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Despre autori
A.L. wi Jo]ce Gill s’nt vorbitori autori si profesori biblici cunoscuyi pe plan internayional. Ei au vizitat
aproape cincizeci de nayiuni ale lumii predic’nd la mai mult de o sutq de mii ‘n persoanq precum wi la
radio wi televiziune av’nd o audienyq de mai multe milioane.
Cqryile wi manualele lor s’nt foarte cqutate av’nd o v’nzare de peste douq milioane ‘n Statele Unite.
Scrierile lor, care au fost traduse in mai multe limbi, s’nt folosite ‘n scolile biblice wi seminarii ‘n multe yqri
din lume.
Schimbarea puternicq a vieyii prin cuv’ntul lui Dumnezeu are un efect explosiv ‘n vieyile altora prin
activitatea dinamicq de predicare, ‘nvqyare, scriere precum wi prin benzi audio wi video.
Prezenya majestuoasq a gloriei lui Dumnezeu este evidenyiatq prin faptul cq cei credinciowi aflq cum sq fie
‘nchinqtori ‘n duh wi adevqr wi cum sq stea lipiyi de Dumnezeu. Mulyi au gqsit dimensiuni noi wi deosebite a
victoriei wi curajului prin seminariile despre autoritatea credinciosului.
Autorii au instruit mulyi credinciowi cum sq foloseascq ajutorul supranatural al lui Dumnezeu, av’nd puerea
vindecqtoare a lui Dumnezeu la ‘ndem’na lor. Mulyi au ‘nvqyat c’t de natural este supranaturalul atunci
c’nd cele nouq daruri ale Duhului Sf’nt s’nt lqsate sq lucreze ‘n vieyile lor wi ale celor din jurul lor.
Am’ndoi, A.L. wi Jo]ce au master ‘n studii teologice. A.L. deasemenea a obyinut wi doctoratul ‘n filosofie wi
teologie la Vision Christian Universit]. Activitatea lor este puternic bazatq pe cuv’ntul lui Dumnezeu av’nd
ca centru pe Isus Hristos, cu multq credinyq ‘n puterea Duhului Sf’nt.
Activitatea lor este o dovadq a inimii plinq de iubire a Tatqlui nostru. Predica wi ‘nvqyqtura lor este insoyitq
de puternicq binecuv’ntare semne, minuni wi vindecqri miraculoase astfel ‘nc’t mulyi s’nt coplwiyi de
puterea lui Dumnezeu.
Semne de regenerare cu bucurie sf’ntq, pl’ns ‘n fata Domnului wi manifestqri deosebite ale puterii wi
gloriei lui Dumnezeu s’nt experimentate de mulyi care participq la mitingurile lor.
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Cuv'nt cqtre profesori wi studenyi
Prin acest studiu plin de putere wi cu utilitate practica deosebitq credinciowii vor avea capacitatea de a
acyionna pe baza celor nouq daruri ale Duhului Sfknt. Ei vor 'nvqya cum sq se bucure de relayia lor
personalq wi directq cu Duhul Sfknt wi ce 'nseamnq a experimenta activitqyi supranaturale 'n fiecare zi
Darurile Duhului Sfknt sunt explicate clar wi 'n detaliu.
Vq sugerqm ca 'nainte de a preda acest curs sq vizionayi sau sq ascultayi benzile video sau audio din
aceastq serie wi de asemenea sq citiyi cqryile recomandate ca lecturq suplimentarq. Cu c't veyi fi mai
saturayi de Cuv'ntul lui Dumnezeu despre darurile Duhului Sfknt wi lupta spiritualq, cu at't mai repede
aceste adevqruri vor trece din mitea voastrq 'n viaya voastrq. Acest manual va asigura astfel, ideile
cqlquzitoare pentru a 'mpqrtqwi aceste adevqruri, altora.
Pentru o instruire adecvatq s'nt necesare exemple din viaya proprie. Autorul a omis asfel de exemple
lqs'nd aceasta pentru profesor, care se poate referi la propria viayq, sau la alyii pe care studenyii 'i
cunosc.Trebuie reyinut wi avut 'n vedere cq Duhul Sf'nt este cel care ne descoperq tot ce trebuie sq
'nvqyqm. Sq ne rugqm 'ntodeuna ca Dumnezeu sq ne cqlquzeascq.
Este de asemenea important ca la sfktwitul fiecqrei lecyii sq se aplice 'n mod practic wi direct cele 'nvqyate.
Recomandqm ca lecyia sq se 'ncheie cu rugqciuni de mulyumire aduse lui Dumnezeu. Apoi, fiecare
credincios trebuie 'ncurajat sq aplice 'n mod personal darul Duhului Sfknt studiat, lqskndu-se cqlquzit.
Dupq ce instructorul a lqsat ca darurile Duhului Sfknt sa umple 'ntregul grup de studenyi, recumandqm
divizarea 'n grupuri mici. Aceste grupuri vor fi 'ndrumate de catre persoane instruite 'n prealabil cum sq
'ncurajeze pe fiecare student 'n folosirea unui anumit dar 'n viaya proprie.
Acest manual este excelent pentru studiu personal, 'n grup, wcoalq biblicq, wcoalq duminecalq, precum wi
grupuri ce se adunq acasq. Este important ca at't profesorul c't wi studenyii sq aibq manualul la 'ndem'nq
'n timpul studiului.
Cele mai bune cqryi au notiye personale, sublinieri, se mediteazq despre conyinutul lor, wi se asimileazq.
Manualul este tipqrit astfel 'nc't permite gqsirea rapidq a ideilor principale wi revederea lor uwoarq. Acest
format permite oricqrei persoanecare a studiat materialul, sq-i 'nveye wi pe alyii.
Pavel a scris lui Timotei :

Wi tot ce ai auzit de la mine, 'n faya multor marturi, 'ncredinyeazq la oameni de 'ncredere, care
sq fie 'n stare sq 'nveye wi pe alyii. 2 Timotei 2:2
Acest curs este conceput pentru studiile biblice MINDS (Ministr] Development S]stem) av'nd ca obiectiv
'nvqyarea programatq. "n acest fel mai multe vieyi s'nt aduse la Dumnezeu. Fowtii studenyi, prin folosirea
acestui manual, pot 'nvqya cu uwurinyq pe alyii.
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Lecyia 'ntkia

Cine este Duhul Sfknt?

Duhul Sfknt.

Dacq dorim sq cunoawtem cu adevqrat pe Dumnezeu, pe lkngq cunoawterea Tatqlui wi a
Fiului, trebue sq cunoawtem pe Duhul Sfknt 'n mod real wi personal.
"n esenya Dumnezeu este o persoanq unicq. Cu toate acestea, pentru a 'nyelege felul Lui
de manifestare, El este prezentat ca o trinitate. Fiecare parte a trinitqyii este de fapt
Dumnezeirea wi are toate atributele lui Dumnezeu. Fiecare parte a Dumnezeirii, are
personalitate wi funcyii bine definite din punctul nostru de vedere.
Duhul Sfknt, fiind parte a Dumnezeirii, dorewte sq avem pqrtqwie cu El tot awa cum avem
cu Tatql wi cu Fiul. Noi nu putem separa activitatea Tatqlui, Fiului sau a Duhului Sfknt 'n
viaya noastrq de zi cu zi. Duhul Sfknt este Mkngqitorul pe care Fiul ni l-a trimis dupq ce
El s-a ridicat la cer.

ACTIVITATEA DUHULUI SFKNT PREZENTATQ 'N VECHIUL Testament
La creayie

Duhul Sfknt a fost parte a Trinitqyii 'n timpul creayiei
Genesa 1:11:1-2 La 'nceput, Dumnezeu a fqcut cerurile wi pqm'ntul. Pqm'ntul era pustiu wi
gol; peste faya ad'ncului de ape era 'ntunerec, wi Duhul lui Dumnezeu se miwca pe
deasupra apelor
Duhul lui Dumnezeu s-ar fi putut manifesta ca o suflare, un vknt, adiere, furtunq sau
vkrtej.
Psalmul 104:30 "yi trimiyi Tu suflarea: ele s'nt zidite, wi 'noiewti astfel faya pqm'ntului.

Interacyiunea cu oamenii
 A venit peste ei
"n timpul Vechiului Testament, Duhul Sfknt nu a sqlqwluit 'n oameni ci a venit peste ei
pentru a-i 'mputernici sq acyioneze 'ntr-un anumit fel.
1 Samuel 10:6 Duhul Domnului va veni peste tine, vei proorci cu ei, wi vei fi prefqcut
'ntr^alt om.
 A dat 'nyelepciune
Exodul 28:3a de pricepere.Vorbewte cu toyi cei destoinici, cqrora lele-am dat un duh
 S-a luptat cu ei
Genesa 6:3a Atunci Domnul a zis: <Duhul Meu nu va rqm'nea pururea 'n om…> (sau nu
se va lupta pururea cu omul)
 LeLe-a vorbit
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Ezchiel 2:2 Cum mimi-a vorbit aceste cuvinte, a intrat duh 'n mine, wi m^a fqcut sq stau pe
picioare; wi am ascultat la CelceCelce-mi vorbea.

ACTIVITATEA DUHULUI SFKNT REVELATQ 'N EVANGHELII.
"n timpul ckt Cristos a trqit pe pqmknt Duhul Sfknt s-a revqrsat asupra bqrbayilor wi
femeilor pentru a le da puterea sq ducq la 'ndeplinire anumite misiuni, dar dupq ce
Cristos s-a 'ntors 'n ceruri wi ziua cincizecimii, Duhul Sfknt a venit ca sq rqmknq 'n
oameni.
Ioan Botezqtorul

Elisaveta

Zaharia

Luca 1:15 Cqci va fi mare 'naintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici bquturq ameyitoare,
wi se va umplea de Duhul Sfknt 'nca din pkntecele maicii sale.
Luca 1:41 Cum a auzit Elisaveta urarea Mariei, ii-a sqltat pruncul 'n pkntece, wi Elisaveta
s-a umplut de Duhul Sfknt.
Luca 1:67 Zaharia, tatql lui, s^a umplut de Duhul Sfknt, a proorocit…

LUCRAREA
LUCRAREA DUHULUI SFKNT 'N VIAYA WI ACTIVITATEA LUI ISUS
Isus a fost conceput de cqtre Duhul Sfknt
Matei 1:20 Dar pe cknd se gkndea el la aceste lucruri, i s^a arqtat 'n vis un 'nger al
Domnului, wi ii-a zis: <Iosife, fiul lui David, nu te teme sq iei la tine pe Maria, nevastqnevastq-ta,
cqci ce s^a zqmislit 'n ea, este de la Duhul Sfknt.
Prin nawterea Sa din fecioarq, Isus a fost fiinya umanq dar Wi-a pqstrat toate calitqyile
dumnezeirii. "ntruparea Sa nu a diminuat esenya si caracterul Squ de Dumnezeu.
Isus a renunyat
renunyat la drepturile sale
"n timpul activitqyii sale pe pqmknt, Isus a renunyat de buna voie la
drepturile wi privilegiile Sale de Dumnezeu. El a venit ca <Al Doilea
Adam> pentru a 'ndeplini tot ceeace omul creat de El trebuia sq fi fqcut
pe acest pqmknt.
Filipeni 2:52:5-8 Sq aveyi 'n voi gkndul acesta, care era wi 'n Hristos Isus:
El, mqcar cq avea chipul lui Dumnezeu, totuw n^a crezut ca un lucru de
apucat sq fie deopotrivq cu Dumnezeu, ci S^a desbrqcat pe sine 'nsuw wi
a luat un chip de rob, fqckndu
fqcknduqckndu-Se asemenea oamenilor. La 'nfqyiware a
fost gqsit ca un om, S^a smerit wi S^a fqcut ascultqtor pknq la moarte, wi
'ncq moarte de cruce.
Isus a fost uns de cqtre Duhul Sfknt
Activitatea lui Isus nu a 'nceput deckt dupq ce El a fost botezat 'n apq
wi Duhul Sfknt S-a awezat 'n El ca sq-I dea putere. Tot ce a fqcut Isus
dupq aceea, a fost facut ca de cqtre un om 'mputernicit de catre Duhul
Sfknt. Acesta a fost planul Squ de activitate a omenirii atunci cknd El a
creat pe om.
Matei 3:16,17
3:16,17 De 'ndatq ce a fost botezat, Isus a iewit afarq din apq.
Wi 'n clipa aceea cerurile s^au deschis, wi a vqzut pe Duhul lui
Dumnezeu pogorkndupogorkndu-Se 'n chip de porumbel wi venind peste El. Wi din
ceruri s^a auzit un glas, care zicea: < Acesta este Fiul Meu prea iubit, 'n

Traire ac

care "mi gqsesc toatq plqcerea.>
Marcu 1:10 Wi 'ndatq, cqnd iewea Isus din apq, el a vqzut cerurile
deschise, wi Duhul pogorkndupogorkndu-Se peste El ca un porumbel.


Condus de cqtre Duhul
Analizknd lucrarea Duhului Sfknt 'n viaya wi activitatea lui Isus, noi avem
posibilitatea de a 'nyelege influienya Duhului Sfknt asupra noastrq. Isus
este singurul exemplu pe care trebuie sq-L urmqm cu credinyq.
Matei 4:1 Atunci Isus a fost dus de Duhul 'n pustie, ca sq fie ispitit de

Diavolul.

Marcu 1:12 "ndatq Duhul a mknat pe Isus 'n pustie
Luca 4:1 Isus, plin de Duhul Sfknt, S^a 'ntors de la Iordan, qi a fost dus de Duhul 'n
pustie,


Instruit de cqtre Duhul Sfknt
Faptele Apostolilor 1:2 dela 'nceput pknq 'n ziua 'n care S^a 'nqlyat la cer,
cer, dupq ce, prin
cari--I alesese,
Duhul Sfknt dqduse poruncile Sale apostolilor, pe cari
Ioan 14:10 Nu crezi cq Eu sunt 'n Tatql, wi Tatql este 'n Mine? Cuvintele, pe cari vi le
spun Eu, nu le spun de la Mine; ci Tatql, care locuieste 'n Mine, El face aceste lucrqri
lucrqri ale
Lui.



Uns de cqtre Duhul Sfknt
Luca 4:18 <Duhul Domnului este peste Mine, pentrucq M^a uns sq vestesc sqracilor
Evanghelia; M^a trimes sq tqmqduiesc pe cei cu inima zdrobitq, sq propovqduiesc robilor
de rqzboi slobozirea, wi orbilor cqpqtarea vederii;
vederii; sq dau drumul celor apqsayi.



Sq scoatq afarq dracii
Matei 12:28 Dar dacq Eu scot afarq dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci mpqrqyia lui
Dumnezeua venit peste voi.



Oferit prin Duhul
Evrei 9:14 cu ckt mai mult skngele lui Hristos, care, prin Duhul
Duhul cel vecinic, S^a adus pe
Sine 'nsuw jertfq fqrq patq lui Dumnezeu, vq va curqyi cugetul vostru de faptele moarte,
ca sq slujiyi Dumnezeului celui viu!



"nviat de cqtre Duhul
Romani 1:4 iar 'n ce privewtw duhul sfinyeniei dovedit cu putere cq este Fiul lui
lui
Dumnezeu, prin 'nvierea moryilor; adicq pe Isus Hristos, Domnul Nostru, (Wi
( declarat ca
Fiu al lui Dumnezeu cu putere, prin Duhul sfinyeniei, dupq 'nvierea Sa din moryi N.T.)
Romani 8:11 Wi dacq Duhul Celui ce a 'nviat pe Isus dintre cei moryi locuiewte
locuiewte 'n voi, Cel
ce a 'nviat pe Hristoe Isus din moryi, va 'nvia wi trupurile voastre muritoare, din pricina
Duhului Squ, care locuiewte 'n voi.
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DUHUL SFKNT ESTE PUTEREA LUI DUMNEZEU.
Dacq Isus a avut nevoie de puterea Duhului Sfknt 'n viaya Sa, cu atkt
mai mult avem noi nevoie de aceastq putere 'n vieyile noastre 'n zuia de
astqzi!
Puterea 'nvierii
Efeseni 1:19,20 wi care este fatq de noi, credinciowii, nemqrginita mqrime
a puterii Sale, dupq lucrarea puterii tqriei Lui, pe care a desfqwuratdesfqwurat-o 'n
Hristos, prin faptul ca LL-a 'nviat din moryi, wi LL-a pus sq wadq la dreapta
Sa, 'n locurile cerewti,
Puterea 'n Pavel
1 Corinteni 2:4,5 Wi 'nvqyqtura wi propovqduirea mea nu stqteau 'n vorbirile
'nduplecqtoare ale 'nyelepciunii, ci 'ntr^o dovadq
dovadq datq de Duhul wi de putere, pentruca
credinya voastrq sq fie 'ntemeiatq nu pe 'nyelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui
Dumnezeu.
Romani 15:1715:17-19 Eu dar mq pot lquda 'n Isus Hristos, 'n slujirea lui Dumnezeu. Cqci n^aw
'ndrqzni sq pomenesc nici un lucru, pe care sq nunu-l fi fqcut Hristos prin mine, ca sq
aducq Neamurile la ascultarea de El: fie prin cuvkntul meu, fie prin faptele mele, fie prin
puterea semnelor wi a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfknt. Awa cq, de la Ierusalim wi
yqrile de primprejur,
primprejur, pknq la Iliric, am rqspkndit cu prisosinyq Evanghelia lui Hristos.
'NTREBQRI RECAPITULATIVE
1. Descrieyi 'n propriile dumneavoastrq cuvinte, cine este Duhul Sfknt.

2.

Cum a trqit Isus pe acest pqmknt dupq ce a fost botezat 'n apq wi Duhul Sfknt s^a pogorkt ca sq
trqiascq 'n El?

3. Cum trebuie sq trqim noi 'n zilele de astqzi?
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Lecyia a doua

Primirea puterii Duhuluii Sfknt
Prima datq cknd a fost promis
Ioel 2:28,29 Dupq aceea, voi turna Duhul Meu peste orice fqpturq: fiii wi fiicele voastre vor
prooroci, bqtrknii vowtri vor visa visuri, wi tinerrii vowtrii vor avea vedenii. Chear wi peste
robi wi peste roabe voi turna Duhul Meu, 'n zilele acelea.
Isaia 28:11,12 Ei bine! Prin niwte oameni cu buze bklbkitoare wi cu vorbirea strqinq va
vorbi poporului
poporului acestuia Domnul. El 'I zicea: <Iatq odihna: lqsayi pe cel ostenit sq se
odihneascq; iatq locul de odihnq!> Dar ei n^au vrut sq asculte,
PROMIS "N NOUL TESTAMENT
De cqtre Isus
 Putere de sus
Luca 24:49 Wi iatq cq voi trimite peste voi fqgq1duinya Tatqlui Meu; dar rqmkneyi 'n cetate
pknq veyi fi 'mbrqcayi cu putere de sus.



Cu Duhul Sfknt wi cu foc



Un dar bun

Matei 3:11 Ckt despre mine, eu vq botez cu apq, spre pocqinyq; dar Celce vine dupq
sq--I duc 'ncqlyqmintele.
mine, este mai puternic dackt mine, wi eu nu sunt vrednic sq
'ncqlyqmintele. El vq
va boteza cu Duhul Sfknt wi cu foc.

Luca 11:911:9-13 Deaceea wi Eu vq spun: Cereyi, wi vi se va da: cqutayi wi veyi gqsi; bateyi wi vi
se va deschide. Fiindcq oricine cere, capqtq; cine cautq gqsewte; wi celui ce bate i se
deschide.
deschide. Cine este tatql acela dintre voi, care, dacqdacq-i cere fiul squ pkne, sqsq-i dea o
piatrq? Ori dacq cere un oewte, sqsq--i
sq-i dea un warpe 'n loc de pewte? Sau dacq cere ou, sq
copiilorr vowtri, cu
dea o scorpie? Deci, dacq voi, cari sknteyi rqi, wtiyi sq dayi daruri bune copiilo
atkt mai mult Tatql vostru cel di ceruri va da Duhul Sfknt celor ce II--L cer!


Rkuri de apq vie
Ioan 7:377:37-39 "n ziua de pe urmq, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stqtut 'n
picioare, wi a strigat: <Dacq 'nseteazq cineva, sq vinq la Mine wi sq bea. Cine crede 'n
Mine, din inima lui vor curge rkuri de apq vie, cum zice Scriptura.> Spunea cuvintele
acestea despre Duhul, pe care aveau sqsq-l primeascq ceice vor crede 'n El. Cqci Duhul
Sfknt 'ncq nu fusese dat, fiindcq Isus nu fusese 'ncq proslqvit.
proslqvit.

