 

 

Trei metode de a accentua botezul Duhului Sfânt 

Cum se poate asigura evanghelistul că noii convertiţi sunt botezaţi 
de Duhul Sfânt? Ar putea folosi una sau toate cele trei metode 
prezentate mai jos. 

1. Timp de rugăciune special în fiecare seară. În mod normal, după 
câteva seri ale unei cruciade mulţi dintre oameni vor fi deja mântuiţi. 
Evanghelistul ar putea planifica un timp special de rugăciune în fiecare 
seară după întâlnire. Noii credincioşi vor fi atunci invitaţi să se roage 
pentru a primi botezul Duhului Sfânt. 

2. Întâlniri de stăruinţă după Duhul Sfânt. Evanghelistul ar putea 
planifica o întâlnire specială de stăruinţă după Duhul Sfânt într-o seară 
în timpul cruciadei. Ar trebui să anunţe această întâlnire încă de la 
începutul cruciadei. Ar trebui, imediat să înceapă să-i încurajeze pe noii 
credincioşi. Aceştia ar trebui să vină la acea întâlnire cu aşteptarea de 
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a primi botezul Duhului Sfânt. În seara întâlnirii, evanghelistul ar trebui 
să predice despre botezul Duhului Sfânt. Apoi ar trebui să se roage cu 
credincioşii care vor să fie umpluţi de Duhul Sfânt la finalul mesajului 
lui. 

3. Cursuri speciale pentru noii credincioşi. Evanghelistul ar putea 
planifica cursuri speciale pentru noii credincioşi. Aceste cursuri ar 
putea fi ţinute dimineaţa, după-amiaza sau chiar înainte de întâlnirea de 
evanghelizare. Aceste cursuri ar trebui să includă învăţătură clară 
despre botezul Duhului Sfânt. Cei care ţin aceste cursuri ar trebui să îşi 
facă timp pentru a se ruga cu noii credincioşi pentru a primi botezul 
Duhului Sfânt. 

Nimic nu este mai important pentru noii credincioşi decât să fie 
umpluţi de Duhul Sfânt. Botezul este cheia creşterii lor continue în 
Hristos. Este sursa puterii pentru mărturia creştină. Un evanghelist 
înţelept nu ar întârzia sau ignora acestă experienţă spirituală 
importantă.  

 

Metoda celor trei paşi 

În Capitolul 14, am discutat despre cum îndrumăm o persoană să 
primească botezul Duhului Sfânt. Pe de altă parte, un evanghelist 
trebuie să se roage, deseori, cu un grup mare de oameni pentru a fi 
umpluţi. Cum poate face aceasta? Evanghelistul poate folosi aceeaşi 
metodă a celor trei paşi despre care am discutat în capitolul anterior. 
Totuşi, metoda trebuie adaptată situaţiei cruciadei. 

1. Interviul. Deseori, va fi un grup mare de oameni care vor veni în 
faţă pentru a fi botezaţi de Duhul Sfânt. Nu este practic să sfătuiască pe 
fiecare. Predicatorul înţelept, totuşi, ar putea sfătui întregul grup, 
despre cum pot primi botezul Duhului Sfânt. Sfatul acestuia ar trebui 
să includă: 
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 recunoaşterea celor care caută şi au venit în faţă să fie umpluţi; 

 învăţarea celor care caută ce trebuie să facă pentru a fi umpluţi 
şi la ce să se aştepte când vor fi umpluţi; 

 încurajarea credinţei celor care caută ca să primească botezul 
promis al Duhului Sfânt. 

2. Rugăciunea. În acest timp, evanghelistul este acela care ar trebui 
să conducă întregul grup în rugăciune. Această rugăciune va fi similară 
exemplului dat în Capitolul 14. Apoi trebuie să îi conducă sa facă pasul 
credinţei. 

3. Călăuzirea post-rugăciune. Când cei care caută termină 
rugăciunea, evanghelistul ar trebui să îi sfătuiască pe cei care au primit 
Duhul Sfânt. Ar trebui să-i încurajeze să umble în Duhul. Ba chiar mai 
mult, ar trebui să-i încurajeze pe cei care nu au fost umpluţi. Ar trebui 
să le spună să vină şi seara următoare şi să se roage din nou pentru 
umplerea Duhului Sfânt. Cei care caută ar trebui să participe la 
cursurile despre Duhul Sfânt din timpul zile dacă acestea sunt 
disponibile.  