De cqtre Petru
Faptele Ap[ostolilor 2:38,39 <Pocqiyi<Pocqiyi-vq>, lele-a zis Petru, <wi fiecare dintre voi sq fie
botezat 'n Numele lui Isus Hristos, spre iertarea pqcatelor voastre; apoi veyi prini darul
Sfkntului Duh. Cqci fqgqduinya aceasta este pentru
pentru voi, pentru copii vowtri, wi pentru toyi
cei ce sunt departe acum, 'n orickt de mare numqr 'I va chema Domnul, Dumnezeul
nostru.>
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CINE ETE CEL CARE BOTEAZQ?
Adesea s-au produs confuzii 'n a 'nyelege diferenya 'ntre lucrarea Duhului Sfknt wi
activitatea lui Isus de a boteza credinciowii 'n Duhul sfknt sau cu Duhul Sfknt. Duhul Sfknt
boteazq pe fiecare credincios 'n momentul cknd acea persoanq este salvatq. Astfel
credinciosul devine o parte a trupului lui Hristos, adicq a Bisericii.
Definirea botezului
Botez 'nseamnq <identificarea complectq prin scufundare>. Atunci cknd un obiect de
'mbrqcqminte este vopsit, trebuie sq fie complect scufundat 'n vopsea. Obiectul este
<botezat> 'n vopseaua respectivq. El ia culoarea acelei vopsele.
"n momentul salvqrii noastre, Duhul Sfknt ne identificq complect cu Isus Cristos,
Botezul prin scufundare sub apq, este mqrturisirea personalq a fiecarui credincios 'n faya
oamenilor wi reprezintq identificarea noastra cu Isus Cristos 'n moartea, 'ngroparea wi
'nvierea Sa.
Atunci cknd Isus ne boteazq 'n Duhul Sfknt, noi ne identificqm complect cu Duhul Sfknt,
primim puterea Duhului Sfknt 'n viaya noastrq.
Duhul Sfknt ca botezqtor
"n momentul salvqrii, Duhul Sfknt 'l boteazq pe fiecare credincios 'n Isus Cristos. Noi
suntem strkns uniyi cu Isus. Suntem parte a trupului Squ, a Bisericii.
Romani 6:3 Nu wtiyi cq toyi ckyi am fost botezayi 'n Isus Hristos, am fost botezayi 'n
moartea Lui?
Galateni 3:27 Toyi cari ayi fost botezayi pentru Hristos, v^ayi 'mbrqcat cu Hristos.
1 Corinteni
Corinteni 12:13 Noi toyi, 'n adevqr, am fost botezayi de un singur Duh, ca sq alcqtuim
un singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; wi toyi am fost adqpayi dintr^un
singur Duh.
Efeseni 5:30 pentrucq noi suntem mqdulare ale trupului Lui, carne
carne din carnea Lui wi os
din oasele Lui.
Isus ca botezqtor
Sfintel Scripturi ne prezintq ca o activitate distinctq wi separatq dorinya clarq a lui Isus, ca
El sq ne boteze cu Duhul Sfknt.
Profeyit de cqtre Ioan
Luca 3:16 Ioan, drept rqspuns, a zis tuturor:
tuturor: <Ckt despre mine, eu vq botez cu apq; dar
vine Acela care este mai puternic deckt mine, wi cqruia eu nu sunt vrednic sqsq-I desleg
cureaua 'ncqlyamintelor. El vq va boteza cu Duhul Sfknt wi cu foc.>
Administrat de cqtre Isus
Faptele Apostolilor 1:4,5
1:4,5 Pe cknd Se afla cu ei, lele-a poruncit sq nu se depqrteze de
Ierusalim, ci sq awtepte acolo fqgqduinya Tatqlui, <pe care,> lele-a zis El, <ayi auzitauzit-o de la
Mine. Cqci Ioan a botezat cu apq, dar voi, nu dupq multe zile, veyi fi botezayi cu Duhul
Sfknt.>
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Faptele
Faptele Apostolilor 1:8 <Ci voi veyi primi o putere, cknd se va pogork Duhul Sfknt peste
voi, wiwi-Mi veyi fi martori 'n Ierusalim, 'n toatq Iudea, 'n Samaria, wi pknq la marginile
pqmkntului.>
Promis de cqtre Petru
Faptele Apostolilor 2:38 <Pocqiyi
<Pocqiyi--vq>, lele-a zis Petru, <wi fiecare dintre voi sq fie botezat 'n
Numele lui Isus Hristos, spre iertarea pqcatelor voastre; apoi veyi primi darul Sfkntului
Duh.>
PRIMIREA PROMISIUNII
De cqtre Evrei 'n ziua Cincizecimii
Faptele Apostolilor 2:12:1-4 "n ziua Cincizecimii,
Cincizecimii, erau toyi 'mpreunq 'n acelaw loc. Deodatq a
venit din cer un sunet ca vkjiitul unui vqnt puternic, wi a umplut toatq casa unde wedeau
ei. Niwte limbi ca de foc au fost vqzute 'mpqryindu'mpqryindu-se printre ei, wi s^au awezat ckte una pe
fiecare din ei. Wi toyi s^au
s^au umplut de Duh Sfknt, wi au 'nceput sq vorbeascq 'n alte limbi,
dupq cum le da Duhul sq vorbeascq.
Faptele Apostolilor 2:15,16 Oamenii acewtia nu sunt beyi, cum vq 'nchipuiyi voi, cqci nu
este deckt ceasul al treilea din zi. Ci aceasta este ce a fost spus prin proorocul Ioel:
A existat pqrerea cq aceasta s-a 'ntkmplat o singurq datq, dar 'n Faptele Apostolilor mai
gqsim wi alte menyiuni despre botezarea credinciowilor cu Duhul Sfknt. Aceastea sunt
dupq vindecarea slqbqnogului de la Poarta Frumoasq, dupq moartea lui Anania wi Safira,
dupq ce au fost alewi diaconii, dupq ce Wtefan a fost ucis cu pietre, wi dupq ce persecuyia
crewtinilor a devenit tot mai pronunyatq.
De cqtre Neamuri 'n Samaria
Dupq ce Filip a mers 'n Samaria, acolo a avut loc o 'nviorare spiritualq. Samaritenii au
primit Cuvkntul lui Dumnezeu. Petru wi Ioan au mers wi ei 'n Samaria.
Faptele Apostolilor 8:148:14-17 Apostolii, cari erau 'n Ierusalim, cknd au auzit cq Samaria a
primit Cuvkntul lui Dumnezeu, au trimes la ei pe Petru wi pe Ioan.
Ioan. Acewtia au venit la
Samariteni, wi s^au rugat pentru ei, ca sq primeascq Duhul Sfknt. Cqci nu Se pogorkse
'ncq peste niciunul din ei, ci fusesera numai botezayi 'n Numele Domnului Isus. Atunci
Petru wi Ioan au pus mkinile peste ei, wi aceia au primit Duhul Sfknt.
De cqtre Neamuri 'n Cezarea
Awa cq nu trebuie sq gkndim cq venirea Duhului Sfknt la Evrei a fost un eveniment unic.
Duhul Sfknt s-a pogorkt de ma multe ori wi asupra Neamurilor.
Faptele Apostolilor 10:4410:44-46a Pe cknd rostea Petru cuvintele acestea, S^a pogorkt Duhul
Sfknt peste toyi ceice ascultau Cuvkntul. Toyi credinciowii tqiayi 'mprejur, cari veniserq cu
Petru, au rqmqs uimiyi cknd au vqzut cq darul Duhului Sfknt s^a revqrsat wi peste
Neamuri. Cqci 'I auzeau vorbind 'n limbi wi mqrind pe
pe Dumnezeu.
Faptele Apostolilor 11:15 Wi, cknd am 'nceput sq vorbesc, Duhul Sfknt s^a pogorkt peste
ei ca wi peste noi la 'nceput.
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De cqtre Neamuri 'n Efes
Dupq datarea lui Ussher primul botez 'n Duhul Sfknt a avut loc 'n anul 33 al erei crewtine.
"n jurul Anului Domnului 54 Pavel a fost 'n Efes.
Faptele Apostolilor 19:2le--a zis: <Ayi primit voi Duhul Sfknt cknd ayi crezut?> Ei I19:2-6 wi le
I-au
rqspuns: < Nici n^am auzit mqcar cq a fost dat un Duh Sfknt.> <Dar cu ce botez ayi fost
botezayi?>lebotezayi?>le-a zis el. Wi
Wi ei au rqspuns: <Cu botezul lui Ioan.> Atunci Pavel a zis: <Ioan a
botezat cu botezul pocqinyei, wi spunea norodului sq creadq 'n Celce venea dupq el,
adicq 'n Isus.> Cknd au auzit ei acest vorbe, au fost botezayi 'n Numele Domnului Isus.
Cknd wiwi-a pus Pavel
Pavel mkinile peste ei, Duhul Sfknt S^a pogorkt peste ei, wi vorbeau 'n alte
limbi, wi prooroceau.
"NVQYQTURA LUI PAVEL DESPRE DUHUL SFKNT
Ayi primit voi?
Faptele Apostolilor 19:2a wi lele-a zis: <Ayi primit voi Duhul Sfknt cknd ayi
crezut?>
Aceasta a fost prima 'ntrebare pe care Pavel a adresat-o credinciowilor dupq ce a ajuns
la Efes. El wtia cq fiecare credincios are nevoie de puterea Duhului Sfknt pentru a fi un
martor de nqdejde.
Rqspunsul lor a fost asemqnqtor cu cel al multor crewtini din zilele noastre.
Faptele Apostolilor 19:2b,6 <Nici n^am auzit mqcar cq a fost dat un Duh Sfknt.> Cknd wiwi-a
pus Pavel mkinile peste ei, Duhul Sfknt S^a pogorkt peste ei, wi vorbeau 'n alte limbi, wi
prooroceau.
Acesta a fost 'nceputul unei mqreye miwcqri evanghelistice din toatq istoria acelei provincii
din Asia! Botezul cu Duhul Sfknt a fost acela care a dat putere oamenilor sq miwte un val
deosebit al Minunatului Evanghelism.
Faptele Apostolilor 19:10 Lucrul acesta a yinut doi ani, awa cq toyi ceice locuiau 'n
'n Asia,
Iudei wi Greci au auzit Cuvkntul Domnului.
PRIMIREA DUHULUI SFKNT "N ZILELE NOASTRE
De cqtre oricine
Isus a spus cq vom primi o putere atunci cknd vine Duhul Sfknt
Faptele Apostolilor 1:8 atunci veyi primi o putere cknd se va pogork Duhul Sfknt peste
voi,…>
Petru a spus cq oricine care se pocqiewte wi este botezat 'n Numele lui Isus poate primi
darul Duhului Sfknt.
Faptele Apostolilor 2:38 <Pocqiyi<Pocqiyi-vq>, lele-a zis Petru, <wi fiecare din voi sq fie botezat 'n
Numele lui Isus Hristos, spre iertarea
iertarea pqcatelor voastre: apoi veyi primi darul Sfkntului
Duh.>
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Un dar bun

Noi trebuie sq dorim oricare dintre darurile bune pe care Tatql le are pregqtite pentru noi.
Luca 11:1111:11-13 cine este tatql acela dintre voi, care, dacqdacq-I cere fiul squ pkine, sqsq-I dea
dea o
piatrq? Ori, dacq cere un pewtesqpewtesq-I dea un warpe 'n loc de pewtw? Sau, dacq cere un ou,
sqsq-I dea o scorpie? Deci, dacq voi, cari sunteyi rqi, wtiyi sq dayi daruri bune copiilor vowtri,
cu atkt mai mult Tatql vostru cel din ceruri va da Duhul Sfknt celor
celor ce II-L cer!>
Pentru a primi puterea Duhului Sfknt, noi trebuie sq cerem aceasta. Apoi trebuie sq-L
primim prin creddinyq.

"NTREBQRI RECAPITULATIVE
1. Cum a prezentat Isus venirea Duhului Sfknt?

2. Dupq Cuvkntul lui Dumnezeu, cum putem primi botezul 'n Duhul Sfknt?

3. Explicayi care sunt diferenyele de botez 'ntre: botez al Duhului Sfknt, botez 'n Duhul
Sfknt wi botez cu Duhul Sfknt.

4. Cum este prezentatq 'n Noul Testament evidenya prin care s-a manifestat 'n mod obiwnuit rezultatul
botezului 'n Duhul Sfknt?

Traire ac

Lecyia a treia

Sq nu 'mpiedecqm

Vorbirea 'n alte limbi

Este straniu cq singurul dar al Duhului Sfknt pe care ni se cere sq nu-l oprim, este
interzis de cqtre multe grupqri 'n ziua de azi. Este ca wi cum nu am cunoawte cele scrise
de cqtre apostolui Pavel.
1 Corinteni 14:39 Astfel, deci, frayilor rkvniyi dupq proorocie, fqrq sq 'mpiedecayi vorbirea
'n alte limbi.
De ce atunci este awa de multq neknyelegere referitoare la vorbirea 'n alte limbi? Cum
poate fi respins wi dispreyuit vreunul dintre darurile Duhului Sfknt? Oare este posibil ca
vorbind 'n alte limbi, duhul nostru sq aibe posibilitatea de a se adresa mai uwor lui
Dumnezeu wi 'n felul acesta sq-l onorqm mai mult? Mintea noastrq are oare posibilitatea
de a se re'noi, awa cum a spus apostolul Pavel? Bineknyeles cq Satana ar dori sq
opreascq cu toatq puterea lui acest dar puternic al Duhului Sfknt. Darul vorbirii 'n alte
limbi este dovada cq persoana respectiva a primit botezul 'n Duhul Sfknt. Este uwa
deschisq pentru trqirea supranaturalq accesibilq pentru fiecare credincios.
DOVADA PRIMIRII BOTEZULUI "N DUHUL SFKNT
"n ziua Cincizecimii
Atunci cknd credinciowii primesc botezul 'n Duhul Sfknt wi prin aceasta sunt umpluyi cu
Duhul Sfknt, ei pot vorbi 'n alte limbi prin puterea supranaturalq primitq de la Duhul Sfknt.
Aceasta s-a 'ntkmplat 'n ziua Cincizecimii.
Faptele Apostolilor 2:4 Wi toyi ss-au umplut de Duh Sfknt, wi au 'nceput sq vorbeascq 'n
alte limbi, dupq cum le da Duhul sq vorbeascq.
Neamurile 'n Cezarea
Adeseori, cknd revelayia puterii lui Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfknt, este
'mpqrtqwitq oamenilor, efectul este awa de mqrey 'nckt Duhul Sfknt se revarsq asupra lor
wi ei premqresc pe Dumnezeu cu gura lor.
Faptele Apostolilor 10:4410:44-46a Pe cknd rostea Petru cuvintele acestea, SS-a pogorkt Duhul
Sfknt peste toyi cei ce ascultau Cuvkntul. Toyi credinciowii tqiayi 'mprejur, cari veniserq cu
Petru, au rqmas uimiyi cknd au vqzut cq darul Duhului Sfknt s^a vqrsat wi peste neamuri.
Cqci 'i auzeau vorbind 'n limbi wi mqrind pe Dumnezeu.
Pavel la Efes
De multe ori oamenii primesc botezul Duhului Sfknt atunci cknd un credincios care a fost
botezat de cqtre Duhul Sfknt 'wi pune mkinile peste ei. Adeseori, dupq aceea, acewti
oameni nu numai cq 'ncep sq vorbeascq 'n alte limbi, dar wi celelalte daruri ale Duhului
Sfknt acyioneazq 'n vieyile lor.
Faptele Apostolilor 19:2,6 wi lele-a zis: <Ayi primit voi Duhul Sfknt cknd ayi crezut?> Ei ii-au
rqspuns:<Nici n^am auzit mqcar cq a fost dat un Duh Sfknt.>
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Cknd wiwi-a pus Pavel mkinile peste ei, Duhul
Duhul Sfknt s^a pogorkt peste ei, wi vorbeau 'n alte
limbi wi prooroceau.
Pavel a vorbit 'n alte limbi
Pavel a fost plin de mulyumire fayq de Dumnezeu cknd a realizat importanya vorbirii 'n alte
limbi. Perioade 'ndelungate wi adeseori Pavel a vorbit 'n limbi deosebite de cea maternq,
pentru a putea rqspkndi Evanghelia printre neamuri. Pentru a putea comunica cu alyi
oameni wi noi avem nevoie de folosirea limbilor strqine.
1 Corinteni 14:18 Mulyqmesc lui Dumnezeu cq eu vorbesc 'n alte limbi mai mult deckt voi
toyi.
Douq feluri de limbi


Limbi omenewti wi 'ngerewti
Cknd vorbim 'n limbile oamenilor, noi vorbim limbile acestei lumi. Pavel ne-a spus cq
existq wi limbi ale 'ngerilor, adicq un fel de comunicare a cerului.
1 Corinteni 13:1a Chiar dacq aw vorbi 'n limbi
limbi omenewti wi 'ngerewti, …
Cuvintele limbilor noastre omenewti nu sunt 'ndestulqtoare pentru preamqrirea, onorarea
wi exprimarea dragostei noastre fayq de Dumnezeu atunci cknd noi dorim sq ne
deschidem inima 'n faya Lui. Dupq ce Duhul Sfknt se revarsq asupra noastrq, noi avem,
ca wi Pavel, pqrtqwia cu Dumnezeu care nu poate fi exprimatq complect 'n vocabular
limitat omenesc. Simyim bucuria pe care o au 'ngerii care "l onoreazq 'ncontinuu pe
Dumnezeu pentru gloria Sa mqreayq.

CE SE "NTKMPLQ ATUNCI CKND
CKND VORBIM "N ALTE LIMBI?
Duhul nostru se roagq
Atunci cknd noi ne rugqm in alte limbi duhul nostru, sub puterea Duhului Sfknt, vrea sq
se roage, dar mintea noastrq este nefolositoare, dacq cei ce ascultq nu 'nyeleg.
1 Corinteni 14:14 Fiindcq, dacq mq rog 'n altq limbq, duhul meu se roagq, dar mintea
mea este fqrq rod.
Duhul nostru 'nyelege lucrurile minunate ale lui Dumnezeu
Cei care au primit botezul cu Duhul Sfknt au curajul sq prezinte lucrurile mqreye ale lui
Dumnezeu 'n limbile lor materne.
Faptele
Faptele Apostolilor 2:11 Cretani wi Arabi, 'i auzim vorbind 'n limbile noastre lucrurile
minunate ale lui Dumnezeu!
Duhul Sfknt mijlocewte
Atunci cknd noi ne rugqm sau vorbim 'n alte limbi, pe care cei care le ascultq le 'nyeleg,
Duhul Sfknt lucreazq la inimile ascultqtorilor, chear dacq mintea noastrq nu 'nyelege cum.
El va conduce pe acewti ascultqtori la Tatql.
Efeseni 6:18 Faceyi 'n toatq vremea, prin Duhul, tot felul de rugqciuniwi cereri. Vegheayi la
aceasta, cu toatq stqruinya, wi rugqciune pentru toyi sfinyii,
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Romani 8:26,27 Wi tot astfel wi Duhul ne ajutq 'n slqbiciunea noastrq: cqci nu wtim cum
trebuie sq ne rugqm. Dar 'nsuw Duhul mijlocewte pentru noi cu suspine negrqite. Wi Cel
ce cerceteazq inimile, wtie care este nqzuinya Duhului; pentrucq El mijlocewte
mijlocewte pentru sfinyi
dupq voia lui Dumnezeu.
DUHUL SFKNT NE "NVREDNICEWTE
Dupq primirea botezului 'n Duhul Sfknt, noi 'ncepem sq vorbim! Duhul Sfqnt ne
'nvrednicewte wi ne cqlquzewte. Nu vom mai avea felul de vorbire pe care 'l aveam
'nainte. Limbajul nostru va fi reknoit, chear dacq mintea noastrq nu poate 'nyelege de ce.
Vom exprima lucrurile mqreye ale lui Dumnezeu 'n limba noastrq maternq. Vechi nowtrii
cunoscuyi vor fi uimiyi de felul nostru de vorbire wi de comportare.
Ei au 'nceput sq vorbeascq
Faptele Apostolilor 2:4 Wi toyi s^au umplut de Duh Sfknt, wi au 'nceput sq vorbeascq 'n
alte limbi, dupq cum le da Duhul sq vorbeascq.
Noi 'ncepem sq vorbim
Toate limbile au cuvinte care sunt o combinayie de sunete. Awa cun s^a 'ntkmplat dupq
pogorkrea Duhului Sfknt 'n ziua Cincizecimii, El ne va 'nputernici sq folosom un limbaj ce
ne era necunoscut. Vom vorbi cu putere wi cu convingere. Gkndurile noastre fiind
concentrate la Isus, botezul 'n Duhul Sfknt vine prin credinyq. Noi simyim cq trebuie sq
vorbim despre aceasta. Duhul Sfknt ne cqlquzewte.
Rkuri de apq vie
Limbajul nostru va fi cursiv wi vom 'ncepe sq vorbim ca wi cum <rkuri de apq vie> ar curge
din adkncul fiinyei noastre.Tot awa cum Dumnezeu a 'ntqrit apa sub picioarele lui Petru
atunci cknd el a umblat pe apq, Duhul Sfknt ne va 'ntqri pe noi ca sq vorbim cu putere wi
vom mqrturisi cu curaj wi multq energie.
CUM PRIMIM BOTEZUL DUHULUI SFKNT
RugayiRugayi-vq aceastq rugqciune
Prea iubitule Pqrinte Ceresc,
"yi mulyumesc pentru darul salvqrii!
Dar Tatq Ceresc, aw dori sq primesc fiecare dintre darurile pe care le-ai pregatit pentru
mine. Doresc sq am wi acel dar al tqu care este Duhul Sfknt! Am nevoie de puterea
Duhului Sfknt 'n viaya mea !
Dragq Isuse, te rog ca Tu sq mq botezi 'n Duhul Sfknt! Eu sunt gata sq primesc acest dar
deosebit prin credinya mea!
Chiar acum, Pqrinte Ceresc, 'mi ridic mkinile 'n rugqciune cqtre Tine wi 'mi deschid gura
ca sq Te preamqresc. Dar nu pot face aceasta 'n nici o limbq pe care o cunosc, ci o fac
cu toatq mintea mea, cu toatq inima mea, din tot sufletul meu wi cu toatq puterea mea.
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Eu wtiu, Cerescule Pqrinte cq, awa ca 'n ziua Cincizecimii Tu, prin Duhul Sfknt, cunowti
inima mea, gkndurile mele, wi mq ajuyi sa vorbesc despre mqreyia wi gloria Ta. "yi
mulyumesc Prea bunule Tatq cq Duhul Sfknt 'mi dq posibilitatea sq fac aceasta!
Aplicayie practicq
Cu mkinile ridicate 'n rugqciune cqtre Dumnezeu, continuayi sq-L onorayi wi sq-L slqviyi.
Chear dacq la 'nceput cuvintele nu se legq, Duhul Sfknt mijlocewte pentru noi cu suspine
negrqite (Romani 8:26 N.T.) wi ne va 'nvqya chear 'n ceasul acela ce trebuie sq vorbim
(Luca12:12 N.T.)
Continuknd 'n felul acesta, vq veyi da seama cq folosiyi un limbaj, care devine tot mai
familiar chear dacq 'nainte vq era complect necunoscut.
Lqsayi ca acest limbaj nou sq vi se reverse tot mai mult din adkncul sufletului.
Lqsayi ca vocea dumneavoastrq sq se uneascq cu vocile 'ngerilor care aduc glorie, cinste
wi preamqrire lui Dumnezeu.
Preamqrirea
 Ckntarea
Duhul Sfknt ne ajutq ca atunci cknd ckntqm pe lkngq sunete, sq avem wi melodie.
Continuayi preamqrirea lui Dumnezeu prin ckntqri care "I aduc laudq, cinste wi onoare.
1 Corinteni 14:15 Ce este de fqcut atunci? Mq voi ruga cu duhul, dar mq voi ruga wi cu
mintea; voi cknta cu duhul, dar voi cknta wi cu mintea.
Limba noastrq <cereascq> sau <de rugqciune> este un limbaj care ridicq duhul wi sufletul
nostru cqtre Dumnezeu. Darul vorbirii 'n alte limbi 'mpreunq cu darul interpretqrii
corespunzqtoare al acestor limbi, este calea prin care vestea bunq a Evangheliei poate fi
datq oamenilor. Este calea prin care Dumnezeu vorbewte oamenilor.
Rugqciunea
Chear dacq noi nu wtim cum sq ne rugqm pentru o anumitq persoanq sau situayie, Duhul
Sfknt ne va ajuta dacq noi "I onorqm pe Dumnezeu cu toatq mintea noastrq, cu toatq
inima noastrq, din tot sufletul nostru wi cu toatq puterea noastrq. Duhul Sfknt va mijloci
pentru noi, wi 'naintea lui Dumnezeu, rugqciunile noastre vor fi 'n perfectq armonie cu
voia Sa. Astfel rugqciunea noastrq va avea rezultate neawteptat de puternice!
Pe mqsurq ce practicqm zilnic rugqciunea ca mijloc de onorare wi preamqrire a lui
Dumnezeu precum wi ca intervenyie pentru alyii, 'n noul nostru limbaj, o putere deosebitq
va continua sq se reverse din vieyile noastre. Continuknd sq ne rugqm <prin Duhul Sfknt>
rkurile de apq vie vor continua sq curgq. Credinya noastrq se va 'ntqri.
Iuda 1:20 Dar voi, prea iubiyilor, zidiyizidiyi-vq sufletewte pe credinya voastrq prea sfkntq, rugayirugayivq prin Duhul Sfknt,
Semn pentru cei necredinciowi
Dumnezeu dorewte sq confirme cuvkntul Squ atunci cknd noi rqspqndim Evanghelia prin
alte limbi sau limbaje. Nu trebuie sq fim supqrayi atunci cknd cei necredinciowi au
impresia cq folosim o putere supranaturalq sau <misticism>. <Semnele> wi <minunile> sunt
daruri <naturale> ale lui Dumnezeu pentru noi, dar ele pot fi o pricina de poticnire pentru
cei necredinciowi.
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1 Corinteni 14:22a Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credinciowi, ci pentru
cei necredinciowi.


Exemple din ziua Cincizecimii
Faptele Apostolilor 2:4,5 Wi toyi s^au umplut de Duh Sfknt, wi au 'nceput sq vorbeascq 'n
alte limbi, dupq cum le da Duhul sq vorbeascq. Wi se aflau atunci 'n Ierusalim iudei,
oameni cucernici din toate neamurile cari sunt sub cer.
Cei necredinciowi ascultq, sunt uimiyi, apoi cred.



Atrage mulyimile
Faptele Apostolilor 2:62:6-8 Cknd s^a auzit sunetul acela, mulyimea s^a adunat wi a rqmas
'ncremenitq; pentrucq fiecare 'i auzea vorbind 'n limba lui. Toyi se mirau, se minunau, wi
ziceau unii cqtre alyii: <Toyi acewtia care vorbesc , nu sunt Galileeni? Cum dar 'I auzim
vorbind fiecqruia din noi 'n limba noastrq, 'n care nene-am nqscut?

Declarq lucrurile minunate ale lui Dumnezeu



Faptele Apostolilor 2:92:9-12 Paryi, Mezi, Elamiyi, locuitori din Mesopotamia, Iudea,
Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, pqryile Libiei dinspre Cirena, oaspeyi din
Roma, Iudei sau prozeliyi, Cretani wi Arabi, 'i auzim vorbind 'n limbile noastre lucrurile
minunate ale lui Dumnezeu!> Toyi erau uimiyi, wi nu wtiau ce sq creadq, wi ziceau unii cqtre
alyii:<Ce vrea sq zicq aceasta?>


Vorbirea supranaturalq 'n limbi cunoscute
Isus a spus cq vorbirea 'n diferite limbi va fi unul dintre semnele care vor 'nsoyi pe fiecare
credincios atunci cknd se va predica Evanghelia. Awa ca 'n ziua Cincizecimii, oamenii vor
'nyelege mesajul 'n limba lor maternq, cu ajutorul unei interpretqri adecvate. Chear dacq
aceasta poate fi o pricina de poticnire pentru cei necredinciowi, este calea prin cale mulyi
dintre ei primesc mesajul Evangheliei. Sunt multe exemple de acest fel 'n zilele noastre.

Supranaturalul este de fapt natural
Vorbirea 'n diferite limbi este una dintre minunile pe care Isus le reinstaureazq 'n biserica
Sa contemporanq. Este pentru fiecare credincios! Astqzi ca wi 'n vechime, este un semn
al lucrqrii Duhului Sfknt. Este un semn al botezului 'n Duhul Sfknt. Este un semn
supranatural pentru cei necredinciowi.
Nu trebuie sa ne lqsqm cuprinwi de emoyii sau sq acyionqm <supranatural> atunci c'nd
vorbim 'n altq limbq. Putem sa vorbim cu voce tare, 'n woaptq, repede sau rar; 'mportant
este sq ne lqsqm cqlquziyi de Duhul Sfknt. Chear dacq pentru unii vorbirea 'n alte limbi
poate pqrea supranaturalq, pentru noi este un dar natural de la Dumnezeu.
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"NTREBQRI RECAPITULATIVE
1. Explicayi partea noastrq wi partea lui Dumnezeu cu referire la vorbirea 'n diferite limbi.

2. Cum trebuie sq fie vorbirea 'n alte limbi pentru a rqspkndi cu succes Evanghelia?

3. "n activitatea de rqspkndire a Evangheliei existq vreun motiv serios de a nu folosi o limbq
necunoscutq atunci cknd aceasta este interpretatq corect pentru cei care ascultq?
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Lecyia a patra
Mijloace deosebite pentru slujire
Introducere
Darurile Duhului Sfknt asigurq o cale cu totul a parte de 'nqlyare pentru credinciosul plin
de Duh. Awa dupq cum Petru a iewit din corabie wi a umblat pe apq wi noi putem pqrqsi
confortul nostru wi sq umblqm pe <o apq spiritualq>.Trebuie sq trqim 'n Duh wi sq acyionqm
pe baza celor nouq daruri supranaturale pe care El le pune la dispoziyia noastrq.
1 Samuel 10:6 Duhul Domnului va ceni peste tine, vei proorocicu ei, wi vei fi prefqcut
'ntr^alt om.
MIJLOACE PENTRU CEI CARE CRED
Cunoawtere
Este important ca toyi credinciowii sq wtie wi sq 'nyeleagq cum se poate lucra pe baza a tot
ce ne oferq Duhul Sfknt. Pavel ne explicq aceasta 'nainte de a 'ncepe 'nvqyqtura sa cu
privire la darurile Duhului Sfknt.

Primire

1 Corinteni 12:1 "n ce privewte darurile duhovnicewti, frayilor, nu voiesc sq fiyi 'n
necunowtinyq.
Botezul 'n Duhul Sfknt este uwa prin care intrqm pentru a primi aceste daruri. Trebuie sq
'ncepem sq trqim wi sq acyionqm cu ajutorul acestor daruri de 'ndatq ce am primit botezul
'n Duhul Sfknt. Puterea Duhului Sfknt a 'ntrat 'n noi 'n acel moment wi noi trebuie s-o
lqsqm sq se manifeste.
Ioel 2:28 Dupq aceea, voi torna
torna Duhul Meu peste orice fqpturq; fiii wi fiicele voastre vor
prooroci, bqrtknii vowtrii vor visa visuri, wi tinerii vowtri vor avea vedenii.
Faptele Apostolilor 1:8 Ci voi veyi primi o putere, cknd se va pogork Duhul Sfknt peste
voi, wiwi-Mi veyi fi martori 'n Ierusalim, 'n toatq iudea, 'n Samaria, wi pknq la marginile
pqmkntului.

Cele nouq daruri ale Duhului Sfknt
1 Corinteni 12:412:4-10 Sunt felurite daruri, dar este acelaw Duh; sunt felurite slujbe, dar este
acelaw Domn; sunt felurite lucrqri, dar este acelaw
acelaw Dumnezeu, care lucreazq totul 'n toyi.
Wi fiecqruia i se dq arqtarea Duhului spre folosul altora.
De pildq, unuia 'i este dat, prin Duhul, sq vorbeascq despre 'nyelepciune (1); altuia, sq
vorbeascq despre cunowtinyq, datoritq aceluiaw Duh (2); altuia credinya,
credinya, prin acelaw Duh
(3); Altuia , darul tqmqduirilor, prin acelaw Duh (4); altuia puterea sq facq minuni (5);
altuia, proorocia (6); altuia, deosebirea duhurilor (7); altuia, felurite limbi (8); wi altuia,
tqlmqcirea limbilor (9). N.T. Numerele au fost adqugate pentru a evidenyia cele nouq daruri ale Duhului

Sfknt.

TOATE CELE NOUQ DARURI SUNT PENTRU FIECARE CREDINCIOS
"n versetul wapte darurile Duhului sunt prezentate ca o manifestare a Duhului Sfknt. Ele
sunt oferite fiecqrui credincios, spre binele tuturor. Credinciosul care nu acyioneazq prin
toate cele nouq daruri ale Duhului Sfknt, lucreazq numai paryial <spre folosul altora>.
Astfel acest credincios este vqduvit paryial de posibilitatea crewterilor spirituale wi
succesele 'n activitatea de misiune pe care Dumnezeu le are 'n vedere pentru viaya sa.
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1 Corinteni 12:7 Wi fiecqruia i se dq arqtarea Duhului spre folosul altora.
Biserica acyioneazq 'n unitate
"nvqyqtura apostolului Pavel referitoare la darurile Duhului Sfknt ne aratq cum trebuie
folosite aceste daruri atunci cknd membrii bisericii sunt 'mpreunq. "n capitolul 11 din 1
Corinteni ni se prezintq la 'nceput yinuta 'n care trebuie sq ne prezentqm la adunare, iar
la sfkrwitul capitolului 'nvqyqm care trebuie sq fie atitudinea noastrq cknd ne apropien de
Cina Domnului.
Referitor la versetul opt din capitolul 1 Corinteni capitolul 12 au fost multe discuyii wi
confuzii datoritq cuvintelor <unuia 'I este dat> wi <altuia>. Se poate 'nyelege grewit cq o
anumitq persoanq ar putea avea numai unul sau cel mult ckteva dintre darurile Duhului
Sfknt, nu toate.
Pavel aratq cq nu este de awteptat ca o anumitq persoanq sq acyioneze pe baza celor
nouq daruri 'n fiecare 'ntrunire a bisericii. "n activitatea bisericii trebuie sq participe toyi
membrii ei, dar fiecare dintre ei va folosi un anumit dar. Dacq ne deschidem inima pentru
Duhul Sfknt, fiecare dintre noi va avea posibilitatea de a contribui la zidirea spiritualq a
celorlalyi membrii ai bisericii. Darurile Duhului Sfknt se vor revqrsa peste noi. Fiecare
dintre noi este important pentru ceilalyi membrii ai bisericii atunci cknd lqsqm ca Duhul
Sfknt sq ne cqlquzeascq.
1 Corinteni 12:11,12 Dar toate aceste lucruri le face unul wi acelaw Duh, care dq fiecqruia
'n parte, cum voiewte. Cqci, dupq cum trupul este unul wi are multe mqdulare, wi dupq
cum toate mqdularele trupului, mqcar cq sunt mai multe, sunt un singur trup, - tot awa
este wi Hristos.
Cqutknd daruri 'n vederea zidirii sufletewti a Bisericii
Darurile Duhului Sfknt nu sunt pentru ridicarea wi evidenyierea unei anumite persoane,
sau pentru avantajul nostru personal. Darurile Duhului Sfknt au caracter spiritual wi sunt
destinate pentru edificarea duhovniceascq a Bisericii.
1 Corinteni 14:12 Tot awa wi voi, fiindca rkvniyi dupq daruri duhovnicewti,
duhovnicewti, sq cqutayi sq le
aveyi din belwug, 'n vederea zidirii sufletewti a Bisericii.
Este de remarcat folosirea plurarului, <daruri>. Toate aceste daruri sunt pentru zidirea
sufleteascq a Corpului lui Cristos, adicq a Bisericii, wi nu pentru a da posibilitate unor
indivizi sq se evidenyieze.
Fiecare credincios are o misiune 'n activitatea de rqspkndire a Evangheliei. Uneori,
anumiyi credinciowi pot fi chemayi wi 'nzestrayi de cqtre Dumnezeu pentru a folosi mai
multe dintre darurile Duhului Sfknt 'n lucrarea pe care o fac (apostol, profet, 'nvqyqtor,
evanghelist, pastor). Cele nouq daruri ale Duhului Sfknt vor acyiona cu mai multq putere
prin acewti credinciowi, deoarece ei sunt mai predispuwi pentru lucrqrile Duhului Sfknt.
Darurile Duhului Sfknt se evidenyiazq 'n activitatea lor pe mqsurq ce ei se lasq conduwi
de ele.
Noi trebuie sq ne lqsqm influienyayayi de fiecare dintre Darurile Duhului Sfknt. Nu trebuie
sq ne descurajqm chear dacq ni se pare ca facem greweli. Numai lqsknd ca fiecare dintre
daruri sq lucreze prin noi, vom 'nvqya care dintre ele este mai adecvat pentru o anumitq
'mprejurare.
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Dintre toyi ucenicii, numai Petru a umblat pe apq. El a fost singurul care wi-a asumat riscul
de a pqwi 'n afara corqbiei.
Dorinyq arzqtoare dupq cele mai bune daruri
daruri
1 Corinteni 12:31 Umblayi dar dupq darurile cele mai bune. Wi vq voi arqta o cale nespus
mai bunq.
Atunci cknd darurile cele mai bune pentru o anumitq activitate acyioneazq cu uwurinyq 'n
viaya credinciosului, lucrarea desfqwuratq 'n cinstea lui Dumnezeu va avea un deosebit
succes.
EXEMPLE DE CQUTARE A LUI DUMNEZEU, CU TOATQ CONVINGEREA
Exemplul lui Iacov
Genesa 32:2432:24-30 Iacov 'nsq a rqmas singur. Atunci un om s^a luptat cu elpknq 'n
revqrsatul zorilor. Vqzknd cq nunu-l poate birui, omul acesta ll-a lovit
lovit la 'ncheietura coapsei,
awa cq i s^a scrkntit 'ncheietura coapsei lui Iacov, pe cknd swe lupta cu el. Omul acele a
zis:<Lasqzis:<Lasq-mq sq plec, cqci se revarsq zorile.> Dar Iacov a rqspuns:<Nu te voi lqsa sq pleci
pknq cknd nu mq vei binecuvknta.> Omul acela i-a zis:<Cum 'yi este numele?> <Iacov,> a
rqspuns el.
Apoi a zis:<Numele tqu nu mai fi Iacov, ci te vei chema Israel (Celce luptq cu Dumnezeu);
);
cqci ai luptat cu Dumnezeu wi cu oameni wi ai fost biruitor.> Iacov ll-a 'ntrebat:<Spune'ntrebat:<Spune-mi,
Te rog, numele Tqu.>
Tqu.> El a rqspuns:<Pentru ce "mi ceri numele?> Wi ll-a binecuvkntat acolo.
Iacov a pus locului aceluia numele Peniel (Faya lui Dumnezeu); <cqci>, a zis el, <am vqzut
pe Dumnezeu fatq 'n fayq, wi totuw am scqpat cu viayq.>
Isus explicq 'n pilde


Cerknd pkine
Luca 11:511:5-13 Apoi lele-a mai zis:<Dacq unul dintre voi are un prieten, wi se duce la el la
miezul nopyii, wiwi-i zice:<Prietene, 'mprumutq'mprumutq-mi trei pkini, cqci a venit la mine de pe drum
un prieten al meu, wi n^am cece-i pune 'nainte;> wi dacq dinquntrul casei lui,
lui, prietenul acesta
'I rqspunde:<Nu mq turbura; acum uwa este 'ncuiatq, copii mei sunt cu mine 'n pat, nu pot
sq mq scol sqsq-yi dau pkini>,pkini>,- vq spun: chiar dacq nu s^ar scula sq i le dea, pentrucqpentrucq-i este
prieten, totuw, mqcar pentru stqruinya lui supqrqtoare,
supqrqtoare, tot se va scula wiwi-I va da tot cece-i
trebuie.



Cereyi, cqutayi, bateyi
Deaceea wi Eu vq spun:< Cereyi, wi vi se va da: cqutayi, wi veyi gqsi; bateyi wi vi se va
deschide. Fiindcq oricine cere capqtq; cine cautq gqsewte; wi celui ce bate i se deschide.
Cine este tatql acela dintre voi, care, dacqdacq-i cere fiul squ pkine, sqsq-i dea o piatrq? Ori
dacq cere un pewte, sqsq-i dea un warpe 'n loc de pewte? Sau, dacq cere un ou, sqsq-i dea o
scorpie? Deci, dacq voi, cari sunteyi rqi, wtiyi sq dayi daruri bune copiilor vowtri, cu atkt mai
mult Tatql vostrucel din ceruri va da Duhul Sfknt celor ce II-L cer!>

"nflqcqrarea darurilor
2 Timotei 1:6 De aceea 'yi aduc aminte sq 'nflqcqrezi darul lui Dumnezeu, care este 'n
tine prin punerea mkinilor mele.
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PREDQPREDQ-TE LUI DUMNEZEU
DUMNEZEU
DatiDati-vq lui Dumnezeu
Romani 6:13 Sq nu mai dayi 'n stqpknirea pqcatului madulqrile voastre, ca niwte unelte
ale nelegiuirii; ci dayidayi-vq pe voi 'nwivq lui Dumnezeu, ca vii, din moryi cum erayi; wi dayi lui
Dumnezeu mqdulqrile voastre, ca pe niwte unelte
unelte ale neprihqnirii.
Romani 12:1 Vq 'ndemn dar, frayilor, pentru 'ndurarea lui Dumnezeu, sq aduceyi trupurile
voastre ca o jertfq vie, sfkntq, plqcutq lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastrq o
slujbq duhovniceascq.
Sq trqim prin Duhul Sfknt
Trqind sub influienya Duhului Sfknt, noi nu ne mai putem comporta ca mai 'nainte.
Ceeace ni se pqrea normal si natural, devine nepotrivit. Trebuie sq 'nvqyqm sq trqim o
nouq viayq, una care ni se pqrea supranaturalq 'nainte. Pe mqsurq ce urmqm 'ndemnurile
Duhului Sfknt, devenim tot mai sensibili la cerinyele Sale. Ceeace 'nainte ni se pqrea
supranatural, devine foarte familiar. Trqirea prin darurile Duhului Sfknt este parte a vieyii
noastre zilnice.
1 Corinteni 2:14 Dar omul firesc nu primewte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, cqci, pentru
el, sunt o nebunie; wi nici nu le poate 'nyelege, pentrucq trebuie sq judece duhovnicewte.
Galateni 5:25 Dacq trqim prin Duhul, sq wi umblqm prin Duhul.
"NTREBQRI RECAPITULATIVE
1. Enumerayi cele nouq daruri ale Duhului Sfknt.

2. Din moment ce toate cele nouq daruri sunt oferite fiecqrui credincios, cum explicayi faptul cq unii sunt
mai dotayi 'n anumite privinye?

3. De ce trebuie sq umblqm dupq <darurile cele mai bune> adicq cele care sunt de o deosebitq
importanyq pentru lucrarea lui Dumnezeu ?
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Lecyia a cincea

Organizarea wi explicarea darurilor
(Notq pentru instructor: Pentru aceastq lecyie trebuie pregqtite exemple din viaya proprie. Aceste exemple vor fi alese
astfel 'nckt sq prezinte activitatea dumneavoastrq pe baza darurilor Duhului Sfknt. Dupq ce prezentayi exemple personale,
din propria viayq, 'ncurajayi elevii sau ascultqtorii sq procedeze la fel. Aceste exemple vor evidenyia activitatea pe baza
darurilor Duhului Sfknt wi vor clarifica felul cum acyioneazq.))

NOUQ LOCURI DIN SCRIPTURQ UNDE SE PREZINTQ DARURILE SPIRITUALE
1 Corinteni 12:1 "n ce privewte darurile duhovnicewti, frayilor, nu voiesc sq fiyi 'n
necunowtinyq.
! Corinteni 13:2 Wi chear dacq aw avea darul prorociei, wi aw cunoawte toate tainele wi
toatq
toatq wtiinya; chiar dacq aw avea toatq credinya awa 'nckt sq mut wi munyii, wi n^aw avea
dragoste, nu sunt nimic.
1 Corinteni 14:1 Urmqriyi dragostea. Umblayi wi dupq darurile duhovnicewti, dar mai ales
sq proorociyi.
1 Corinteni 14:12 Tot awa wi voi, fiindcq
fiindcq rkvniyi dupq daruri duhovnicewti, sq cqutayi sq le
aveyi din belwug, 'n vederea zidirii sufletewti a Bisericii.
2 Timotei 1:6 De aceea 'yi aduc aminte sq 'nflqcqrezi darul lui Dumnezeu, care este 'n
tine prin punerea m'inilor mele.
Evrei 2:4 'n timp ce Dumnezeu 'ntqrea mqrturia lor cu semne, puteri wi felurite minuni, wi
cu darurile Duhului Sfknt, 'mpqryite dupq voia Sa!
1 Petru 4:10 Ca niwte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi sq
slujeascq altora dupq darul, pe care ll-a primit.
Romani 1:11 Cqci doresc sq vq vqd, ca sq vq dau vreun dar duhovnicesc pentru 'ntqrirea
voastrq.
Proverbele 18:16 Darurile unui om 'I fac loc, wiwi-i deschid intrarea 'naintea celor mari.
CELE NOUQ DARURI ALE Duhului Sfknt
Duhul Sfknt 'wi aratq prezenya prin cele nouq daruri ale Sale. Aceste daruri exprimq
lucrarea harului lui Dumnezeu 'n lumea de azi. Darurile Duhului Sfknt sunt manifestarea
activitqyii lui Dumnezeu pentru binele omenirii.
1 Corinteni 12:712:7-10 Wi fiecqruia i se dq arqtarea Duhului
Duhului spre folosul altora. De pildq,
unuia 'i este dat, prin Duhul, (1) sq vorbeascq despre 'nyelepciune; altuia, (2) sq
vorbeascq despre cunowtiinyq, datoritq aceluiaw Duh; altuia, (3) credinya, prin acelaw Duh;
altuia, (4) darul tqmqduitilor, prin acelaw Duh;
Duh; altuia, (5) puterea sq facq minuni; altuia, (6)
deosebirea duhurilor; altuia (7) proorocia; altuia, (8) felurite limbi; wi altuia, (9) tqlmqcirea
limbilor
N.T. Numerele au fost adqugate pentru a evidenyia cele nouq daruri ale Duhului Sfknt.
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Daruri pentru fiecare
Dumnezeu a asigurat fiecqrei fiinye umane accesul la activitatea spiritualq. Prin botezul 'n
Duhul Sfknt noi primim tot ce avem nevoie pentru a fi 'nvingqtori 'n luptele acestei vieyi.




Dumnezeu este Duh
Satana este un duh
Omul este un duh

Efeseni 6:12 Cqci noi n^avem de luptat 'mpotriva cqrnii wi skngelui, ci 'mpotriva
cqpeteniilor, 'mpotriva domniilor, 'mpotriva stqpknitorilor 'ntunerecului acestui veac,
'mpotriva duhurilor rqutqyii cari sunt 'n locurile cerewti.
Darurile Duhului Sfknt ne sunt date pentru ca noi sq le folosim. Ele nu sunt <trofee>
'mpqryite pentru credinciowia serviciului. Darurile Duhului Sfknt sunt unelte wi arme cu
care este dotat credinciosul, pentru bqtqlia acestei vieyi. Aceste unelte wi arme pot fi
sortate 'n trei grupuri sau categorii. Ele trebuie folosite cu toatq priceperea wi 'n mod
adecvat.
TREI GRUPURI SAU CATEGORII

Daruri ale activitqyii vocale (Vorbirea)
Vorbirea 'n diferite limbi
Interpretarea limbilor
Profeyia
Darui care vin datoritq ascultqrii (Auzirea)
(Auzirea)
Deosebirea duhurilor
"nyelegerea
"nyelepciunea
Daruri ale puterii
Darul credinyei
Darurile vindecqrii
Sqvkrwirea minunilor
DARURI ALE ACTIVITQYII VOCALE
Primele trei daruri pe care le vom analiza se referq la talentul de a avea o vorbire
inspiratq. Este calea prin care Duhul Sfknt ne vorbewte nouq personal precum wi altora,
prin noi.
Darurile vorbirii sunt o manifestare a mesajului pe care Dumnezeu 'l are pentru
credinciowi wi prin credinciowi. Astfel ei sunt 'ntqriyi, 'ncurajayi wi mkngkiayi. Pe aceastq
cale Dumnezeu poate sq ne mustre 'n vederea 'ndreptqrii noastre, dar El nu ne va
condamna.
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Limbile

Darul vorbirii 'n diferite limbi poate fi pentru unii o manifestare supranaturalq, atunci cknd
aceasta este sub influienya Duhului Sfknt.
Cel care o vorbewte 'n limbq, nu a 'nvqyat-o wi mintea lui nu o 'nyelege. Poate fi o limbq
'ngereascq sau umanq.
Atunci cknd aceastq limbq este cu adevqtat din partea Duhului Sfknt, cel care o ascultq o
'nyelege ca fiind limba sa maternq, chear dacq cel care vorbewte nu o 'nyelege.