 

REZUMAT 

Lucrarea de manifestare a puterii Duhului este o parte importantă 
a unei cruciade de evanghelizare. Deseori, deschide uşa oamenilor să 
răspundă chemării Evangheliei şi să fie mântuiţi. Cei care sunt chemaţi 
la această lucrare de evanghelizare prin cruciade sunt purtătorii de 
cuvânt ai lui Dumnezeu pentru o lume pierdută. Ar trebui să înveţe cum 
să slujească prin puterea şi cu ungerea Duhului Sfânt. 
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ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE 

1.   Un evanghelist de cruciade deseori trebuie să se roage pentru 
oameni în masă. Ce înseamnă acest termen? 

2.  Care ar trebui să fie cea mai mare motivaţie a unui evanghelist? 

3.  Cum putem să urmăm modelul de lucrare al Noului Testament? 

4.  Au slujit Isus şi ucenicii în evanghelizări în masă? Explică 
răspunsul ? 

5.  Unde au făcut Isus şi apostolii Lui cele mai multe dintre minuni? 

6.  Compară cei doi termeni biblici care sunt folosiţi des pentru 
descrierea minunilor din Noul Testament.  

a) semne: 

b) minuni: 

7.  De ce au făcut Isus şi ucenicii minuni? 

8.  Care este responsabilitatea primară a unui evanghelist în timpul 
unei cruciade? 

9.  Cum poate predicarea să demonstreze puterea lui Dumnezeu? 

10.  Enumeră patru modalităţi în care pot fi de folos semnele şi 
minunile într-o cruciadă de evanghelizare. 

11.  De ce ar trebui un evanghelist de cruciadă să fie deschis pentru 
oportunităţile de a se ruga pentru cei din casa sa? 

12.  În ce fel semnele şi minunile ilustrează caracterul lui Dumnezeu?  

13.  Care sunt cele trei metode de rugăciune strategică pe care o 
echipă le poate folosi când se pregăteşte pentru o cruciadă? 

14. Cum poate ajuta un slujitor pregătit pentru a sluji la altar într-o 
cruciadă de evanghelizare? 
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15.  Care sunt cele trei aspecte ale pregătirii unei cruciade de 
evanghelizare?  

16.  Care sunt cei trei factori importanţi care ar trebui să fie prezenţi 
într-o cruciadă? Rezumă fiecare factor cu propriile cuvinte.  

Timpul de interviu (descoperire) este important când slujim celor 
bolnavi şi oprimaţi. Care sunt cele două acţiuni pe care evanghelistul 
ar trebui să le facă în acest timp? 

18. Numeşte cel puţin trei metode pe care evanghelistul de cruciadă 
le poate folosi pentru a sluji celor bolnavi.  

19. Ce sfat le poate da evanghelistul oamenilor după ce s-a rugat 
pentru ei? 

20.  Evanghelistul ar trebui să îi conducă pe noii convertiţi spre 
botezul Duhului Sfânt. Enunţă cel puţin trei motive pentru care ar 
trebui să facă astfel. 

21. Numeşte trei metode pe care un evanghelist le poate folosi pentru 
a-i conduce pe noii credincioşi să primească botezul Duhului 
Sfânt. 

22. Explică diferenţa dintre rugăciune şi călăuzirea post-rugăciune. 

23.  Dacă este posibil, intervievează cel puţin o persoană care a 
coordonat o cruciadă de evanghelizare. Întreabă-l în mod specific 
despre următoarele chestiuni: 

a)  pregătirea pentru cruciadă 

b)  importanţa rugăciunii înainte de cruciadă 

c)  semnele şi minunile 

d)  importanţa vindecării divine 

e)  ucenicizarea şi perioada de consolidare după ce cruciada s-a 
încheiat 
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f)  îndrumarea oamenilor la primirea Duhului Sfânt în timpul 
întâlnirii 

[Notă: dacă nu este posibil să intervievezi pe cineva, citeşte un raport 
scris despre o cruciadă. Încearcă să răspunzi la punctele menţionate 
mai sus conform raportului.] 