Interpretarea

Tot awa precum Duhul Sfknt inspirq anumite persoane sq vorbeascq, El poate da alteia
darul de a interpreta mesajul 'n altq limbq deckt cea a vorbitorului.
Aceasta nu este o activitate mintalq, care cere 'nyelegere din partea celui care
interpreteazq. Este un dar din partea Duhului lui Dumnezeu.
Interpretare 'nseamnq explicare, expunere, detaliere. Nu este o traducere literarq, cuvknt
cu cuvknt.

Profeyia
Darul profeyiei este o expresie spontanq a inspirayiei primite de la Duhul Sfknt. Profeyia se
face 'ntr-o linbq cunoscutq wi poate avea caracter supranatural atunci cknd este sub
puterea Duhului Sfknt. O adevqratq profeyie 'ntqrewte, 'ncurajeazq wi mkngkie Biserica.
Este un mesaj al lui Dumnezeu adresat unei anumite persoane sau unui grup de oameni.
DARURI CARE VIN DATORITQ ASCULTQRII
Capacitatea de a 'nyelege anumite situayii se datorewte descoperirii pe care ne-o dq
Dumnezeu prin Duhul Squ. "nyelepciunea aceasta o primim ascultknd pe alyii, anlizknd
diferite interpretqri ale situayiei, urmqrind profeyiile wi legile cunoscute. Rezolvarea unor
anumite probleme poate fi rezultatul unor vise, viziuni, sau a cunoawterii personale.
Deosebirea duhurilor
Deosebirea duhurilor este capacitatea supranaturalq de a privi 'n lumea spiritualq. Prin
aceastq capacitate cunoawtem ce fel de duh sau duhuri existq 'ntr-o persoanq, situayie,
acyiune sau mesaj.
Putem deosebi trei feluri de duhuri
 De la Dumnezeu : Dumnezeu wi 'ngerii Sqi
 De la Satana : Satana wi demonii sqi
 Ale oamenilor : legate de dorinyele trupului, ale omului carnal
"nyelegerea
"nyelegerea este o reveleyie supranaturalq a Duhului Sfknt referitoare la anumite fapte din
prezent sau din trecut, despre o persoanq sau situayie, pe care nu le putem 'nyelege 'n
mod natural cu mintea noastrq. Acesta este un dar al lui Dumnezeuce nu poate fi
dobkndit pe cale naturalq.
"n acest fel noi cunoawtem 'n parte 'nyelepciunea lui Dumnezeu. Aceasta ne ajutq sq
rezolvqm problemele curente wi sq 'nyelegem cum se prezintq lucrurile 'n situayia datq.
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"nyelepciunea
Priceperea wi destoinicia credinciosului sunt lqrgite wi aprofundate prin lucrarea Duhului
Sfknt. Dumnezeu dq credinciosului 'nyelepciune din 'nyelepciunea Sa. Putem 'nyelege
planul lui Dumnezeu pentru viaya noastrq, ce trebuie sq facem imediat, 'n viitorul
apropiat, sau mai departe 'n viitor. Astfel, atkt o persoanq individualq ckt wi un grup de
credinciowi sunt cqlquziyi de cqtre Dumnezeu prin Cuvkntul Squ. "nyelepciunea wi
'nyelegerea lucreazq mknq 'n mknq atunci cknd sunt revelate de cqtre Cuvkntul lui
Dumnezeu.
DARURI ALE PUTERII
Atunci cknd Dumnezeu doreste sq realizeze ceva prin noi, El ne dq din puterea Sa.
Puterea lui Dumnezeu trece prin noi 'n direcyia wi pentru scopul ales de Dumnezeu.




Dumnezeu ne vorbewte, noi suntem 'n stare sq transmitem mesajul Squ.
Dumnezeu ne descoperq anumite lucruri, noi 'nyelegem wi
putem explica diferite situayii.
Dumnezeu ne dq curajul sq acyionqm, noi 'ndeplinim misiunea
trasatq de El.

Darul credinyei
Darul credinyei este un dar supranatural care se manifesta 'ntr-un anumit timp wi pentru un
scop bine definit. Este un dar al puterii lui Dumnezeu care ajutq la 'ndeplinirea unei misiuni
'n orice situayie datq 'ntr-un anumit moment.
Darurile vindecqrii
Darurile vindecqrii sunt o distribuire supanaturalq a puterii vindecqtoare a lui Dumnezeu
pentru oameni. Aceste daruri sunt menyionate la plurar deoarece existq mai multe
posibilitqyi de a da vindecarea celor bolnavi.
Darurile vindecqrii sunt o manifestare a lucrqrii Duhului Sfknt wi nu se pot confunda cu
stiinya medicalq.
Sqvkrwirea minunilor
Minunile sunt o intervenyie supranaturalq 'n mersul obiwnuit al lucrurilor. Ele aratq puterea
lui Dumnezeu de a modifica sau anula legile naturii pentru timpul hotqrkt de El. Nu
trebuie sq uitqm cq legile naturii au fost create de cqtre Dumnezeu wi cunoawterea
noastrq este <'n parte> (1Cor13:9 N.T.)
SQ CQUTQM PE CEL CE DQ DARURILE WI SQ CEREM DARURILE
Flqmknzi wi 'nsetayi
Matei 5:6 Ferice de cei flqmknzi wi 'nsetayi dupq neprihqnire, cqci ei vor fi
fi sqturayi!
Dupq 'ndemnurile Duhului Sfknt
Romani 8:5,6 "n adevqr, ceice trqiesc dupq 'ndemnurile firii pqmkntewti, umblq dupq
lucrurile firii pqmkntewti; pe cknd cei care trqiesc dupq 'ndemnurile Duhului, umblq dupq
lucrurile Duhului. Wi umblarea dupq lucrurile firii pqmkntewti, este moarte, pe cknd
umlarea dupq lucrurile Duhului este viayq wi pace.

Traire ac

Romani 8:13,14 Dacq trqiyi dupq 'ndemnurile ei, veyi muri; dar dacq, prin Duhul, faceyi sq
moarq faptele trupului, veyi trqi. Cqci toyi ceice sunt cqlquziyi
cqlquziyi de Duhul lui Dumnezeu sunt
fii ai lui Dumnezeu.
Primirea arqtqrii
1 Corinteni 12:7 Wi fiecqruia i se dq arqtarea Duhului spre folosul altora.
Ioan 14:12 Adevqrat, adevqrat, vq spun, cq, cine crede 'n Mine, va face wi el lucrqrile pe
care le fac Eu; ba 'ncq va face altele wi mai mari deckt acestea; pentrucq Eu mq duc la
Tatql:
2 Timotei 1:6 De aceea 'yi aduc aminte sq 'nflqcqrezi darul lui Dumnezeu, care este 'n
tine prin punerea mkinilor mele,
Noi trebue ca 'n mod permanent sq avem grijq sq 'nflqcqrqm darurile Duhului Sfknt 'n
sufletul nostru !
"NTREBQRI RECAPITULATIVE
1. Enumerayi wi explicayi fiecare dintre darurile activitqyii vocale.

2. Enumerayi si explicayi fiecare dintre darurile ascultqrii

3. Enumerayi wi explicayi fiecare dintre darurile puterii
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Lecyia a wasea //6

Vorbirea inspiratq
Limbile wi interpretarea
1 Corinteni 12:812:8-10 De pildq, unuia 'I este dat, prin Duhul, sq vorbeascq despre 'nyelepciune;
altuia, sq vorbeascq despre cunowtinyq, datoritq aceluiaw Duh; altuia, credinya, prin acelaw
acelaw Duh;
altuia, darul tqmqduirilor, prin acelaw Duh; altuia, puterea sq facq minuni; altuia, proorocia; altuia,
deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; altuia, tklmqcirea limbilor.

Cele nouq daruri ale Duhului Sfknt

Daruri ale activitqyii vocale
vocale
Vorbirea 'n limbi
Tqlmqcirea wi interpretarea
Profeyia

Daruri ale ascultqrii
Deosebirea duhurilor
"nyelegerea
"nyelepciunea

Daruri ale puterii
Darul credinyei
Darurile vindecqrii
Sqvkrwirea minunilor

VORBIREA 'N ALTE LIMBI. TQLMQCIREA WI INTERPRETAREA
INTERPRETAREA
Introducere
Vorbirea 'n alte limbi poate fi o manifestare a puterii supranaturale a lui Dumnezeu pusq
la dispoziyia credinciowilor. Prin aceasta credinciowii sunt 'ntqriyi, 'ncurajayi wi mkngkiayi.
Cu toate cq prin aceasta Dumnezeu ne poate mustra, spre 'ndreptarea noastrq, El nu va
folosi vorbirea 'n alte limbi pentru a ne condamna sau pentru a ne pedepsi.
1 Corinteni 14:3 Cine proorocewte, dimpotrivq, vorbewte oamenilor, spre zidire, sfqtuire wi
mkngkiere.
Recunoscknd faptul cq vorbirea wi interpretarea ei pot fi influienyate de slqbiciunile
omenewti, mesajul transmis 'n acest fel nu trebuie considerat ca avknd autoritatea
Cuvkntului lui Dumnezeu sau a Scripturii. Astfel de mesaje trebuie, 'ntodeauna, analizate
cu grijq wi judecate pe baza Cuvkntului lui Dumnezeu.
1 Corinteni 14:29 Ckt despre prooroci, sq vorbeascq doi sau trei, wi ceilalyi sq judece.
Pentru toyi cei credinciowi
Awa dupq cum a fost arqtat 'n lecyia a treia, vorbirea 'n alte limbi este la dispoziyia fiecqrui
credincios, dupq primirea botezului 'n Duhul Sfknt. Pavel sfqtuiewte credinciowii sq se
roage pentru tqlmqcirea wi interpretarea limbilor necunoscute.
1 Corinteni 14:13 De aceea, cine vorbewte 'n altq limbq, sq se roage sq aibq wi darul s^o
tqlmqceascq.
Pavel aratq cq darul proorociei este mai de folos deckt cel al limbilor wi dorinya lui era ca
toyi credinciowii sq prooroyeascq.
1 Corinteni 14:5 Aw dori ca toyi sq vorbiyi 'n alte limbi, dar mai ales sq proorociyi. Cine
imbi; afarq numai dacq
proorocewte, este mai mare deckt cine vorbewte 'n alte llimbi;
tklmqcewte aceste limbi, pentruca sq capete Biserica zidire sufleteascq.
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Toyi credinciowii trebuie sq vorbeascq alte limbi wi sq se roage pentru a avea posibilitatea
de interpretare. Dar este mai bine sq prooroceascq. Din aceste 'nvqyqturi ale lui Pavel
'nyelegem cq cele trei daruri ale activitqyii vocale sunt pentru fiecare credincios.
COMPARAYIE 'NTRE DARURILE ACTIVITQYII VOCALE
Vorbirea 'n alte limbi wi interpretarea
Darul vorbirii 'n alte limbi wi cel al tqlmqcirii wi interpretqrii lor sunt unele dintre cele mai
des 'ntklnite daruri. Din aceat motiv uneori se abuzeazq de ele.
Un anumit mesaj transmis pe cale verbalq trebuie sq fie mai 'ntki vocalizat, apoi mesajul
poate fi interpretat de cqtre cel care are aceastq 'nsqrcinare din partea lui Dumnezeu.
Awa cq vorbirea wi interpretarea nu pot fi separate una de alta.
Vorbirea 'n alte limbi wi proorocia
Cel care vorbewte 'ntr-o limbq supranaturalq,
Dumnezeu.

prezintq lucrurile minunate ale lui

1 Corinteni 14:2 "n adevqr, cine vorbewte 'n altq limbq, nu vorbewte oamenilor, ci lui
Dumnezeu; cqci nimeni nunu-l 'nyelege, wi, cu duhul, el spune taine.
Prin proorocie, cei care ascultq sunt zidiyi.
1 Corinteni 14:3 Cine proorocewte, dimpotrivq, vorbewte oamenilor, spre zidire, sfqtuire
sfqtuire wi
mkngkiere.
Cine vorbewte 'n altq limbq se 'ntqrewte pe sine 'nsuwi din punct de vedere spiritual.
Proorocia 'ntqrewte Biserica.
1 Corinteni 14:4 Cine vorbewte 'n altq limbq, se zidewte pe sine 'nsuwi; dar cine
proorocewte, zidewte sufletewte Biserica.
Biserica.
Deci proorocia este mai importantq deoarece zidewte wi 'ntqrewte Biserica lui Cristos.
1 Corinteni 14:5 Aw dori ca toyi sq vorbiyi 'n alte limbi, dar mai ales sq proorociyi. Cine
proorocewte este mai mare deckt cine vorbewte 'n alte limbi; afarq numai
numai dacq
tklmqcewte aceste limbi, pentruca sq capete Biserica zidire sufleteascq.
Cuvkntul <Bisericq> este folosit de nouq ori 'n acest capitol pentru a sublinia importanya
folosirii acestor daruri pentru interesul Bisericii, adicq al lucrqrii lui Dumnezeu.
De ce alte limbi sau limbaje?
De ce proorocie?
Dumnezeu are cqile Sale de a lucra atkt la inimle celor credinciowi ckt wi la inimile celor
necredinciowi. Activitatea Dhului Sfknt poate 'nlqtura atkt 'ndoielile ckt wi necredinya.
1 Corinteni 14:22 Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credinciowi, ci pentru
cei necredinciowi. Proorocia, dimpotrivq, este un semn nu pentru cei necredinciowi, ci
pentru cei credinciowi.
Limbaje sau limbi necunoscute nouq, pot ajuta la salvarea celor necredinciowi, atunci
cknd ei 'nyeleg mesajul, chear dacq noi nu-l 'nyelegem. Interpretarea unui mesaj
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necunoscut trebuie sq fie fqcutq pe baza Cuvkntului lui Dumnezeu pentru a duce la
zidirea sufleteascq a celor care-l ascultq.
Proorocia este pentru credinciowi. Aceasta 'nseamnq cq cei care ascultq au mai multq
credinyq wi 'nyeleg mesajul fqrq prea multq interpretare.
DARUL LIMBILOR (LMBAJELOR)
Definiyie
Darul limbilor este o expresie supranaturalq, datq de cqtre Duhul Sfknt, a exprimqrii
vocale, prin voce obiwnuitq. Comunicarea mesajului se face 'ntr-un limbaj necunoscut de
mintea vorbitorului.
Limbajul poate fi de origine cereascq, 'ngereascq,
ascultqtorii sq 'nyeleagq mesaul, fqrq interpretare.

sau umanq. Este posibil ca

"nyelegerea limbilor (limbajelor)
Darul limbilor, fiind unul dintre cele nouq daruri spirituale, trebuie deosebit de vorbirea 'n
alte limbi. Darul vorbirii 'n alte limbi se primewte dupq ce primim botezul 'n duhul Sfknt wi
ne ajutq 'n activitatea da rugqciune wi mijlocire.
Prin darul limbajelor, Dumnezeu vorbewte omului. Atunci cknd ne rugqm Duhul Sfknt
mijlocewte pentru noi 'n fayq lui Dumnezeu. Astfel legqtura 'ntre Dumnezeu wi noi este
asiguratq 'n ambele direcyii.
Limbajele 'n acyiune
Dacq cineva are 'ndemnul din partea Duhului Sfknt sq transmitq ascultqtorilor un mesaj
'ntr-un limbaj pe care acewtia nu-l 'nyeleg, trebuie sq fie cineva care poate traduce.
1 Corinteni 14:27 Dacq sunt unii, cari vorbesc 'n alq limbq, sq vorbeascq numai ckte doi
sau cel mult trei, fiecare la rknd; wi unul sq tqlmqceascq.
tqlmqceascq.
Cknd se ckntq, fiecare poate cknta 'n limba lui. Acesta este un moment de adorare a lui
Dumnezeu. Nu este nevoie de traducere, cu excepyia cazului cq sunt prezente persoane
care nu 'nyeleg ce se ckntq.
Toyi cei prezenyi trebuie sq 'nyeleagq, 'n limba lor, conyinutul ckntqrii.
"n public

Scopul
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Este posibil ca cel care transmite mesajul sq nu-l 'nyeleagq, cu toate acestea unii din cei
care-l ascultq primesc mesajul wi-l 'nyeleg.
Faptele Apostolilor 2:42:4-6 Wi toyi s^au umplut de Duh Sfknt, wi au 'nceput
'nceput sq vorbeascq 'n
alte limbi, dupq cum le da Duhul sq vorbeascq. Wi se aflau atunci 'n Ierusalim Iudei,
oameni cucernici din toate neamurile cari sunt sub cer. Cknd s^a auzit sunetul acela,
mulyimea s^a adunat wi a rqmas 'ncremenitq; pentrucq fiecare 'i auzea
auzea vorbind 'n limba
lui.
Dumnezeu vorbewte poporului Squ. Diferite limbi wi limbaje sunt una dintre cqile pe care
El le folosewte 'n zilele noastre, 'mpreunq cu interpretarea corespunzqtoare a acestora
dupq Cuvkntul Squ.

INSTRUCYIUNI DE FOLOSIRE
Sq fii uns
Cel care vrea sq transmitq un mesaj, 'ntr-o limbq pe care cei care 'l ascultq nu o 'nyeleg,
trebuie sq fie convins cq acest 'ndemn vine din partea Duhului Sfknt. El va simyi o dorinyq
puternicq de a transmite mesajul, atunci cknd timpul va fi potrivit. Aceastq persoanq va
avea destulq rqbdare sq awtepte, fqrq a 'ntrerupe desfqwurarea activitqyii curente, care wi
aceasta, este cqlquzitq de Duhul Sfknt. Dacq acest mesajer este convins cq 'ndemnul
squ este de la Duhul Sfknt, el wtie cq Duhul Sfknt nu se 'ntrerupe pe Sine "nsuwi. Awa cq
nu-i va fi greu sq awtepte.
Sq fii acceptat

Intr-o adunare mai mare a celor credinciowi, se recomandq sq cereyi acordul
conducqtorilor 'nainte de transmiterea mesajului, astfel veyi avea siguranya cq activitatea
din bisericq nu este perturbatq. Abyineyi-vq de la transmiterea mesajului dacq nu existq
posibilitatea interpretqrii lui corespunzqtoare, fie prin traducqtor, fie de cqtre
dumneavoastrq personal.

Exprimayi cu claritate
Nu trebuie sq strigayi sau sq ridicayi tonul. Vorbiyi clar. "n funcyie de caracterul mesajului wi
de simyqmintele ce vi le transmite Duhul Sfknt, emoyiile pe care le simyiyi vq vor modula
vocea. Hotqrkre, bucurie, speranyq, etc. Lqsayi ca aceste emoyii sq fie resimyite pe
parcursul expunerii.
Traducerea wi interpretarea
In timpul vorbirii 'ntr-o limbq neknyeleasq de ascultqturi trebuie facute pauze
corespunzqtoare 'n care timp cel care traduce va face tklmqcirea wi interpretarea celor
spuse.
1 Corinteni14:19,28
Corinteni14:19,28 Dar 'n Bisericq, voiesc mai bine
bine sq spun cinci cuvinte 'nyelese, ca sq
'nvqy pe alyii, deckt sq spun zece mii de cuvinte 'n altq limbq.
Dacq nu este cine sq tqlmqceascq, sq tacq 'n Bisericq, wi sqsq-wi vorbeascq numai lui
'nsuwi wi lui Dumnezeu.
Numai trei!

Pavel recomandq ca 'n bisericq sq nu fie mai mult de trei care vorbesc 'n altq limbq.
1 Corinteni 14:27 Dacq sunt unii cari vorbesc 'n altq limbq, sq vorbeascq numai ckte doi
sau cel mult trei, fiecare la rknd: wi unul sq tqlmqceascq.

Sq nu 'mpiedecqm
Pavel ne recomandq sq nu 'mpiedecqm vorbirea 'n alte limbi. Este singurul dar ce ni se
cere de cqtre Pavel sq-l lqsqm sq acyioneze liber.
1 Corinteni 14:39 Astfel, deci, frayilor, rkvniyi dupq proorocie, fqrq sq 'mpiedecayi vorbirea
'n alte limbi.
Alte daruri
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Darul vorbirii 'n alte limbi acyioneazq 'mpreunq cu cel al interpretqrii wi cu cel al deosebirii
duhurilor. Aceasta se va evidenyia pe parcursul discuyiei celorlalte daruri.

DARUL 'TERPRETQRII
Definiyie
Darul iterpretqrii limbilor este prezenya supranaturalq a Duhului sfknt 'n explicarea wi
'nyelegerea 'n limba maternq a ascultqtorilor, a unui mesaj transmis 'ntr-o altq limbq. Nu
este o activitate mintalq, de 'nyelegere. Este ceva care vine de la Duhul lui Dumnezeu.
Interpretare 'nseamnq explicare, prezentare, descoperire. Nu este o traducere literarq,
cuvknt cu cuvknt.
O persoanq care vorbewte o limbq strqinq are nevoie de un traducqtor. Traducerea nu
este un dar al Duhului, ci este activitatea unei persoane care 'nyelege wi vorbewte fluent
ambele limbi.
Nu are aceeawi lungime
lungime
Interpretarea nu trebuie sq aibe neapqrat aceeawi lungime ca wi mesajul din altq limbq.
Existq cel puyin douq motive pentru aceasta.
Interpretarea nu este de fapt o traducere. S-ar putea sq fie necesare mai multe, sau mai
puyine cuvinte, pentru a transmite mesajul Duhului Sfknt.
Cel care face interpretarea, ar putea sq 'ntre sub influienya darului proorociei. Este o
ungere deosebitq wi credinciosul devine conwtient de aceasta atunci cknd Duhul Sfknt 'l
cqlquzewte.
Scopul
Darul interpretqrii 'mpreunq cu cel al tqlmqcirii este destinat sq facq 'nyeleasq vorbirea 'n
limbi strqine ascultqtorilor, astfel 'nc't ei sq fie zidiyi sufletewte.
CUM SQ FOLOSIM DARUL TQLMQCIRII
"n public
Awa cum am arqtat cu ocazia analizqrii vorbirii 'ntr-o limbq strqinq, Duhul Sfknt nu ne va
cqlquzi niciodatq spe dezordine sau comfuzie.
Este posibil ca aceeawi persoanq care transmite mesajul 'ntr-o limbq strqinq sq facq wi
interpretarea acestui mesaj 'n limbajul ascultqtorilor.
Deasemenea este posibil ca o persoanq sq vorbeascq 'ntr-o limbq strqinq, wi o altq
persoanq sq facq traducerea wi interpretarea.
Uneori cel care interpreteazq poate avea dificultqyi datoritq lipsei de credinyq. Atunci este
necesar ca altcineva sq continue tqlmqcirea wi interpretarea. Aceasta nu trebuie sq ducq
la competiyie sau la mkndrie, Gknduri sau expresii cum ar fi :<eu aw fi putut explica mai
bine> , nu sunt de la Dumnezeu.
Darurile duhuvnicewti trebuie urmqrite cu grijq 'n desfqwurarea lor. Acyionarea lor libera 'n
faya unei adunqri nu este lipsitq de riscuri Cei rqspunzqtori vor bqga bine de seamq ce
fel de duhuri cqlquzesc activitatea. Deosebirea duhurilor 'n fiecare detaliu este de o
deosebitq importanyq. Activitatea trebuie sq 'nceteze imediat atunci cknd existq dovada
clarq cq este influienyatq de duhuri diferite de Duhul lui Dumnezeu.
Personal
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Pavel a spus cq el vorbea 'n alte limbi mai mult deckt oricare dintre cei care 'l ascultau,
dar atunci cknd vorbea 'n public, vorbea limba pe care ascultqtorii o puteau 'nyelege.

Pavel folosea celelalte limbi pe care le cunowtea cu alte ocazii. El ne sfqtuiewte sq ne
rugqm ca sq avem wi darul tqlmqcirii wi al interpretqrii.
1 Corinteni 14:1314:13-15 De aceea, cine vorbewte 'n altq limbq, sq se roage sq aibe wi darul
s^o tqlmqceascq. Fiindcq, dacq mq rog 'n altq limbq, duhul meu se roagq, dar mintea
mea este fqrq rod. Ce este de fqcut atunci? Mq voi ruga cu duhul, dar mq voi ruga wi cu
mintea.
Dacq rugqciunea noastrq personalq este 'ntr-o altq limbq deckt cea obiwnuitq, s^ar putea
ca sq cerem lui Dumnezeu sq ne dea posibilitatea de a 'nyelege mai bine. Uneori putem fi
necqjiyi wi tulburayi wi nu wtim cum sq ne rugqm. Prezentarea noastrq 'n faya lui Dumnezeu
este neclarq wi ne simyim desorientayi. Awteptqm ajutorul lui Dumnezeu 'ntr-un fel
necunoscut wi "l rugqm sq ne ajute in rezolvarea unei probleme ce ne este compect
strqinq. Dumnezeu stie cknd noi "I iubim cu toatq inima noastrq, cu tot sufletul nostru, wi
cu tot cugetul nostru.(Mat 22:37 N.T.) Incepem sq ne rugqm 'n limba pe care o 'nyelegem
mai bine, dacq stim mai multe. Este 'nceputul interpretqrii limbajelor pe care 'l simyim im
viaya noastrq personalq.
Nu este necesar ca pentru noi 'nwine sq avem 'ntodeauna o interpretare foarte detailatq.
De multe ori cknd Duhul Sfknt mijlocewte pentru noi, primim rqspunsul wi nu simyim
nevoia sq ni-l explicqm 'n cuvinte. Ckteodatq nu vom 'nyelege rqspunsul pe care
Dumnezeu ni-l dq la rugqciune wi va trebui sq mai awteptqm
1 Corinteni 14:2 "n adevqr, cine vorbewte 'n altq limbq, nu vorbewte oamenilor, ci lui
Dumnezeu;
Dumnezeu; cqci nimeni nunu-l 'nyelege, wi, cu duhul, el spune taine.
Apropierea de Dumnezeu prin viaya noastrq personalq, ne pregqtewte pentru 'nyelegerea
voii Sale wi pentru a fi gata de a folosi darul interpretqrii 'n faya publicului.
PRIMIREA ACESTUI DAR
Pentru ca darurile Duhului Sfknt sq acyioneze liber printr-o anumitq persoanq, acea
persoanq trebuie sq fie 'n relayii corespunzqtoare cu Dumnezeu.
Noi trebuie sq avem curajul sq cerem lui Dumnezeu darurile de care avem nevoie pentru
activitatea noastrq 'n slujba Sa! La 'nceput interpretarea poate fi stkngace wi timidq,
lipsitq de cursivitate, amestecatq cu imagini sau simboluri pe care nu le putem explica
complect. Vom avea anumite gknduri colaterale. Clarificarea mesajului poate veni treptat
sau ca dintr-odatq. Anumite melodii sau ckntece pot duce la clarificarea mesajelor, sau
pot transmite mesaje.
Atenyionare !

Un mesaj care vine din partea lui Dumnezeu, indiferent de lima prin care este transmis nu
este un mesaj de cundamnare, ci unul de 'ntqrire wi de zidire sufleteascq. Cel care face
traducerea sau interpretarea trebuie sq fie foarte atent la aceasta. Condamnarea vine din
partea lui Satana.
Interpretarea nu trebuie sq contrezicq Cuvkntul lui Dumnezeu. Dacq sunt douq persoane
care fac interpretarea aceluiawi mesaj, interpretqrile nu trebuie sq se contrazicq. Dacq cel
care este rqspunzqtor pentru coordonarea activitqyii constatq vreo nepotrivire, el trebuie
sq prin iubirea lui Dumnezeu wi sq ajute la interpretarea corespunzqtoare Cuvkntului lui
Dumnezeu.
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Deosebirea duhurilor va acyiona 'mpreunq cu darul limbilor wi al interpretqrii wi astfel va fi
posibilq 'nyelegerea corectq a mesajului.
Vom analiza aceasta 'n mod mai amqnunyit atunci cknd vom studia deosebirea duhurilor.
Este important sq 'nyelegem 'ncq de pe acuma cq atunci cknd ne rugqm pentru a avea
darul interpretqrii trebuie sq ne rugqm wi pentru cel al deosebirii duhurilor. Dumnezeu nu
grewewte niciodatq. Noi, oamenii, chear dacq suntem credinciowi, grewim adesea. Noi
suntem rqspunzqtori 'n faya lui Dumnezeu dacq ne lqsqm cqlquziyi de un duh potrivnic
voii Sale, wi nu de Duhul Squ.
ISUS WI DARURILE ACTIVITQYII VOCALE
Activitatea lui Isus a fost bazatq pe toate darurile Duhului Sfknt, cu excepyia celui al
limbilor wi al interpretqrii. Nu gqsim nici o menyiune 'n Scripturq cq Isus ar fi folosit darul
limbilor sau al interpretqrii.
Exersarea
Este important sq nu pierdem prea mult timp cu 'nvqyarea sau studierea unor anumite
fapte istorice. Folosirea, imvqyarea wi interpretarea limbilor devine utilq numai prin
practicare !
Dupq ce ayi terminat aceastq lecyie rugayi pe Duhul Sfknt sq vq dea posibilitatea de a
putea acyiona pe baza darului limbilor wi al interpretqrii.
'NTREBQRI RECAPITULATIVE
1. Explicayi 'n propriile cuvinte ce este darul limbilor.

2. Explicayi darul interpretqrii limbilor

3

Cum trebuie sq fie mesajul 'n limbi wi interpretarea lui?
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Lecyia a waptea

Vorbirea inspiratq. Profeyia
1 Corinteni 12:812:8-10 De pildq, unuia 'I este dat, prin Duhul, sq vorbeascq despre 'nyelepciune;
altuia,
altuia, sq vorbeascq despre cunowtinyq, datoritq aceluiaw Duh; altuia, credinya, prin acelaw Duh;
altuia, darul tqmqduirilor, prin acelaw Duh; altuia, puterea sq facq minuni; altuia, proorocia; altuia,
deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; altuia, tklmqcirea
tklmqcirea limbilor.

Daruri ale activitqyii vocale
Vorbirea 'n limbi
Tqlmqcirea wi interpretarea
Profeyia

Cele nouq daruri ale Duhului Sfknt
Daruri ale ascultqrii
Deosebirea duhurilor
"nyelegerea
"nyelepciunea

Daruri ale puterii
Darul credinyei
Darurile vindecqrii
Sqvkrwirea minunilor

DARUL PROFEYIEI SAU AL PROOROCIEI
Definiyie
Darul proorociei este o manifestare supranaturalq spontanq a inspirayiei primite de la
Duhul Sfknt. Exprimarea se face 'n limbaj cunoscut de cqtre cei care ascultq wi duce la
'ntqrirea, 'ncurajarea wi mkngkierea lor. Proorocia este un mesaj al lui Dumnezeu
destinat unei persoane sau unui grup. Prin profeyie sau proorocie gkndurile wi
recomandqrile lui Dumnezeu se transmit celor destinayi
Scop
Scopul proorociei este, <sq zideascq, sq sfqtuiascq wi sq mkngkie>.
1 Corinteni14:3
Corinteni14:3 Cine proorocewte, dimpotrivq, vorbewte oamenilor, spre zidire, sfqtuire wi
mkngkiere.


"ntqrewte sau zidewte
Zidirea 'nseamnq ridicare, 'ntqrire, asigurare, consolidare, definitivare, finisare, cu alte
cuvinte este o activitate care cuprinde muncq fizicq grea, precum wi simy artistic. Atenyia
la detalii trebuie trebuie sq echilibreze activitatea fizicq cu cea intelectualq.
1 Corinteni 14:4,5 Cine vorbewte 'n altq limbq se zidewte pe sine 'nsuw; dar cine
proorocewte
proo
rocewte zidewte sufletewte Biserica. Aw dori ca toyi sq vorbiyi 'n alte limbi, dar mai bine
sq proorociyi. Cine proorocewte este mai mare deckt cel ce vorbewte 'n alte limbi; afarq
numai dacq tqlmacewte aceste limbi, pentruca sq capete Biserica zidire sufleteascq.
sufleteascq.



Sfqtuire sau povqyuire
"n scrierea lui Pavel 'nyelesul este de a 'ndemna la apropierea de Dumnezeu. Stiind cq
Dumnezeu este lkngq noi, vom avea mai mult curaj, speranyq wi 'ndrqznealq 'n lucrarea
ce o avem de fqcut pentru El.



Mkngkiere
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Aceasta 'nseamnq alinare, consolare, 'nyelegerea necazurilor wi durerilor legate de
partea materialq, trupeascq sau sufleteascq. Mkngkierea trebuie sq aducq uwurarea
necazurilor legate de pierderea celor iubiyi, sq sprijine, sq incurajeze wi sq aducq bucurie
wi 'nbqrbqtare celor oropsiyi.

PROOROCIA ESTE
Parte din 'nyelepciunea lui Dumnezeu
O parte din 'yelepciunea lui Dumnezeu, 'nseamnq cq noi nu avem 'ntreaga cunoawtere a
gkndurilor lui Dumnezeu.
1 Corinteni 13:9 Cqci cunoawtem 'n parte wi proorocim 'n parte.
Cel mai important dintre darurile activitqyii vocale
Pavel scoate evidenya de mai multe ori importanya proorociei 'n viaya Bisericii wi insistq
asupra rolului deosebit pe care 'l are printre celelalte daruri ale Duhului Sfknt.
1 Corinteni 14:1 Urmqriyi dragostea. Umblayi wi dupq darurile duhovnicewti, dar mai ales
sq proorociyi.
1 Corinteni 14:5 Aw dori ca toyi sq vorbiyi 'n alte limbi, dar mai ales sq proorociyi. Cine
proorocewte este mai mare decqt cine vorbewte 'n alte limbi; afarq numai dacq
tqlmqcewte
tqlmqcewte 'n alte limbi, pentruca Biserica sq capete zidire sufleteascq.
1 Corinteni 14:39 Astfel, deci, frayilor, rkvniyi dupq proorocie, fqrq sq 'mpiedecayi vorbirea
'n alte limbi.
Un semn pentru cei necredinciowi
1 Corinteni 14:24,25 Dar dacq toyi proorocesc,
proorocesc, wi intrq vreun necredincios sau vreunul
fqrq daruri, el este 'ncredinyat de toyi, este judecat de toyi. Tainele inimii lui sunt
descoperite, awa cq va cqdea cu faya la pqmknt, se va 'nchina lui Dumnezeu, wi va
mqrturisi cq, 'n adevqr, Dumnezeu este 'n
'n mijlocul vostru.
Ajutor pentru 'ndreptare
Ieremia 18:7,8 Deodatq zic despre un neam, despre o 'mpqrqyie, cqcq-l voi smulge, cqcq-l voi
surpa, wi cqcq-l voi nimici; dar dacq neamul acesta, despre care am vorbit astfel, se
'ntoarce dela rqutatea lui, atunci wi Mie Imi pare rqu de rqul pe care "mi pusesem 'n gknd
sq ii-l fac.
Dumnezeu este 'ndelung rqbdqtor wi nu yine mknia 'n veci. El ne avertizeazq atunci cknd
nu suntem pe calea cea bunq wi ne ofera timp wi posibilitqyi pentru 'ndreptare.
ANALIZA DARURILOR
Atenyie
Atenyie !
Mesajul profetic este adresat unui anumit grup de oameni, la vremuri anumite, hotqrkte
de cqtre Dumnezeu. Acest mesaj este transmis la un moment dat printr-o anumitq
persoanq. Cuvkntul scris al lui Dumnezeu are 'ntodeuna supremayie asupra unui mesaj
transmis verbal.
Cei care ascultq ar putea avea o 'nyelegere diferitq de intenyia Duhului Sfknt.
Proorocul este de asemenea o fqpturq umanq wi este supus grewelii. Unele <proorocii> au
la bazq diferite intenyii omenewti, interese sau dorinye de ale <profetului>, prezentate 'ntr-o
formq <evanghelicq> dar conduse de un duh de minciunq.
Persoana care considerq cq are vreun mesaj de transmis trebuie sq fie cunoscutq de
cqtre grupul de credinciowi. In situayia 'n care persoana nu este cunoscutq, trebuie sq se
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prezinte la conducqtorul grupului de credinciowi wi sq cearq permisiunea pentru a
prezenta mesajul, mai 'nainte de a vorbi.
Sq judecqm wi sq analizqm cu grijq
Proorocia, vorbirea 'n alte limbi wi interpretqrile trebuie analizate wi judecate cu grijq de
cqtre cei care ascultq. Cuvkntul scris al lui Dumnezeu are 'ntodeuna supremayie. Duhul
Sfknt este Cel care ne va cqlquzi.
Cknd cineva vorbewte, noi trebuie sq ne rugqm ca Duhul sfknt sq ne dea 'nyelepciunea
cuvenitq pentru a 'nyelege cine, ce, cui wi pentru ce vorbewte.
1 Corinteni 14:2914:29-32 Ckt despre prooroci, sq vorbeascq doi sau trei, wi ceilalyi sq judece.
Wi dacq este fqcutq o descoperireunuia care wade jos, cel dintqi sq tacq. Fiindcq puteyi sq
proorociyi toyi, dar unul dupq altul, pentruca toyi sq
sq capete 'nvqyqturqwi toyi sq fie
'mbqrbqtayi. Duhurile proorocilor sunt supuse proorocilor;
Sq nu ne fie fricq de judecatq
Orickt am fi de convinwi de puritatea mesajului pe care vrem sq-l transmitem, nu trebuie
sq uitqm cq fiecare dintre noi suntem oameni wi cq suntem supuwi grewelii. Pavel,
apostolul neamurilor, nu s-a ruwinat sq cearq celor ce-l ascultau, sq judece singuri tot
ceeace auzeau de la el.
1 Corinteni 10:15 Vq vorbesc ca unor oameni cu judecatq: judecayi voi singuri ce spun.
CUM PUTEM ANALIZA
ANALIZA WI VERIFICQ
Trebuie sq corespundq Cuvkntului scris al lui Dumnezeu
Mesajul vorbit, care vine de la Dumnezeu, trebuie sq fie 'n armonie cu Cuvkntul Squ cel
scris. Dumnezeu Iwi pqstreazq 'nvqtqturile Sale. Trebuie sq ne rugqm pentru a primi
'nyelepciunea de a putea analiza tot ce pare nou sau deosebit pe baza 'nvqtqturilor
Scripturii. Dacq mesajul vorbit este de la Dumnezeu, nu poate fi nici o ne'nyelegere,
nepotrivire sau comflict, 'ntre mesaj wi 'nvqyqturile Scripturii.
Galateni 1:8 Dar chear dacq noi
noi 'nwine sau un 'nger din cer ar veni sq vq propovqduiascq
o Evanghelie, deosebitq de aceea pe care v^am propovqduitpropovqduit-o noi, sq fie anatema!
Comportarea personalq
Dumnezeu este singurul care cunoawte inima omului wi poate sq judece o persoanq, 'n
mod corect. Domnul nostru Isus Cristos ne-a spus cq awa cum pomul se cunoawte dupq
roade, omul se cunoawte dupq fapte wi cq trebuie sq ne pqzim de cei 'nwelqtori.
Matei 7:15,16a PqziyiPqziyi-vq de prooroci mincinowi, Ei vin la voi 'mbrqcayi 'n haine de oi, dar
pe dinquntru
dinquntru sunt niwte lupi rqpitori. "I veyi cunoawte dupq roadele lor.
Glorificarea lui Cristos.
Mesajul care vine prin Duhul Sfknt este un mesaj de mkngkiere, din partea Dumnului
nostru Isus Cristos. Acesta este un mesaj al Adevqrului wi ne va descoperi ce se va
'ntmpla wi ce trebuie sq facem pentru gloria Tatqlui.
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Ioan 16:13,14 Cknd va veni Mkngkitorul, Duhul adevqrului, are sq vq cqlquzeascq 'n tot
adevqrul; cqci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, wi vq va descoperi
lucrurile viitoare.
viitoare. El mq va proslqvi, pentrucq va lua din ce este al Meu, wi vq va descoperi
Apocalipsa 19:10b Cqci mqrturia lui Isus este duhul proorociei.
Sq se 'mplineascq
Mesajul trimis de Dumnezeu se va dovedi adevqrat. Chear dacq pentru 'mplinirea unei
profeyii trebuie, uneori, awteptat, ea se va 'mplini.
Deuteronom 18:2018:20-22 Dar proorocul care va avea 'ndrqzneala sq spunq 'n Numele Meu
un cuvknt pe care nunu-I voi porunci sqsq-l spunq, sau care va vorbi 'n numele altor
dumnezei, proorocul acela sq fie pedepsit cu moartea.
moartea. Poate cq vei zice 'n inima ta:
<Cum vom cunoawte cuvkntul pe care nunu-l va spune Domnul?> Cknd ceeace spune
proorocul acela 'n Numele Domnului nu va avea loc wi nu se va 'ntkmpla, va fi un cuvknt
pe care nu ll-a spus Domnul. Proorocul acela ll-a spus din
din 'ndrqznealq: sq n^ai teamq de
el.
Ezechiel 12:25 Cqci eu, Domnul, voi vorbi; ce voi spune se va 'mplini, wi nu vamai fi
amknat; da 'n zilele voastre, casq de 'ndqrqdnici, voi rosti un cuvknt wiwi-l voi 'mplini, zice
Domnul, Dumnezeu.>
Sq conducq la Dumnezeu
Dumnezeu
Existq profeyii false wi sunt profeyi mincinowi. Un mesaj care este cu adevqrat din partea
lui Dumnezeu, ne va apropia de El. Mesajele care vin din partea lui Satana ne vor
'ndepqrta de Dumnezeu.
Deuteronom 13:113:1-3 Dacq se va ridica 'n mijlocul tqu un
un prooroc sau un visqtor de vise
carecare-yi va vesti un semn sau o minune, wi se va 'mplini semnul sau minuneaaceea de
care yiyi-a vorbit el zicknd;<Haidem dupq alyi dumnezei>, - dumnezei pe care tu nunu-i cunowti,
-<wi sq le slujim>! Sq n^asculyi de cuvintele acelui prooroc sau visqtor de vise, cqci
Domnul, Dumnezeul vostru, vq pune la 'ncercare ca sq stie dacq iubiyi pe Domnul
Dumnezeul vostru, din toatq inima voastrq wi din tot sufletul vostru.
Aduce eliberare
Dacq cineva vrea sq slujeascq lui Dumnezeu wi dupq ce aude un anumit mesaj se simte
necqjit wi deprimat, are o greutate pe inimq wi wi-a pierdut curajul, mesajul pe care l-a
auzit nu este de la Dumneze.
1 Corinteni 14:3 Cine proorocewte, dimpotrivq, vorbewte oamenilor, spre zidire, sfqtuire wi
mkngkiere.
mkngkiere.
Romani 8:15 Wi voi n^ayi primit un duh de robie, ca sq mai aveyi fricq.; ci ayi primit un duh
de 'nfiere, care ne face sq strigqm:<Ava! Adicq:Tatq!>
Martorul interior

Duhul Sfknt sqlqwluiewte 'n interiorul nostru. Noi trebuie sq 'nvqyqm sq ascultqm glasul
Lui. Duhul Sfknt ne spune cknd mesajul este de la Dumnezeu.
1 Ioan 2:20 Dar voi ayi primit ungerea din partea Celui sfknt, wi wtiyi orice lucru
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1 Ioan 2:27 Ckt despre voi, ungerea pe care ayi primitprimit-o de la El, rqmkne 'n voi, wi n^aveyi
trebuinyq sq
sq vq 'nveye cineva; ci, dupq cum ungerea Lui vq 'nvayq despre toate lucrurile wi
este adevqratq, wi nu este minciunq, rqmkneyi 'n El, dupq cum v^a 'nvqyat ea.
Efeseni 1:171:17-19 Wi mq rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatql slavei sq
vq dea un Duh
Duh de 'nyelepciune wi de descoperire, 'n cunoawterea Lui, wi sq vq lumineze
ochii inimii, ca sq pricepeyi care este nqdejdea chemqrii Lui, care este bogqyoa
slaveimowtenirii lui 'n sfinyi, wi care este fayq de noi, credinciowii, nemqrginita mqrime a
puterii
puterii Sale, dupq lucrarea puterii tqriei Lui.
PROFEYII ADRESATE UNOR PERSOANE
Putem avea uneori impresia caq anumite profeyii ne sunt adresate strict personal. "nainte
de a le acorda atenyie, trebuie sq verificqm dacq aceste mesaje sunt 'n spiritul adevqrului
wi dacq vin de la Dumnezeu. "n cazul cq le putem verifica prin urmqtoarele wapte trepe, wi
se dovedesc viabile, le putem pqstra 'n inima noastrq.
Cele wapte trepte sunt urmqtoarele

Autoservirea

Confirmarea

Analiza









Sq fie 'n concordanyq cu Scriptura
Cel care transmite mesajul <sq se poarte cum 'I e vorba>
Sq glorifice pe Isus Hristos
Sq ne apropie de Dumnezeu
Sq aducq eliberare wi uwurare
Sq aibe confirmarea Duhului Sfknt
Sq se 'ndeplineasq