24. Rezumă mesajul principal al fiecărui pasaj biblic de mai jos: 

a)  Matei 15:29  

b)  Luca 9:37-43  

c)  Luca 11:14  

d)  Ioan 20:30  

e)  Fapte 2:22  

f)  Fapte 3:10  

g)  Fapte 4:30  

h)  Fapte 5:12  

i)  Fapte 6:8 ___ 

j)  Romani 15:13, 19 

25.  Împărtăşeşte cu colegii de clasă conţinutul interviului de la 
întrebarea 24. 

26.  Care este mesajul principal din răspunsurile la Î25 cu privire la 
creşterea bisericii? 

27.  Dacă ai văzut sau participat la vreo cruciadă de evanghelizare, 
împărtăşeşte colegilor de clasă răspunsurile la următoarele 
întrebări: 

a)  Ce ai văzut şi ai vrea să imiţi în lucrare ta? 

b)  Ce ai face diferit dacă ai sluji ca un evanghelist de cruciade? 



Capitolul 15: Lucrarea de manifestare a puterii Duhului  

Sfânt în cruciadele de evanghelizare 

  216 
 

c)  A fost eficientă cruciada? (Explică răspunsul făcând referire 
la conţinutul acestui capitol.) 

28.  Evangheliştii şi pastorii se roagă pentru oameni care vor să fie 
umpluţi de Duhul Sfânt. Explică cum pot diferi rugăciunile 
pastorilor de cele ale evangheliştilor. 

 

 



   
 

Anexa A 

Lucrarea de vindecare a lui Isus în Evanghelii 
 

Evangheliile sinoptice3 

Evenimentul de 
vindecare 

Mat Mar Luc  Metoda folosită

1  Bărbatul cu duh 
rău 

1:23
 

4:33
 

Exorcism, cuvânt

2  Soacra lui Petru
 

8:14
 

1:30
 

4:38
 

Atingere, cuvânt

3  Mulţimi 
 

8:16
 

1:32
 

4:40
 

Atingere, cuvânt, 
credinţă 

4  Mulţi draci scoşi 1:39   Predicare, exorcism

5  Un lepros 
 

8:2
 

1:40
 

5:12
 

Atingere, cuvânt, 
credinţa 
leprosului, milă 

6  Mulţimi  5:15 Răspuns la nevoie

7  Un om paralizat
 

9:2
 

2:3
 

5:18
 

Cuvânt, credinţa 
prietenilor 

8  Omul cu mâna 
uscată 

12:10
 

3:1
 

6:6 
 

Cuvânt, ascultare, 
credinţă 

9  Mulţimi 
 

12:15
 

3:10
 

  Atingere, credinţă, 
exorcism 

10  Gadareanul 
demonizat 

8:28
 

5:2
 

8:27
 

Cuvânt, exorcism

11  Fiica lui Iair 
înviată 
 

9:18‐
25 

5:23
 

5:41
 

Cuvânt, atingere, 
credinţa tatălui 

12  Femeia cu 
scurgere de sânge 

9:20
 

5:25
 

8:43
 

Atingere, eliberare a 
puterii 

13  Câţiva oameni 
bolnavi 

13:58
 

6:5
 

  Atingere (împiedicată 
de necredinţă) 

14  Mulţimi 
 

14:35
 

6:55
 

  Atingere, eliberare a 
puterii 

15  Fiica femeii 
canaanite 
 

15:22
 

7:25
 

  Recunoaşterea 
credinţei 

                                                            
3 Acest tabel a fost adaptat după un manuscris nepublicat al lui Jim B. 

Miller. Respectă cronologia lui Marcu.   
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Evenimentul de 
vindecare 

Mat Mar Luc  Metoda folosită

16  Omul surd şi mut 7:32 Atingere, cuvânt

17  Orbul 
 

8:22
 

Atingere (vindecare 
graduală) 