Mai cu seamq pe tqrkmul proorociilor care par a fi destinate unei anumite persoane
trebuie sq fim atenyi la proorociile cu caracter de <auroservire> . Aceste proorocii au
tendinya de a satisface dorinya de mqrire a celui cqruia 'I sunt destinate. Expresii ca <tu
ewti cel mai potrivit> , <esti chemat sq realizezi ceeace nimeni nu a 'ndrqznit sq facq pkna
acuma>, Trebuie sq ne punq 'n gardq. Este posipil ca <profetul> care vine cu astfel de
prezentqri sq-wi urmqreascq un scop al squ personal.
Mesajul primit trebuie sq fie in concordanyq cu cuvkntul lui Dumnezeu, cu ceeace
Dumnezeu yi-a spus mai de dinainte. Dacq mesajul este complect nou wi tu ewti convins
'n inima ta cq cel care l-a adus a fost trimis de Dumnezeu, pqstreazq-l wi awteaptq wi o
altq confirmare. Confirmarea poate veni pe o altq cale sau prin altq persoanq.
Proorociile adresate unei persoane au fost grewit interpretate 'n trecut, dar asta nu
'nseamnq sq fim nepqsqtori fayq de ele. Trebuie sq ne rugqm pentru a le 'nyelege, wi dacq
sunt de la Dumnezeu sq le acceptqm.
Dacq este un avertisment referitor la o anumitq persoanq sau situayie cu care avem ceva
de a face, sau ni se pare cq vom avea, trebuie sq aducem aceastq 'n faya lui Dumnezeu
prin rugqciune. Vom cere 'nyelepciune, 'nyelegere wi clarificare pentru cum trebuie sq
acyionqm.
Este indicat sq scriem aceste proorocii pentru a le putea revedea 'n viitor. Aceste notiye
ar putea fi o sursq bunq de inspirayie sau de mkngkiere; dar, 'ncqodatq, ele nu vor putea
yine locul Cuvkntului lui Dumnezeu.
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PROOROCIA WI CEL CHEMAT SQ FIE PROOROC
Darul proorociei nu este similar cu a avea o meserie sau profesie. Activitatea 'n slujba lui
Dumnezeu trebuie sq se desfqwoare 'n cinci domenii.
Efeseni 4:11 wi El a dat pe unii apostoli; pe alyii, prooroci; pe alyii evangheliwti; pe alyii
pqstori wi 'nvqyqtori,
Darurile destinate
destinate proorocului
Fiecare credincios are favoarea de a avea darul proorociei, dar nu toyi credinciowii pot fi
prooroci.
1 Corinteni 12:7,28,29 Wi fiecqruia i se dq arqtarea Duhului spre folosul altora. Wi
Dumnezeu a rknduit 'n Bisericq, 'ntki, apostoli; al doilea prooroci; al treilea 'nvqyqtori;
apoi pe cei ce au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tqmqduirilor, ajutorqrilor,
ckrmuirilor, wi vorbitorii 'n felurite limbi. Oare toyi sunt apostoli? Toyi sunt prooroci? Toyi
sunt 'nvqyqtori? Toyi sunt fqcqtori
fqcqtori de minuni?
De exemplu cele patru fiice ale lui Filip aveau darul proorociei. Dumnezeu a trimies o
anumitq persoanq la Pavel, pe Anania, pentru a-l mkngkia wi instrui.
Toyi pot sq prooroceascq
1 Corinteni 14:31 Fiindcq puteyi sq proorociyi toyi, dar unul dupq altul, pentruca toyi sq
capete 'nvqyqturq wi toyi sq fie 'mbqrbqtayi.
Chear dacq darul proorociei lucreazq printr-o anumitq persoanq, aceasta nu 'nseamnq cq
persoana respectivq este un prooroc..
DARUL PROOROCIEI 'N ZILELE NOASTRE
Cuvkntul lu Dumnezeu a proorocit cq vor fi prooroci wi 'n zilele noastre.
Ioel a scris

Ioel 2:28 Dupq aceea, voi turna Duhul Meu peste orice fqpturq; fiii wi fiicele voastre vor
prooroci, bqtrknii vowtri vor visa visuri, wi tinerii vowtri vor avea vedenii.

Petru a arqtat
arqtat
2 Petru 1:19 Wi avem cuvkntul proorociei fqcut wi mai tare: la care bine faceyi cq luayi
aminte, ca la o luminq strqlucitoare 'ntr^un loc 'ntunecos, pknq se va crqpa de ziuq wi va
rqsqri luceafqrul de dimineayq 'n inimile voastre.
Luca citeazq
Faptele
Faptele Apostolilor 2:162:16-18 Ci aceasta este ce a fost spus prin proorocul Ioel:<"n zilele de
pe urmq, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice fqpturq; fecioriii wi fetele
voastre vor prooroci, tinerii vowtri vor avea vedenii, wi bqtrknii vowtrii vor visa visuri! Da,
chiar wi peste robii Mei wi roabele Mele voi turna, wi vor prooroci.
Pavel explicq
1 Corinteni 13:813:8-13 Dragostea nu va pieri niciodatq. Proorociile se vor sfkrwi; limbile vor
'nceta; cunowtinya va avea sfkrwit. Cqci cunoawtem 'n parte, wi
wi proorocim 'n parte; dar
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cknd va veni ce este desqvkrwit, acest <'n parte> se va sfkrwi. Cknd eram copil, vorbeam
ca un copil, gkndeam ca un copil;
cknd m^am fqcut om mare, am lepqdat ce era copilqresc. Acum, vedem ca 'ntr^o oglindq,
'n chip 'ntunecos; dar atunci, vom vedea fayq 'n fayq. Acum cunosc 'n parte; dar atunci,
voi cunoawte deplin, awa cum am fost wi eu cunoscut pe deplin. Acum dar rqmkn aceste
trei: credinya, nqdejdea wi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dregostea.
Pknq cknd va veni
veni ce este desqvkrwit
Proorociile vor rqmknea 'n bisericq pknq cknd va veni <ce este desqvkrwit>
Unii sunt de pqrere cq <ce este desqvkrwit> se referq la complectarea canonului Scripturii.
Din context rezultq cq este ziua cknd ne vom vedea fayq 'n fayq cu Domnul nostru Isus
Cristos
INSTRUCYIUNI DE APLICARE
Darul proorociei este diferit de cel al vorbirii 'n alte limbi. Este posibil sq-l primim cknd
suntem singuri sau cknd suntem 'n public. Acest dar nu este la dispoziyia voinyei noastre.
Darul profeyiei poate acyiona 'n timpul pqrtqwiei pe care o avem cu Dumnezeu sau unii cu
alyii. Poate acyiona dupq sau 'mpreunq cu vorbirea 'n alte limbi wi cu interpretarea.
Personal

Dupq sau 'n timpul rugqciunii wi meditayiei pentru a rezolva o anumitq problemq,
Dumnezeu ne poate arqta calea de urmat. Nu este necesar ca aceastq revelayie sq
devinq publicq.

"n public


Autocontrolul
Cel care vorbewte trebuie sq fie 'n stare sq se controleze
1 Corinteni 14:32 Duhurile proorocilor sunt supuse proorocilor.



Vorbirea sq fie naturalq
Vorbirea 'n public trebuie sq fie naturalq, fqrq sforyqri. Tonul sau tqria vocii se vor
schimba 'n acord cu 'ndemnurile primite din partea Duhului Sfknt pentru accentuarea
necesarq.



Limbajul accesibil
Folosiyi cuvinte simple wi uwor de 'nyeles. Evitayi arhaismele sau terminologia greoaie.
Concentrayi-va asupra esenyei mesajului wi evitayi tot ceeace ar putea masca sau 'depqrta
atenyia ascultqtorilor de la ideile principale.



Controlarea emoyiilor
Emoyiile vorbitorului vor perturba transmiterea mesajului. Ascultqtorilor le va fi dificil sq
urmqreascq ideile principale ale mesajului. Nu strigayi wi nu ridicayi tonul. Prezenterea
trebuie sq fie calmq wi clarq.
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Evitarea repetiyiilor
Repetiyiile wi ticurile verbale dovedesc nervozitatea vorbitorului. Atunci cknd mesajul este
cu adevqrat din partea lui Dumnezeu, Duhul Sfknt lucreazq la inimile ascultqtorilor. Nu
este necesar sq repetayi expresii ca <awa vorbewte Dumnul>, <voia lui Dumnezeu este> etc

"NTREBQRI RECAPITULATIVE
1.Ce este darul proorociei?

2.Comparayi darul profeyiei cu vorbirea 'n alte limbi wi cu interpretarea.

3.Care sunt cele wapte verificqri pe care trebiue sq le folosim pentru a dovedi cq mesajul este din partea
lui Dumnezeu?
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Lecyia a opta

Deosebirea duhurilor
1 Corinteni 12:812:8-10 De pildq, unuia 'I este dat, prin Duhul, sq vorbeascq despre 'nyelepciune;
altuia, sq vorbeascq despre cunowtinyq, datoritq aceluiaw Duh; altuia, credinya, prin acelaw Duh;
altuia, darul tqmqduirilor, prin acelaw Duh; altuia, puterea sq facq minuni;
minuni; altuia, proorocia; altuia,
deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; altuia, tklmqcirea limbilor.

Cele nouq daruri ale Duhului Sfknt

Daruri ale activitqyii vocale

Daruri ale ascultqrii

Daruri ale puterii

Vorbirea 'n limbi
Deosebirea duhurilor
Darul credinyei
Tqlmqcirea wi interpretarea "nyelegerea
Darurile vindecqrii
Profeyia
"nyelepciunea
Sqvkrwirea minunilor

DARURILE ASCULTQRII
Introducere
Darurile ascultqrii sau revelayia sunt rezultatul iubirii noastre fayq de Dumnezeu.
Cunoawterea wi deosebirea duhurilor vine 'mpreunq cu 'nyelegerea wi 'nyelepciunea.
Pentru cei necredinciowi aceste daruri ale Duhului Sfknt se manifestq ca fiind
supranaturale sau mistice. Pentru urmawii lui Cristos, deosebirea duhurilor, 'nyelegerea wi
'nyelepciunea sunt destqinuirile pe care fratele lor Mai Mare wi Tatql le fac spre folosul
<familiei>. Dezvqluirile wi descoperirile se fac la timpul hotqrkt de Tatql, prin gknduri
impresii, simyqminte, vise sau viziuni.
Tot awa dupq cum darurile activitqyii vocale lucreazq 'mpreunq, wi cele ale ascultqrii sunt
interyesute. Vom 'ncerca sq le separqm 'n aceastq lecyie pentru a 'nyelege mai bine cum
sunt interconectate. Prin 'nyelegerea felului cum se manifestq Duhul Sfknt ne va fi mai
uwor sq-L lqsqm sq lucreze 'n viaya noastrq.
Nu este necesar sq fim prea analitici cknd darurile ascultqrii acyioneazq asupra noastrq.
Aceasta ar putea duce la confuzie 'n loc de clarificare, deoarece, awa cum am arqtat mai
'nainte, ele lucreazq 'mpreunq, 'n acelaw timp. Noi trebuie sq ne deschidem bine urechile
wi sq ascultqm ce ne spune Cuvkntul.
Exemplu

Darul deosebirii duhurilor ne poate avertiza cq o anumitq persoanq care a venit pentru
rugqciune, este dominatq de un duh demonic.
Dupq ce am 'nyeles aceasta, Dumnezeu ne va da 'nyelepciunea cknd wi cum sq ne rugqm
pentru aceastq persoanq, ce trebuie sq-i spunem wi 'n care fel pentru ca aceastq
persoanq sq fie strqmutatq 'n "mpqrqyia Fiului dragostei Lui (Coloseni 1:13 N.T.).

DEOSEBIREA DUHURILOR
Definiyie
A deosebi 'nseamnq a diferenyia, a distinge, a discrimina, a 'nyelege ce este asemqnqtor
wi ce nu. Se poate manifesta ca o capacitate supranaturalq de a fi 'n stare sq pricepem
ce fel de duh sau duhuri, intenyii sau scopuri cqlquzesc o persoanq, situayie, acyiune sau
mesaj. Cunoawterea aceasta este de naturq 'nterioarq wi se datorewte revelayiei primite
prin Duhul Sfknt.
Sq eliminqm comfuziile
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Datoritq sqrqciei limbajului nostru, wi uneori al ambiguitqyii sale, existq posibilitatea de a
amesteca activitatea noastrq mintalq wi sufleteascq cu revelayia Duhului Sfknt.
Deosebirea duhurilor nu este similarq cu agerimea noastrq de minte, cu judecarea
duhurilor sau a persoanei, situayiei, acyiunii, sau mesajului dominat de aceste duhuri.
Deosebirea duhurilor este deosebitq de citirea minyii, 'nyelegerea minyii, activitatea
psihologicq sau psihoticq a unei persoane sau grup. Criticarea sau judecarea sunt 'n
afarq wi nu sunt legate de cunoawterea duhurilor.
Deosebirea duhurilor nu trebuie sq fie amestecatq cu analiza caracterului sau grewelilor
pe care le face o anumitq persoanq.
Matei 7:1 Nu judecayi, ca sq nu fiyi judecayi.
TREI FELURI DE DUHURI
Uneori putem avea impresia, atunci cknd se vorbewte despre duhuri, cq toate duhurile
sunt nefaste. Dar tqrkmul spiritual este stqpknit de trei feluri de duhuri. Wtiind aceasta ne
este mai uwor sq facem deosebirea duhurilor.
Cele trei feluri de duhuri sunt:
 Duhul lui Dumnezeu, adicq Duhul Sfknt.
 Duhuri ale oamenilor
 Duhuri ale lui Satana, care stqpknesc 'mpqrqyia lui.

Duhul lui Dumnezeu
Este Duhul Sfknt care pune 'ngerii lui Dumnezeu sq ducq bqtqlii pentru noi sau 'i trimite
la noi cu diferite mesaje. Noi simyim activitatea Duhului Sfknt 'n sufletele noastre.
Duhuri
Duhuri ale oamenilor
Duhul nostru omenesc face alegere 'ntre Duhul lui Dumnezeu wi 'ntre duhurile care
stqpknesc 'mpqrqyia lui Satana. Noi putem alege 'ntre bine wi rqu (Luca 9:55,56 N.T.).
Dacq luqm decizii fqrq a consulta Cuvkntul lui Dumnezeu, pe baza inteligenyei wi
'nyelepciunii noastre, ele vor reflecta tendinyele noastre naturale wi trupewti, patimi,
hipocrizie, minciunq, urq, egoism, disprey pentru alyii.
Consultarea Cuvkntului lui Dumnezeu 'n luarea deciziilor ne va cqlquzi spre 'nyelegerea
iubirii pe care Dumnezeu o are fayq de noi, acelawi fel de iubire pe care trebuie sq^l avem
noi fayq de aproapele nostru.
Duhuri demonice
"mpqrqyia demonicq a lui Satana este doninatq de minciunq, ucidere wi distrugere.
Duhurile demonice conduc spre senzualitate, desfrknare, jelozie, mkndrie, minciunq,
vrqjitorie, revoltq wi ucidere.
SCOPUL DEOSEBIRII DUHURILOR
Darul deosebirii duhurilor ne ajutq sq 'nyelegem ce fel de duh acyioneazq 'n spatele
vorbirii 'n alte limbi a interpretqrilor sau a profeyiei. Dacq o persoanq are nevoie de
vindecare sau eliberare vom pricepe ce fel de duhuri sunt implicate.
"n afarq de 'nyelegerea duhurilor rqutqyii ne putem da seama ce fel de duh omenesc sau
'ngeresc ne influienyeazq pe noi sau o altq persoanq.
"n Biserica lui Cristos, darul deosebirii duhurilor ajutq la:
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 Eliberarea celor 'nlqnyuiyi
Recunoawterea planurilor diavolewti
"ndepqrtarea pqcatului dintre cei sfinyi
Detectarea revelayiilor nepotrivite

Importanya acestor daruri
Toate darurile Duhului Sfknt sunt pentru toyi ca sq se bucure de ele. Cercetatea wi
'nyelegerea duhurilor ne ajutq la alegerea cqii pe care trebuie s^o urmqm wi ne ferewte de
greweli.
1 Ioan 4:14:1-3 Prea iubiyilor, sq nu dayi crezare oricqrui duh; ci sq cercetayi duhurile, dacq
sunt de la Dumnezeu; cqci 'n lume au iewit mulyi prooroci mincinowi. Duhul lui Dumnezeu
sqsq-L cunoawteyi dupq aceasta; orice duh, care mqrturisewte cq Isus Hristos a venit 'n trup,
este de la Dumnezeu; wi orice duh, care nu mqrturisewte pe Isus, nu este de la
Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist, de a cqrui venire ayi auzit. El chiar este 'n lume
acum.
Ne protejeazq
Lipsa de 'nvqyqturq wi de cunoawtere 'nseamnq lipsq de protejare pentru Corpul lui
Cristos!
Fiecare credincios trebuie sq se roage pentru a primi darul deosebirii duhurilor pentru
protecyia sa personalq, a familiei sale wi a bisericii din care face parte.
"NWELQCIUNEA
Apostolul Pavel ne atrage atenyia
Pavel ne atrage atenyia cq minciuna, viclenia, 'nwelqciunea wi frauda sunt 'ncontinuu
'mprejurul nostru.



mincinowi
Apostoli m
incinowi
Lucrqtori 'nwelqtori
2 Corinteni 11:1311:13-15 Oamenii acewtia sunt niwte apostoli mincinowi, niwte lucrqtori
'nwelqtori, cari se prefac 'n apostoli ai lui Hristos. Wi nu este de mirare, cqci chiar Satana
se preface 'ntr^un 'nger de luminq. Nu este mare
mare lucru dar, dacq wi slujitorii lui se prefac
'n slujitori ai neprihqnirii. Sfkrwitul lor va fi dupq faptele lor.



Lepqdarea de credinyq
1Timotei 4:1,2 Dar Duhul spune lqmurit cq 'n vremile din urmq, unii se vor lepqda de
credinyq, ca sq se alipeascq de duhuri 'nwelqtoare wi de 'nvqyqturile dracilor, abqtuyi de
fqyqrnicia unor oameni cari vorbesc minciuni, 'nsemnayi cu ferul row 'n 'nsuw cugetul lor.



Avknd doar o formq de evlavie
2 Timotei 3:13:1-9 Sq stiyi cq 'n zilele din urmq vor fi vremuri grele. Cqci oamenii vor fi
iubitori de sine, iubitori de bani, lqudqrowi, trufawi, hulitori, neascultqtori de pqrinyi,
nemulyqmitori, fqrq evlavie, fqrq dragoste fireascq, ne'nduplecayi, clevetitori, ne'nfrknayi,
ne'mblknziyi, neiubitori de bine, vknzqtori, obraznici,
obraznici, 'ngkmfayi; iubitori mai mult de plqceri
deckt iubitori de Dumnezeu; avknd doar o formq de evlavie dar tqgqduindutqgqduindu-i puterea.
DepqrteazqDepqrteazq-te de oamenii acewtia. Sunt printre ei unii, cari se vkrq prin case, wi momesc
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pe femeile uwuratice 'ngreunate de pqcate
pqcate wi frqmkntate de diferite pofte, cari 'nvayq
'ntodeauna wi nu pot ajunge niciodatq la deplina cunowtiinyq a adevqrului. Dupq cum Iane
wi Iambre s^au 'mpotrivit lui Moise tot awa wi oamenii acewtia se 'mpotrivesc adevqrului, ca
unii cari sunt stricayi la minte wi oskndiyi 'n ce privewte credinya. Dar nu vor mai 'nainta;
cqci nebunia lor va fi arqtatq tuturor, cum a fost arqtatq wi celor doi oameni.


Vor merge din rqu 'n mai rqu
2 Timotei 3:13 Dar oamenii rqi wi 'nwelqtori vor merge din rqu 'n mai rqu, vor amqgi pe
alyii, wi se vor amqgi wi pe ei 'nwiwi.

RESPONSABILITATEA NOASTRQ
 Sq cercetqm duhurile
Dumnezeu nu ne lasq fqrq apqrqre 'n faya duhurilor rqutqyii. El ne aratq cum putem
deosebi duhurile care vin de la El de cele care vin din altq parte. Cercetarea wi
deosebirea duhurilor este darul care ni s-a dat pentru a 'nyelege ce se petrece 'n jurul
nostru.



Verificarea

1 Ioan 4:14:1-6 Prea iubiyilor, sq nu dayi crezare oricqrui duh; ci sq cercetayi duhurile, dacq
sunt dela Dumnezeu; cqci 'n lume au iewit mulyi prooroci mincinowi. Duhul lui Dumnezeu
sqsq-L cunoawteyi dupq aceasta: Orice duh, care mqrtutisewte cq Isus Hristos a venit 'n
trup, este de la Dumnezeu;
wi orice duh, care nu mqrturisewte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui
Anticrist, de a cqrui venire ayi auzit. El chiar este 'n lume acum. Voi, copilawilor, sunteyi
din Dumnezeu; wi II-ayi biruit, pentrucq Cel ce este 'n voi, este mai mare deckt cel ce este
'n lume. Ei sunt din lume; deaceea vorbesc ca din lume, wi lumea 'i ascultq. Noi 'nsq
suntem din Dumnezeu; cine cunoawte pe Dumnezeu, ne ascultq; cine nu este din
Dumnezeu, nu ne ascultq. Prin aceasta cunoawtem duhul adevqrului wi duhul rqtqcirii.

DOUQ SURSE DE AMQGIRE
Amqgirea oamenilor


Oameni care se revoltq
Oamenii se 'nwealq unii pe alyii din diferite motive, unele dintre cele mai frecvente fiind
setea de ckwtig, o anumitq poziyie socialq sau dorinya de a fi admirat.
Tit 1:10 "n adevqr, mai ales printre cei tqiayi 'mprejur, sunt mulyi nesupuwi, flecari wi
amqgitori.
Romani 16:18 Cqci
Cqci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pkntecelui
lor; wi, prin vorbiri dulci wi amqgitoare, ei 'nwalq inimile celor lesne crezqtori.



Anania wi Safira
Darul deosebirii duhurilor i-a arqtat lui Petru cq inimile celor doi erau sub puterea Satanei.
Ei au reyinut o parte din banii pe care se hotqrkserq sq-i dea pentru lucrarea lui
Dumnezeu. Astfel Biserica lui Cristos a fost ocrotitq de cei amqgitori.
Faptele Apostolilor 5:15:1-3 Dar un om, numit Anania, a vkndut o mowioarq, cu nevastqnevastq-sa
Safira, wi a oprit o parte din prey, cu wtirea nevestei lui; apoi a adus partea cealaltq wi a
puspus-o la picioarele apostolilor.
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Petru ii-a zis:<Anania, pentruce yiyi-a umplut Satana inima ca sq minyi pe Duhul Sfknt, wi sq
ascunzi o parte din preyul mowioarei?>
mowioarei?>


"nwelqtori

2 Timotei 3:13 Dar oamenii rqi wi 'nwelqtori vor merge din rqu 'n mai rqu, vor amqgi pe
alyii wi se vor amqgi pe ei 'nwiwi.

"nwelqciune satanicq
2 Ioan 1:7 Cqci 'n lume s^au rqspkndit mulyi amqgitori, cari nu mqrturisesc cq
Isus Hristos vine
vine 'n trup. Iatq amqgitorul, iatq Anticristul!
Matei 24:24 Cqci se vor scula Hristowi mincinowi wi prooroci mincinowi; vor face semne
mari wi minuni, pknq acolo 'nckt sq 'nwele, dacq va fi cu putinyq, chiar wi pe cei alewi.
Pe baza celor arqtate, Duhul Sfknt ne va cqlquzi 'n a 'nyelege dacq 'nwelqciunea este
pusq la cale de cqtre Satana prin anumiyi oameni sau anumite situayii, sau vine direct de
la oameni. Odatq cu aceastq 'nyelegere vom primi wi 'nyelepciunea cum sq ne ferim de
'nwelqciune.
ISUS A DEOSEBIT
DEOSEBIT DUHURILE
Sq ne amintim douq situayii de pe timpul cknd Petru a fost 'mpreunq cu Domnul Isus.
Dewi este aceeawi persoanq, Petru, Domnul nostru Isus Cristos a deosebit cu claritate
duhul care 'l cqlquzea 'n 'mprejurarea datq.
<Tu ewti Hristosul>
Matei 16:16,17 Simon Petru, drept rqspuns, II-a zis:<Tu ewti Hristosul, Fiul Dumnezeului
celui viu!> Isus a luat din nou cuvkntul wi a zis:<Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcq
nu carnea wi skngele yiyi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatql Meu care este 'n ceruri.
Afirmayia lui Petru nu a fost bazatq pe cunoawterea umanq, ci a fost rezultatul revelayiei
lui Dumnezeu.
Mustrarea

Dupq aceasta, Petru s-a apucat sq-L mustre pe Domnul Isus, spunkndu-I cq El nu
trebuie sq sufere. La prima vedere acesta era un gknd bun, care exprima iubirea lui Petru
pentru Domnul Isus. Petru nu 'nyelesese misiunea lui Isus. Deaceea Domnull nostru Isus
Cristos I-a arqtat lui Petru cq gkndul pe care 'l avea acuma nu era de la Dumnezeu.
Matei 16:22 Petru LL-a luat de o parte, wi a 'nceput sqsq-L mustre, zicknd:<Sq te fereascq
Dumnezeu, Doamne! Sq nu Yi se 'ntkmple awa ceva!>
Matei 16:23 Dar Isus S^a 'ntors, wi a zis lui Petru:<"napoia mea, Satano; tu ewti o piatrq
Dumnezeu,
umnezeu, ci gknduri
de poticnire pentru Mine! Cqci gkndurile tale nu sunt gkndurile lui D
de ale oamenilor.>

Duh mut wi surd
Adeseori Isus a lucrat wi vindecat adreskndu-se duhului care era cauza problemei.
Marcu 9:25b <Duh mut wi surd, 'yi poruncesc sq iewi afarq din copilul acesta wi sq nu mai
intri 'n el.>

Traire ac

DEOSEBIREA DUDURILOR. EXEMPLE DIN VECHIUL TESTAMENT
Slujitorul vede lumea spiritualq
Elisei s^a rugat ca slujitorul squ sq poata vedea tqrkmul spiritual.
2 "mpqrayi 6:16,17 El a rqspuns:< Nu te teme, cqci mai mulyi sunt cu noi deckt cei cu ei.>
Elisei s^a rugat, wi
wi a zis:<Doamne, deschidedeschide-i ochii sq vadq.> Wi Domnul a deschis ochii
slujitorului, care a vqzut muntele plin de cai wi de carq de foc 'mprejurul lui Elisei.
De fiecare datq cknd o persoanq poate avea o privire a tqrkmului spiritual, acea
persoanq poate deosebi duhurile, wi poate vedea deosebirea 'ntre bine wi rqu.
Awa ca wi Elisei noi trebuie sq ne rugqm ca Dumnezeu sq ne deschidq ochii spirituali, ca
sq putem vedea deosebirea 'ntre bine wi rqu.
Isaia a vqzut

Isaia 6:1 "n anul moryii 'mpqratului Ozia, am vqzut pe Domnul wezknd pe un scaun de
domnie foarte 'nalt, wi poalele mantiei Lui umpleau templul.

DEOSEBIREA DUHURILOR. EXEMPLE DIN NOUL TESTAMENT
Roaba cu duh de ghicire
 Un duh rqu aratq realitatea
Faptele Apostolilor 16:1616:16-18 Pe cknd ne duceam la locul
locul de rugqciune, nene-a iewit 'nainte
o roabq, care avea un duh de ghicire. Prin ghicire, ea aducea mult ckwtig stqpknilor ei.
Roaba aceasta s^a luat dupq Pavel wi dupq noi, wi striga;<Oamenii acewtia sunt robii
Dumnezeului Celui Prea "nalt wi ei vq vestesc calea mkntuirii.> Awa a fqcut ea mai multe
zile. Pavel, necqjit, s^a 'ntors, wi a zis duhului:<"n numele lui Isus Hristos 'yi poruncesc sq
iewi din ea.> Wi a iewit chear 'n ceasul acela.
Duhul de ghicire care era 'n roabq a 'ncercat sq se mascheze proorocind de bine, adicq
arqtknd adevqrul. Ceeace a spus roaba era corect.



Motivul

Pavel a fost necqzit ckteva zile la rknd deoarece el nu a putut face deosebirea 'ntre
Duhul Adevqrului wi duhul de ghicire. "n momentul cknd Pavel a 'nyeles deosebirea el a
primit wi 'nyelepciunea cum sq scape de necaz.
Este posibil ca duhul de ghicire, cunoscknd faptul cq ghicirea poate fi comfundatq uwor
cu proorocia, sq fi 'ncercat sq-wi autorizeze poziyia prin asociere. Duhul Sfknt este 'nsq
mai puternic deckt oricare alt duh wi datoritq acestui fapt Pavel a avut revelayia
adevqrului.

DEOSEBIREA DUHURILOR 'N ZILELE NOASTRE
Sq nu fim newtiutori
Noi trebuie sq recunoawtem faptul cq 'n jurul nostru existq o mulyime de duhuri. Tqrkmul
spiritual se 'ntrepqtrunde cu activitatea noastrq zilnicq. Dumnezeu ne dq posibilitatea de
a putea face deosebirea duhurilor care sunt 'mprejurul nostru.
Aparenya corectitudinii nu este garanyia 'nfluienyei lui Dumnezeu. Noi trebuie sq fim siguri
cq ne lqsqm cqlquziyi de Duhul lui Dumnezeu. Noi nu putem wti de la noi, ce fel de duh
cqlquzewte o anumitq persoanq. Trebuie sq cerem 'nyelepciune de la Dumnezeu wi sq ne
lqsqm cqlquziyi de El.
1 Ioan 4:6 Noi 'nsq suntem din Dumnezeu; cine cunoawte pe Dumnezeu ne ascultq; cine
nu cunoawte pe Dumnezeu, nu ne
ne ascultq. Prin aceasta cunoawtem Duhul Adevqrului wi
duhul rqtqcirii.
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Dumnezeu ne dq dreptul wi 'nyelepciunea sq deosebim Duhul Adevqrului de celelalte
duhuri. Astfel este posibil sq evitqm multe erori.
Sq acyionqm
Dumnezeu ne dq capacitatea de a deosebi duhurile pentruca noi sq acyionqm pe baza
acestei cunoawteri. "n momentul 'n care ni se descoperq un duh potrivnic voii lui
Dumnezeu, acest duh rqu trebuie alungat sau legat imediat.
Marcu 16:17 Iatq semnele care vor 'nsoyi pe cei ce vor crede: 'n Numele Meu vor scoate
draci; vor vorbi 'n limbi noi…
Luca 10:19,20 Iatq cq v^am dat putere sq cqlcayi peste werpi wi peste scorpii, wi peste
toatq puterea vrqjmawului; wi nimic nu vq va putea vqtqma. Totuw sq nu vq bucurayi cq
duhurile vq sunt supuse; ci bucurayi
bucurayiyi-vq cq numele voastre sunt scrise 'n ceruri.>
Isus ne spune aceste lucruri. Deci trebuie sq acyionqm cu toatq hotqrkrea.
 Sq scoatem draci
 Sq cqlcqm peste werpi wi peste scorpii
 Sq distrugem toatq puterea vrqjmawului
 Sq ne bucurqm cq suntem din Dumnezeu, nu cq duhurile ne sunt supuse.
PERICOLUL INTENYIILOR GREWITE
Darurile Duhului Sfknt nu se primesc pentru a fi utilizate 'n scopuri contrare voii lui
Dumnezeu. Nu pot fi obyinute pe bazq de negociere sau prin cumpqrare.
Simon

Faptele Apostolilor 8:78:7-9 Cqci din mulyi 'ndrqciyi ieweau duhuri necurate, wi scoteau mari
yipete; mulyi slqbqnoji wi wchiopi erau tqmqduiyi. Wi a fost o mare bucurie 'n cetatea
aceasta. "n cetate era un om, numit Simon, care zicea cq este un om 'nsemnat; el vrqjea
wi punea 'n uimire
uimire pe poporul Samariei.
Faptele Apostolilor 8:13 Chiar Simon a crezut; wi dupq ce a fost botezat, nu se mai
despqryea de Filip, wi privea cu uimire minunile wi semnele mari care se fqceau.



A oferit bani

Faptele Apostolilor 8:18,19 Cknd a vqzut Simon cq Duhul
Duhul Sfknt era dat prin punerea
mkinilor apostolilor, lele-a dat bani, wi a zis:<Dayizis:<Dayi-mi wi mie puterea aceasta, pentruca peste
oricine 'mi voi pune mkinile, sq primeascq Duhul Sfknt.>


Oskndit de cqtre Petru
Faptele Apostolilor 8:208:20-22 Dar Petru ii-a zis:<Banii
zis:<Banii tqi sq piarq 'mpreunq cu tine,
pentrucq ai crezut cq darul l,ui Dumnezeu ss-ar putea cumpqra cu bani! Tu n^ai nici parte
nici sory 'n toatq treaba aceasta, cqci inima ta nu este curatq 'naintea lui Dumnezeu.
Pocqiewtete dar de aceastq rqutate a ta, wi roagqroagq-te Domnului sq 'yi ierte gkndul acesta al
inimii tale, dacq este cu putinyq.
Petru a cunoscut duhul care influienya gkndurile lui Simon.
Faptele Apostolilor 8:23 cqci vqd cq ewti plin de fiere amarq, wi 'n lanyurile fqrqdelegii.>
Simon wi-a recunoscut greweala wi a cerut ajutorul apostolilor.
Faptele Apostolilor 8:24 Simon a rqspuns;<Rugayirqspuns;<Rugayi-vq voi Domnului pentru mine, ca sq nu
mi se 'ntkmple nimic din ce ayi zis>
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BarBar-Isus


S^a opus lucrqrii apostolilor
Faptele Apostolilor 13:613:6-8 Dupqce au strqbqtut
strqbqtut toatq insula pknq la Pafos, au 'ntklnit pe
un vrqjitor, prooroc mincinos, un Iudeu cu numele BarBar-Isus, care era cu dregqtorul
Sergius Paulus, un om 'nyelept. Acesta din urmq a chemat pe Barnrba wi pe Saul, wi wiwi-a
arqtat dorinya sq audq Cuvkntul lui Dumnezeu.
Dumnezeu. Dar Elima, vrqjitorul, - cqci awa se
tklcuiewte numele lui - le stqtea 'mpotrivq, wi cquta sq abatq pe dregqtor de la credinyq.



Recunoscut cu claritate
Faptele Apostolilor 13:913:9-11a Atunci Saul, care se mai numewte wi Pavel, fiind plin de
Duhul Sfknt,
Sfknt, s^a uitat yintq la el wi a zis:< Om plin de toatq viclenia wi de toatq rqutatea, fiul
dracului, vrqjmaw al oricqrei neprihqniri, nu mai 'ncetezi tu sq strkmbi cqile drepte ale
Domnului?
Acum iatq ca mkna Domnului este 'mpotriva ta: vei fi orb wi nu vei
vei vedea soarele pknq la
o vreme.>



Judecata

Faptele Apostolilor 13:11b13:11b-12 "ndatq a cqzut peste el ceayq wi 'ntunerec, wi cquta
bkjbkind niwte oameni care sqsq-l ducq de mknq. Atunci dregqtorul, cknd a vqzut ce se
'ntkmplase, a crezut, wi a rqmas uimit de 'nvqyqtura
'nvqyqtura Domnului.

'NTREBQRI RECAPITULATIVE
1. Explicayi darul deosebirii duhurilor cu cuvintele dumneavoastrq proprii.
2. Arqtayi importanya acestui dar pentru viaya dumneavoastrq.
3. Prezentayi trei daruri ale Duhului Sfknt care ar putea sq vq stea la
dispoziyie.
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Lecyia a noua

Cunoawterea

1 Corinteni 12:812:8-10 De pildq, unuia 'I este dat, prin Duhul, sq vorbeascq despre 'nyelepciune;
altuia, sq vorbeascq despre cunowtinyq, datoritq aceluiaw Duh; altuia, credinya, prin acelaw Duh;
altuia, darul tqmqduirilor,
tqmqduirilor, prin acelaw Duh; altuia, puterea sq facq minuni; altuia, proorocia; altuia,
deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; altuia, tklmqcirea limbilor.

Cele nouq daruri ale Duhului Sfknt

Daruri ale activitqyii vocale
Vorbirea 'n limbi
Tqlmqcirea wi interpretarea
Profeyia

Daruri ale ascultqrii
Deosebirea duhurilor
"nyelegerea
"nyelepciunea

Daruri ale puterii
Darul credinyei
Darurile vindecqrii
Sqvkrwirea minunilor

CUNOAWTEREA SAU 'NYELEGEREA
Definire
"myelegerea anumitor fapte sau situayii din prezent sau trecut, referitoare la anumite
evenimente sau persoane, poate fi declanwatq wi 'ntregitq de cqtre anumite gknduri,
cuvinte, nume, simyqminte, impresii, viziuni sau <ceva de naturq interioarq>. De multe ori
putem avea impresia cq wirul natural al g'ndurilor noastre este 'ntrerupt. Cu toate acestea
cunoawterea noastrq devine mai clarq, chear dacq nu, 'ntodeauna putem explica de ce.
Este lucrarea Duhului Sfknt care ne lumineazq calea. Tot awa cum un cuvknt este o micq
parte a unei propoziyii, wi acest <cuvknt al cunoawterii > venit de la Duhul Sfknt ne va
revela o parte din 'nyelepciunea lui Dumnezeu. Chear dacq avem convingerea cq am
primit cunoawterea pe cale supranaturalq, aceastq convingere nu poate fi o scuzq pentru
ocolirea sau evitarea studierii Cuvkntului lui Dumnezeu.
2 Timotei 2:15 Cautq sq te 'nfqyiwezi 'naintea lui Dumnezeu ca un om 'ncercat, ca un
lucrqtor care n^are de ce sqsq-i fie ruwine, wi care 'mparte drept Cuvkntul adevqrului.
Trebuie sq 'nyelegem care este deosebirea 'ntre cunoawterea Cuvkntului lui Dumnezeu wi
<cuvkntul cunoawterii>. Cunoawterea Cuvkntului lui Dumnezeu vine datoritq unui studiu
conwtient pe parcursul unei perioade de timp, pe cknd <cuvkntul cunoawterii> poate veni
instantaneu fqrq ca 'n momentul respectiv sq fim preocupayi de subiectul respectiv.
Patru feluri de cunoawtere
 Umanq
Conoawterea umanq se obyine 'n mod natural pe bazq de educayie, investigayie wtiinyificq
wi prin experienya vieyii. Trebuie sq recunoawtem meritele progresului wtiinyific wi
tehnologic, care sunt rezultatele efortului conwtient pentru 'nyelegerea wi cunoawterea
realitqyii.
Cu toate avantajele ce pot fi obyinute pe baza wtiinyei wi tehnologiei, este dovedit cq atunci
cknd eliminqm pe Dumnezeu din viaya noastrq gkndirea noastrq o poate lua razna;
concluziile vor fi incomplecte sau grewite, iar aplicayiile wtiinyei wi tehnologiei vor avea
rezultate negative pentru viaya noastrq wi a altora.


Drqceascq
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Acest fel de 'nvqyqturq poate dovedi puteri supranaturale wi este dobknditq de cqtre cei
ce 'l slujesc pe Satana. Are aspecte foarte ademenitoare, dar nu face altceva deckt sq-i
amqgeascq pe cei care o practicq. Cu tot farmecul pe care 'l poate avea la un moment
dat, 'n final rezultatul este complect negativ pentru toyi cei involvayi. "nvqyqtura drqceascq
este la baza vrqjitoriei, ocultismului, 'nchinqrii la idoli sau diferiyi awa ziwi dumnezei,

adorarea icoanelor, investigayia metafizicq wi altele asemqnqtoare cu acestea. Nu trebuie
sq ne lqsqm ademeniyi de astfel de activitqyi ci trebuie sq le respingem cu toatq hotqrkrea
deoarece sunt interzise de cqtre Dumnezeu.
 Duhovniceascq
"nyelegerea wi cunoawterea duhovniceascq 'ncep 'n momentul 'n care noi "l primim pe
Isus Cristos ca Mkntuitor personal.
Ioan 17:3 Wi viaya vecinicq este aceasta: sq Te cunoascq
cunoascq pe Tine singurul Dumnezeu
adevqrat, wi pe Isus Hristos pe care LL-ai trimes Tu.
"nvqyqtura duhovniceascq crewte wi se desvoltq pe baza pqrtqwiei cu Dumnezeu care vine
prin rugqciune, studiu biblic wi 'mvqyarea Cuvkntului lui Dumnezeu.


Cuvkntul cunoawterii
cunoawterii
Cuvkntul cunoawterii ne este dat de cqtre Dumnezeu prin Duhul Sfknt wi se manifestq ca
o revelayie asupra unor fapte din trecut sau din prezent. Nu putem explica 'nyelegerea
primitq pe baza celor 'nvqyate sau cunoscute wi din acest motiv pentru unii poate avea un
aspect supranatural.

Scopul
Fiind fiinye umane, noi avem wi o parte spiritualq. Tqrkmul spiritual este parte a vieyii
noastre zilnice. Cunuawterea duhurilor este necesarq pentru decizii corecte, pentru
protejarea noastrq wi a celor din jurul nostru.
Prin <cuvkntul cunoawterii> Dumnezeu ne ajutq sq deosebim duhurile wi sq 'mplinim voia
Sa 'n mijlocul poporului Squ. Vom wti cq mesajul este de la Dumnezeu prin faptul cq El va
fi glorificat. Scoaterea 'n evidenyq a meritelor personale, 'nqlyarea, elogierea, admirarea
unui bqrbat sau a unei femei sunt dovezi cq ne 'ndepqrtqm de Dumnezeu.
<Cuvkntul cunoawterii> ne ajutq sq lucrqm corect wi repede. Ne avertizeazq de pericole, ne
dq curaj, ne aratq pqcatele wi ne cqlquzewte pe calea cea bunq 'n activitatea de zi cu zi.
Pentru fiecare
<Cuvkntul cunoawterii> este pentru fiecare credincios.
1 Corinteni 12:7 Wi fiecqruia I se dq arqtarea Duhului spre folosul altora.


Exemplul lui Anania
Anania nu a fost apostol, pastor, evanghelist sau 'nvqyqtor. El a fost un simplu credincios,
un mirean. Biblia 'l numewte ucenic.
Faptele Apostolilor 9:109:10-12 "n Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul ii-a zis 'ntr^o
vedenie:<Anania!> <Iatq<Iatq-mq, Doamne,> a rqspuns el. Wi Domnul ii-a zis: <Scoalq<Scoalq-te, wi dudu-te
pe uliya
uliya care se chiamq <Dreaptq,> wi cautq 'n casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din
Tars. Cqci iatq, el se roagq; wi a vqzut 'n vedenie pe un om, numit Anania, intrknd la el, wi
punkndupunkndu-wi mkinile peste el, ca sqsq-wi capete iarqwi vederea.>
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Dumnezeu a spus lui Anania:
Numele strqzii




Numele lui Saul
Cq Saul a avut o vedenie

Aici putem vedea atkt cunoawterea ckt wi 'nyelepciunea 'n acyiune. Faptele ne ajutq la
cunoawterea realitqyii. "nyelepciunea ne aratq cum trebuie sq lucrqm 'n continuare. Anania
a wtiut ce trebuie sq facq wi ce se va 'ntkmpla dupq ce el va acyiona.
CONOAWTEREA SAU 'NYELEGEREA 'N ACYIUNE
Duhul Sfknt ne poate de cunoawterea pe diferite cqi. Uneori vom putea 'nyelege detalii,
care ne scqpau 'nainte, referitoare la anumite situayii sau persoane. Sau, 'n gkndul
nostru vom putea formula clar 'n cuvinte explicarea situayiei. Ne vom simyi atawayi trup wi
suflet de situayia sau persoana respectivq.
Cunoawterea wi 'nyelegerea se manifestq 'naintea acyiunii. De cele mai multe ori trebuie
sq awteptqm pentru a primi 'nyelepciunea cum trebuie sq acyionqm. Este, deasemenea,
posibil ca acyionarea sq se manifeste 'n acelaw timp cu cunoawterea, atunci cknd aceasta
este voia lui Dumnezeu.
"nyelegerea este folositq de Dumnezeu atunci cknd El dorewte sq mkngkie pe cineva care
se gqsewte 'ntr-o situayie dificilq, sau pentru a 'nlqtura pqcatul. "n astfel de situayii ne vom
lqsa cqlquziyi de 'nyelepciune wi de iubire pentru acea persoanq wi ne vom adresa ei, 'n
particular, nu 'n public.
Atenyionare !