18  Băiatul cu duh rău
 

17:14
 

9:17
 

9:38 
 

Cuvânt, atingere, 
credinţa tatălui 

19  Orbul Bartimeu
 

20:30
 

10:46
 

18:35 
 

Cuvânt, atingere, 
milă, credinţă 

20  Slujitorul 
sutaşului 

8:5
 

7:2
 

Răspuns la credinţă

21  Doi orbi  9:27 Cuvânt, atingere

22  Îndrăcitul orb şi 
mut 

12:22
 

11:14 
 

Exorcism

23  Îndrăcitul mut  9:32 Exorcism

24  Mulţimi (orice 
boală) 

4:23
 

6:17 
 

Atingere, predicare, 
vindecare 

25  Mulţimi (orice 
boală şi 
neputinţă) 

9:35
 

Învăţare, predicare, 
vindecare 

26  Mulţimi  11:4 7:21  Dovada lui Ioan

27  Mulţimi  14:14 9:11  Milă

28  Mulţimi 
numeroase 
(şchiopi, ciungi, 
muţi) 

15:30
 

Credinţa prietenilor

29  Mulţimi mari  19:2 Nu se menţionează

30  Orbul şi şchiopul 
de la Templu 

21:14
 

Milă

31  Fiul văduvei din 
Nain 

7:12 
 

Cuvânt, atingere, milă

32  Maria Magdalena, 
alţii 

8:2 
 

Exorcism

33  Femeia legată de 
un demon 

13:11 
 

Cuvânt, atingere

34  Bolnavul de 
dropică 

14:1‐
2 

Atingere

35  Cei zece leproşi
 

17:2  Poruncă
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Evenimentul de 
vindecare 

Mat Mar Luc  Metoda folosită

36  Urechea 
slujitorului 
Marelui Preot 

22:15
 

Atingere

 

Evanghelia după Ioan 

Evenimentul de vindecare Ioan  Metoda folosită

1  Fiul slujbaşului împărătesc 4:46 Cuvânt, credinţa tatălui

2  Bolnavul de 38 de ani 5:2‐5  Cuvânt, credinţa 

bărbatului 

3  Mari mulţimi 6:2 Milă

4  Orbul din naştere 9:1 Cuvânt, atingere

5  Lazăr înviat din morţi 11:43  Poruncă

 



   

 

 

Anexa B 

Metodele folosite de Hristos în lucrarea de vindecare 

Aceaste tabele enumeră diferitele metode folosite de Isus pentru a 
vindeca bolnavii. De asemenea oferă referinţele biblice unde metoda 
respectivă a fost folosită pentru prima dată. Lucrarea de vindecare a lui 
Hristos este un model de urmat pentru noi (Ioan 20:21; 1 Corinteni 
11:1; 1 Petru 2:21). 

 

Rostirea unui cuvânt 

Metodata cel mai des folosită de Isus în vindecare bolnavilor a fost 
rostirea unui cuvânt. Uneori acest cuvânt rostit era o poruncă dată celui 
bolnav să facă ceva. Uneori era o poruncă dată demonilor să plece. În 
unele situaţii, Isus a vorbit direct bolii. Alte ori, cuvântul Său a fost o 
recunoaştere a credinţei celui care primea vindecarea. Uneori, era o 
declaraţie a faptului că vindecarea a avut loc. 

 

Matei  Marcu  Luca  Ioan 

‐  1:23  4:33  ‐ 

8:14  1:30  4:38  ‐ 

8:16  1:32  4:40  ‐ 

8:2  1:40  5:12  ‐ 

9:2  2:3  5:17  ‐ 

12:9  3:1  6:6  ‐ 

8:28  5:1  8:26  ‐ 

9:18  5:22  8:41  ‐ 
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Matei  Marcu  Luca  Ioan 

‐  7:32  ‐  ‐ 

‐  8:22  ‐  ‐ 

17:14  9:14  9:38  ‐ 

20:30  10:46  18:35  ‐ 

9:27  ‐  ‐  ‐ 

‐  ‐  7:11  ‐ 

‐  ‐  13:10  4:46 

‐  ‐  17:11  5:2 

‐  ‐    9:1 

‐  ‐  ‐  11:1 

 

Porunca credinţei 

Isus deseori a folosit o poruncă a credinţei când a vindecat bolnavi. 

El a poruncit bolii să fie vindecată, demonilor să plece şi bolnavilor 
să răspundă la un act de credinţă. 

Matei  Marcu  Luca  Ioan 

8:13  1:30  4:38  ‐ 

9:2  2:3  5:17  ‐ 

12:9  3:1  6:6  ‐ 

9:18  5:22  8:41  ‐ 

‐  7:32  ‐  ‐ 

20:30  10:46  18:35  ‐ 

9:27  ‐  ‐  ‐ 
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Matei  Marcu  Luca  Ioan 

9:27  ‐  ‐  ‐ 

‐  ‐  7:11  ‐ 

‐  ‐  13:10  ‐ 

‐  ‐  17:11  ‐ 

‐  ‐  ‐  4:46 

‐      5:2 

      9:1 

      11:2 

 

Credinţa beneficiarului 

Uneori, Isus a vindecat când a văzut credinţa persoanei care căuta 
vindecarea. 

 

Matei  Marcu  Luca  Ioan 

8:2  1:40  5:12  ‐ 

12:15  3:10  ‐  ‐ 

9:20  5:25  8:43  ‐ 

20:30  10:46  18:35  ‐ 

‐  ‐  ‐  5:2 
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Credinţa altora 

 

În unele situaţii, Isus a vindecat când a văzut credinţa prietenilor 
sau familiei celui aflat în nevoie. 

  
Matei  Marcu  Luca  Ioan 

    8:14   
 

1:30  4:38  ‐ 

8:16  1:32  4:40  ‐ 

9:2  2:3  5:17  ‐ 

9:18  5:22  8:41  ‐ 

14:34  6:55  ‐  ‐ 

15:22  7:24  ‐  ‐ 

‐  7:32  ‐  ‐ 

‐  8:22  ‐  ‐ 

17:14  9;14  9:38  ‐ 

8:5  ‐  7:2  ‐ 

‐  ‐  ‐  4:46 
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Atingere 

Isus, deseori, S-a atins de cei pe care i-a vindecat. Această 
atingerea însemna pur şi simplu luarea mâinii persoanei bolnave sau 
atingerea persoanei respective unde avea nevoie de vindecare. 

 

Matei  Marcu  Luca  Ioan 

8:14  1:30  4:38  ‐ 

8:16  1:32  4:40  ‐ 

8:2  1:40  5:12  ‐ 

9:18  5:22  8:41  ‐ 

13:58  6:5  ‐  ‐ 

‐  7:32  ‐  ‐ 

‐  8:22  ‐  ‐ 

17:14  ‐  ‐  ‐ 

‐  9:14  9:38   

20:30  10:46  18:35  ‐ 

9:27  ‐  13:10  ‐ 

‐  ‐  14:1  ‐ 

‐  ‐  22:49   

‐  ‐  ‐  9:1 

‐       
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Scoaterea demonilor 

În anumite situaţii, Isus a vindecat pe cel bolnav scoţând din el 
domonii care cauzau boala. 

 

Matei  Marcu  Luca  Ioan 

‐  1:23  ‐  ‐ 

12:15  3:10  ‐  ‐ 

8:28  5:1  8:26  ‐ 

9:32  ‐  ‐  ‐ 

12:22  ‐  11:14  ‐ 

‐  ‐  8:2  ‐ 

‐  ‐  13:32  ‐ 

 

Mila 

Mila faţă de bolnavi şi cei în suferinţă a fost deseori văzută în 
lucrarea de vindecare a lui Isus. Mila Sa L-a determinat să meargă în 
mijlocul lor şi să îi vindece. 

 

Matei  Marcu  Luca  Ioan 

8:2  1:40  5:12  ‐ 

20:30  10:46  18:35  ‐ 

11:14  ‐  9:11  6:2 

‐  ‐  7:11  ‐ 
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Vindecarea ca şi confirmare a predicării şi învăţăturii date 

Uneori, Isus a vindecat bolnavii pentru a confirma mesajul pe care 
îl predica sau învăţătura pe care le-o dădea. 

 

Matei  Marcu  Luca  Ioan 

‐  1:39  ‐  ‐ 

4:23  ‐  6:17  ‐ 

9;35  ‐  ‐  ‐ 

11:4  ‐  7:21  ‐ 

 

Acte extraordinare 

Domnul nostru uneori a realizat minuni extraordinare când a 
vindecat oameni. 

 

Matei  Marcu  Luca  Ioan 

9:20  5:25  8:43  ‐ 

14:34  6:55  ‐  ‐ 

‐  8:22  ‐  ‐ 

‐  ‐  ‐  9:1 
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