Duhul Sfknt nu dq cunoawterea pentru a ridica o persoanq 'mpotriva sau deasupra alteia.
Trebuie sq fim cu mare grijq wi bqgare de seamq sq nu atragem atenyia asupra noastrq
sau asupra vreunei activitqyi speciale sau secrete. Dumnezeu nu lucrazq cu secrete wi nu
are intenyii ascunse.
Domnul nostru Isus Cristos nu a acyionat niciodatq pe cont propriu. Duhul Squ a fost
'ntodeauna acordat pe frecvenya cerului. Isus a auzit wi a vqzut ce zicea wi ce fqcea Tatql.
Ioan 5:19 Isus a luat din nou cuvkntul, wi lele-a zis:<Adevqrat,
zis:<Adevqrat, adevqrat vq spun, cq, Fiul nu
poate face nimic de la Sine; El nu face deckt ce vede pe Tatql fqcknd; wi tot ce face
Tatql, face wi Fiul 'ntocmai.
Orice <duh al ascultqrii> care <reveleazq> idei sau fapte contrare celor menyionate 'n Biblie
este cu siguranyq foarte suspect. Cunoawterea wi 'nyelegerea adevqratq vor reflecta
'ntodeauna Cuvkntul scris al lui Dumnezeu. Aceasta deoarece toatq Scriptura este
insuflatq de Dumnezeu prin Duhul Sfknt. Duhul Sfknt nu se va contrazice wi nu va
schimba nimic din cele scrise.
Fapte care pretind cq ar putea duce la salvare cu ajutorul unor zeitqyi, trebuie respinse.
Aceste 'ncercqri de schmbare sau ajustare a Cuvkntului nu vin de la Dumnezeu.
Atunci cknd Dumnezeu ne vorbewte, El nu-wi schimbq pqrerea de la o zi la alta sau pe
neawteptate. Awa cq orice 'ndemn primit de la Dumnezeu va veni la timpul potrivit, hotqrkt
de El wi nu va 'ntrerupe activitatea 'n curs de desfqwurare 'ntr-o anumitq adunare.
Fiind sub cqlquzirea Duhului Sfknt vom 'nyelege locul wi timpul potrivit pentru acyiune.
Dumnezeu ne va cqlquzi 'ntodeauna sq fim respectowi, ordonayi wi clari 'n ceeace dorewte
El sq facem.
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EXEMPLE DIN VECHIUL TESTEMENT
Dumnezeu a 'nwtinyat pe proorocul Ahia cq cineva va 'ncerca sq-l 'nwele.
1 "mpqrayi 14:214:2-6 Wi Ieroboam a zis nevestei sale:< ScoalqScoalq-te, te rog, wi schimbqschimbq-yi hainele
du--te la Silo. Iatq cq acolo este Ahia,
ca sq nu se wtie cq ewti nevasta lui Ieroboam, wi du
proorocul; el mimi-a spus cq voi fi 'mpqratul poporului acestuia. Ia cu tine zece pkini, turte,
wi un vas
vas cu miere. Wi intrq la el; el 'yi va spune ce va fi cu copilul..> Nevasta lui Ieroboam
a fqcut awa; s^a sculat, s^a dus la Silo, wi a intrat 'n casa lui Ahia. Ahia nu mai putea sq
vadq, cqci ochii i se 'ntunecaserq de bqtrkneyq. Domnul spusese lui Ahia: <Nevasta
<Nevasta lui
Ieroboam are sq vinq sq te 'ntrebe de fiul ei, pentrucq este bolnav. Sq vorbewti awa wi
awa.
Ea, cknd va veni, se va da drept alta.> Cknd a auzit Ahia vuietul pawilor ei, 'n clipa cknd
intra pe uwq, a zis: <Intrq, nevasta lui Ieroboam; pentruce
pentruce vrei sq te dai drept alta? Sunt
'nsqrcinat sqsq-yi vestesc lucruri aspre.
Conoawterea wi 'nyelepciunea au lucrat 'mpreunq atunci cknd Dumnezeu l-a 'nwtiinyat pe
Ahia.





Cq cea care venea la el era nevasta lui Ieroboam
Venea sq-l 'ntrebe despre fiul ei
Ce trebuia sq-i spunq Ahia acestei femei
Cq ea va pretinde cq este alta.

Arqtknd cq el cunowtea aceste lucruri wi cq nu a putut fi dus 'n eroare, proorocia lui Ahia
despre sfkrwitul domniei lui Ieroboam a avut mai multq crezare.
"ncurajarea lui Ilie
Dupq ce profetul Ilie a pogorkt focul lui Dumnezeu la muntele Carmel, Izabela l-a
ameninyat cu moartea. Ilie a luat-o la fugq wi apoi, obosit wi descurajat a strigat cqtre
Dumnezeu.


ia--mi sufletul,
Doamne, ia
1 "mpqrayi 19,4 El s^a dus 'n pustie unde, dupq un drum de o zi, a wezut sub un ienuper wi
dorea sq moarq, zicknd: <Destul ! Acum, Doamne, iaia-mi sufletul, cqci nu sunt mai bun
deckt pqrinyii mei.>




Am rqmas numai eu singur



Dumnezeu avea 'ncq wapte mii

1 "mpqrayi 19:14 El a rqspuns:<Am fost plin de rkvnq pentru Domnul, Dumnezeul owtirilor;
owtirilor;
cqci copii lui Israel au pqrqsit legqmkntul Tqu, au sfqrkmat altarele Tale, wi au ucis cu
sabia pe proorocii Tqi; am rqmas numai eu singur, wi cautq sqsq-mi ia viaya.>

Dumnezeu a rqspuns lui Ilie
1 "mpqrayi 19:18 Dar voi lqsa
lqsa 'n Israel wapte mii de bqrbayi, wi anume pe toyi ceice nu wiwiau plecat genunchii 'naintea lui Baal, wi a cqror gurq nu ll-au sqrutat.>
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Minciuna lui Ghehazi
Elisei a vqzut adevqrul de mai multe ori deckt oricare altq persoanq menyionatq 'n
Vechiul Testament.
Dupq ce Naaman a fost vindecat de leprq, a vrut sq-l pqteascq pe Elisei. Elisei a refuzat
orice fel de platq wi de asemenea nu a vrut sq-wi asume nici un merit pentru vindecarea
lui Naaman.


L-a minyit pe Naaman
2 "mpqrayi 5:205:20-23 Ghehazi, slujitorul
slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu, a zis 'n sine:< Iatq cq
stqpknul meu a cruyat pe Sirianul acela Naaman, wi n^a primit din mkna lui ce adusese.
Viu este Domnul cq voi alerga dupq el, wi voi cqpqta ceva de la el.>
Wi Ghehazi a alergat dupq Naaman. Naaman, cknd ll-a vqzut alergknd dupq el, s^a dat jos
din car ca sqsq-i iasq 'nainte, wi a zis: <Este bine totul?> El a rqspuns:<Totul este bine.
Stqpknul meu mq trimite sqsq-yi spun: <Iatq au venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim,
dintre fii proorocilor; dqdq-mi pentru ei te rog, un talant de argint wi douq haine de schimb.>
Naaman a zis:< FqFq-mi plqcerea wi ia doi talanyi.> A stqruit de el, wi a legat doi talanyi de
argint 'n doi saci, 'mpreunq cu douq haine de schimb, wi a pus pe doi din slujitorii sqi sq
le ducq
ducq 'naintea lui Ghehazi.



A ascuns ce furase
2 "mpqrayi 5:24 Ajungknd la deal, Ghehazi lele-a luat din mkinile lor, wi lele-a pus 'n casq.
Apoi a dat drumul oamenilor acelora cari au plecat.



L-a minyit pe Elisei
2 "mpqrayi 5:25 Dupq aceea s^a dus wi s^a 'nfqyiwat
'nfqyiwat 'naintea stqpknului squ. Elisei ii-a zis:
,<De unde vii Ghehazi?> El a rqspuns:<Robul tqu nu s^a dus nicqieri.>
Dar Duhul Sfknt 'i descoperise lui Elisei tot ce fqcuse Ghehazi. Elisei a arqtat amqnunyit
tot ce fqcuse Ghehazi.

 Ghehazi ss--a 'mblnqvit de leprq
2 "mpqrayi 5:26,27 Dar Elisei II-a zis:< Oare n^a fost duhul meu cu tine, cknd a lqsat omul
acela carul wi a venit 'naintea ta? Este oare acum vremea de luat argint, haine, mqslini,
vii, oi, boi, robi wi roabe? Lepra lui Naaman se va lipi de tine wi de sqmknya ta pentru
todeauna.> Wi Ghehazi a iewit dinaintea lui Elisei plin de leprq, alb ca zqpada.
Cunoscknd planurile duwmanului
Elisei era awa de aproape de Dumnezeu 'nckt regele Siriei a intrat la bqnuiala cq 'n
anturajul lui era un tradqtor. Unul dintre slujitorii sqi i-a spus cq Elisei spune 'mpqratului
lui Israel cuvintele pe care regele Siriei le rostewte 'n odaia lui de culcare.
2 "mpqrayi 6:96:9-12 Dar omul lui Dumnezeu a trimis sq spunq 'mpqratului lui Israel:
<ferewte<ferewte-te sq treci pe lkngq locul acela, cqci acolo sunt ascunwi Sirienii.>Wi 'mpqratul lui
Israel atrimis niwte oameni sq stea la pkndqspre locul pe care ii-l spusese wi despre care
'l 'nwtinyase omul lui Dumnezeu. Aceasta s^a 'ntkmplat nu odatq, wi nici de douq ori.
"mpqratului Siriei
Siriei i s^a turburat inima. A chemat pe slujitorii sqi, wi lele-a zis: <Nu voiyi sqsq-mi
spuneyi care dintre noi este pentru 'mpqratul lui Israel?> Unul din slujitorii sqi a rqspuns:
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<Nimeni, 'mpqrate, domnul meu; dar proorocul Elisei, care este 'n Israel, spune
'mpqratului lui Israel cuvintele pe cari le rostewti 'n odaia ta de culcare.>
CUNOAWTEREA 'N VIAYA LUI ISUS
Atunci cknd analizqm viaya lui Isus am putea fi tentayi sq gkndim, < sigur cq El a putut
face tot ce a vrut. El era Dumnezeu.> Dar atunci cknd gkndim awa noi uitqm cq Isus a pus
la o parte atribuyiunile sale de Dumnezeu wi a venit pe pqmknt ca sq trqiascq exact awa
cum ar fi trebuit sq traiascq Adam, primul om creat. Isus este exemplul pe care noi
trebuie sq-l urmqm deoarece, pe pqmknt, El a trqit ca orice om care se lasq cqlquzit de
Duhul Sfknt.
Femeia Samariteancq
Vorbind cu acea femeie la fkntknq, Isus a primit 'nwtiinyarea despre viaya ei. Aceastq
'nwtiinyare a ajutat la salvarea multora din acea localitate. Este important de subliniat
faptul cq Isus nu a condamnat-o pe femeie ci a folosit cu 'nyelepciune cunoawterea pe
care o avea, pentru salvarea ei wi a altora.
Ioan 4:16,17a <Du<Du-te>, II-a zis Isus, de cheamq pe bqrbatul tqu, wi vino aici.> Femeia II-a
rqspuns: <N^am bqrbat>


avut
Cinci bqrbayi ai a
vut
Ioan 4:17b,18 Isus ii-a zis:<Bine ai zis cq n^ai bqrbat. Pentrucq cinci bqrbayi ai avut; wi
acela, pe care^l ai acum, nunu-yi este bqrbat. Aici ai spus adevqrul>.
Ioan 4:39 Mulyi Samariteni din cetatea aceea au crezut 'n Isus din pricina mqrturiei
femeii,
femeii, care zicea:<Mizicea:<Mi-a spus tot ce am fqcut>.



Rezultatul: mulyi au crezut
Ioan 4:404:40-42 Cknd au venit Samaritenii la El, LL-au rugat sq rqmknq la ei. Wi el a rqmas
acolo douq zile. Mult mai mulyi au crezut 'n El din pricina cuvintelor Lui.
Wi ziceau femeii:<Acum
femeii:<Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci di pricinq cq LL-am
auzit noi 'nwine, wi wtim cq acesta este 'n adevqr Hristosul, Mkntuitorul lumii.>

Orbul din nawtere
Isus a wtiut cq nu pqcatul lui sau al pqrinyilor a fost cauza pentru care omul s-a nqscut
orb. Aceastq cunoawtere a fost datq lui Isus de cqtre Duhul Sfknt.

Plata taxelor

Ioan 9:3 Isus a rqspuns: <N^a pqcqtuit nici omul acesta, nici pqrinyii lui; ci s^a nqscut awa,
ca sq se arate 'n el lucrqrile lui Dumnezeu>.
Duhul Sfknt a informat pe Isus cknd trebuia plqtitq taxa cqtre imperiul roman de unde wi
cum sq ia banii. Pe baza acestei cunoawteri Petru a primit instrucyiuni detaliate.
Matei 17:27 Dar, ca wq nunu-i facem sq pqcqtuiascq, dudu-te la mare, aruncq undiya, wi trage
afarq pewtele care va veni
veni 'ntki; deschidedeschide-i gura, wi vei gqsi 'n ea o rublq, pe care iaia-o wi
dqdq-lele-o lor, pentru Mine wi pentru tine.>
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Prqznuirea Pawtelor
Locul pentru Cina cea de Tainq a fost pregqtit de cqtre Duhul Sfknt wi adus la cunowtinya
lui Isus. Isus a transmis ucenicilor tot ce trebuia ei sq facq wi sq zicq pentruca tot ce
fusese pregqtit sq fie dus la 'ndeplinire.
Luca 22:1022:10-12 El lele-a rqspuns: <Iatq, cknd veyi intre 'n cetate, vq va iewi 'nainte un om,
ducknd un ulcior cu apq: mergeyi dupq el 'n casa 'n care va intra,
intra, wi spuneyi stqpknului
casei: <"nvqyqtorul 'yi zice: <Unde este odaia pentru oaspeyi, 'n care sq mqnknc Pawtele cu
ucenicii Mei?> Wi are sq vq arate o odaie mare de sus, awternutq gata: acolo sq pregqtiyi
Pawtele>.
Descoperirea vknzqtorului
Isus a wtiut cine 'l va vinde
Ioan 13:26 Isus a rqspuns:< Acelea, cqruia 'i voi 'ntinge bucqyica, wi ii-o voi da.> Wi a 'ntins
o bucqyicq, wi a datdat-o lui Iuda, fiul lui Simon, Iscarioteanul.
EXEMPLE DIN NOUL TESTAMENT
Cornelius
Printr-o viziune, Cornelius a fost instruit cum sq-l gqseascq pe Petru, care trebuia sq-i
spunq ce avea de fqcut.
Faptele Apostolilor 10:110:1-6 "n Cezarea era un om cu numele Corneliu, un sutaw din ceata
de ostawi numitq <Italiana>. Omul acesta era cucernic wi temqtor de Dumnezeu, 'mpreunq
cu toatq casa lui. El fqcea multe milostenii norodului, wi se ruga todeuna lui Dumnezeu.
Pela ceasul al nouqlea din zi, a vqzul lqmurit 'ntr^o vedenie pe un 'nger al lui Dumnezeu
cq a intrat la el, wi ii-a zis:
<Cornelie!> Corneliu s^a uitat yintq la el, s^a 'nfricowat, wi a rqspuns: <Ce este Doamne?> Wi
'ngerul ii-a zis:< Rugqciunile tale wi milosteniile tale s^au suit 'naintea lui Dumnezeu, wi El
WiWi-a adus aminte de ele. Trimite acum niwte oameni la Iope, wi cheamq pe Simon, zis
Petru. El gqzduiewte la un om, numit Simon tqbqcarul, a cqrui casq este lkngq mare;
acela 'yi va spune ce trebuie sq faci.>
Duhul Sfknt a dat cunoawterea lui Cornelius cum sq-l gqseascq pe cel care avea sq-i
spunq ce trebuia sq facq.

Omul se numea Simon Petru

Locuia la Simon tqbqcarul

Casa era lkngq mare
Wi 'n aceastq situayie cunoawterea a lucrat 'mpreunq cu 'nyelepciunea, ambele fiind
primite prin Duhul Sfknt.
Petru

Duhul sfknt a lucrat wi asupra lui Petru pentru a-l datermina sq intre 'n casa unuia dintre
Neamuri
Faptele Apostolilor
Apostolilor 10:1710:17-18 Pe cknd Petru nu wtia ce sq creadq despre 'nyelesul
vedeniei, pe care o avusese, iatq cq, oamenii trimiwi de Corneliu, 'ntrebknd de casa lui
Simon, au stqtut la poartq, wi au 'ntrebat cu glas tare dacq Simon, zis Petru, gqzduiewte
acolo.
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 Cuno
Cunoawterea
awterea
Faptele Apostolilor 10:19 Wi pe cknd Petru se gkndea la vedenia aceea, Duhul II-a zis:
<Iatq cq te cautq trei oameni;
Mesajul viziunii era neclar pentru Petru. El se 'ntreba ce putea sq 'nsemne. Era contrar a
tot ce wtia el. Dar Dumnezeu i-a dat rqspuns la nelqmuririle pe care le avea 'n momentul
cel mai potrivit prin sosirea celor trei oameni. Astfel Petru a 'nyeles cq Dumnezeu 'i cerea
sq 'nceapq rqspkndirea Evangheliei printre Neamuri. Mesajul lui Isus Cristos trebuia dus
'n toatq lumea, pknq la marginile pqmkntului.
Faptele Apostolilor 10:44 Pe cknd rostea Petru cuvintele acestea. S^a pogorkt Duhul
Sfknt peste toyi cei ce ascultau Cuvkntul.
Astfel, datoritq rugqciunilor lui Corneliu, cunoawterea wi 'nyelegerea Cuvkntului lui
Dumnezeu a 'nceput sq se rqspkndeascq printre Neamuri.
Pavel

Cunoawtera wi 'nyelegerea 'n acyiune sunt foarte clar prezentate 'n Listra, cu ocazia
vindecqrii ologului din nawtere.
Faptele Apostolilor 14:814:8-10 "n Listra era un om neputincios de picioare, un olog din
nawtere, care nu umblase niciodatq. El wedea jos wi asculta pe Pavel cknd vorbea. Pavel
s^a uitat yintq la el wi fiindcq a vqzut cq are credinyq ca sq fie tqmqduit, a zis cu glas tare;
<Scoalq<Scoalq-te drept 'n picioare.> Wi e s^a sculat dintr^o sqriturq wi a 'nceput sq umble.

"NTREBQRI RECAPITULATIVE
1.

Ce fel de cunoawtere wi 'nyelegere se poate primi prin Duhul Sfknt?
Comprayi cunoawterea primitq prin Duhul Sfknt cu cunoawterea obiwnuitq.

2.
3.

Cum se poate primi cunoawterea wi 'nyelegerea prin Duhul Sfknt ?
Arqtayi cum ayi primit cunoawtere wi 'nyelegere prin Duhul Sfknt.
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Lecyia a zecea

Revelayia. "nyelepciunea
1 Corinteni 12:812:8-10 De pildq, unuia 'I este dat, prin Duhul, sq vorbeascq despre 'nyelepciune;
altuia, sq vorbeascq despre cunowtinyq,
cunowtinyq, datoritq aceluiaw Duh; altuia, credinya, prin acelaw Duh;
altuia, darul tqmqduirilor, prin acelaw Duh; altuia, puterea sq facq minuni; altuia, proorocia; altuia,
deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; altuia, tklmqcirea limbilor.

darurii ale Duhului Sfknt
Cele nouq darur

Daruri ale activitqyii vocale
Vorbirea 'n limbi
Tqlmqcirea wi interpretarea
Profeyia

Daruri ale ascultqrii
Deosebirea duhurilor
"nyelegerea
"nyelepciunea

Daruri ale puterii
Darul credinyei
Darurile vindecqrii
Sqvkrwirea minunilor

'NYELEPCIUNEA
'NYELEPCIUNEA
Definiyie
Duhul Sfknt ne dq darul 'nyelepciunii cu ceva 'naite de momentul 'n care trebuie sq
acyionqm. Astfel 'nyelegem planul lui Dumnezeu pentru viaya noastrq wi activitatea pe care
trebuie s-o desfqwurqm; ce trebuie sq facem imediat, wi 'n viitor, atkt ca persoane
individuale ckt wi ca grup. "nyelepciunea lucreazq 'mpreunq cu cunoawterea wi cu
'nyelegerea wi poate avea aspecte supranaturale.
Se manifestq 'n mai multe forme.





Voce interioarq
Prin viziuni, atunci cknd suntem treji
Prin vise, cknd dormim,
Prin persoane care au darul vorbirii 'n alte limbi, al interpretqrii limbilor, sau au darul
profeyiei.

Sursq supranaturalq
"nyelepciune pe care o primim de la Duhul Sfknt este o parte din 'nyelepciunea lui
Dumnezeu.
1 Corinteni 13:9 Cqci cunoawtem
cunoawtem 'n parte wi proorocim 'n parte.
Gkndirea noastrq naturalq va fi 'ntreruptq sau infuzatq cu cuvinte sau fraze pe care ni le
pune 'n minte Duhul Sfknt. Astfel devenim conwtienyi de planul lui Dumnezeu wi
cunoawtem voia Sa.
"nyelepciunea ne aratq dinainte, pas cu pas toate detaliile acyiunii pe care trebuie s-o
desfqwurqm. Vedem 'n mintea wi 'n duhul nostru desfqwurarea activitqyii 'n cele mai mici
detelii.
! Corinteni 2:112:11-13 "n adevqr, cine dintre oameni cunoawte lucrurile omului, afarq de
duhul omului, care este 'n el? Tot awa nimeni nu cunoawte Duhul lui Dumnezeu afarq de
Duhul lui Dumnezeu. Wi noi n^am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu,
ca sq putem cunoawte lucrurile, pe cari ni lele-a dat Dumnezeu prin harul Squ. Wi vorbim
despre
despre ele nu cu vorbiri 'nvqyate dela 'nyelepciunea omeneascq, ci cu vorbiri 'nvqyate de
la Duhul Sfknt, 'ntrebuinyknd o vorbire duhovniceascq pentru lucrurile duhovnicewti.
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Sq cerem 'nyelepciune
"nyelepciunea primitq de la Dumnezeu ne va ajuta sq acyionqm cu mai multq claritate wi 'n
cele naturale.
Iacov 1:5 Dacq vreunuia dintre voi 'i lipsewte 'nyelepciunea, s^o cearq de la Dumnezeu,
care dq tuturor cu mknq largq wi fqrq mustrare, wi ea 'i va fi datq.
Sq cqutqm 'nyelepciunea
Lqsknd pe Duhul Sfknt sq lucreze 'n vieyile noastre ne va fi uwor sq trecem din domeniul
material 'n cel spiritual. Practicknd rugqciunea pentru noi wi pentru alyii, vom primi
'nyelepciune cum sq ne rugqm wi ce sq cerem.
Sq ne lqsqm coplewiyi de cuvkntul Domnului
"nyelepciunea primitq de la Dumnezeu este deosebitq de cea pe care o putem dobkndi pe
cale naturalq, prin educayie. Aceasta nu 'nseamnq cq Dumnezeu ne va da din
'nyelepciunea Sa fqrq ca noi s-o cerem wi s-o cqutqm.
Proverbele 2:2:12:2:1-6 Fiule, dacq vei primi cuvintele mele, dacq vei pqstra cu tine
'nvqyqturile mele, dacq vei lua aminte la 'nyelepciune, wi dacq te vei ruga pentru
pricepere, dacq o vei cquta ca argintul, wi vei umbla dupq ea ca dupq o comoarq, atunci
vei 'nyelege frica de Domnul, wi vei gqsi cunowtiinya
cunowtiinya lui Dumnezeu. Cqci Domnul dq
'nyelepciune; din gura lui iese cunowtinyq wi pricepere.
Dumnezeu a spus lui Iosua sq mediteze 'ncontinuu la cuvkntul Squ. Numai 'n felul
acesta se poate asigura o bunq fundayie pentru lucrarea Duhului Sfknt wi primirea unei
pqryi din 'nyelepciunea lui Dumnezeu.
Iosua 1:8 Cartea aceasta a legii sq nu se depqrteze de gura ta; cugetq asupra ei zi wi
noapte, cqutknd sq faci tot ce este scris 'n ea; cqci atunci vei izbkndi 'n toate lucrqrile
tale, wi atunci vei lucra cu 'nyelepciune.
Scopul

Avem nevoie de 'nyelepciune pentru a wti cum sq ne protejqm wi ce trebuie sq 'nvqyqm.
"nyelepciunea ne va ajuta sq folosim cunowtinyele dobkndite, precum wi modul de acyiune
dupq ce am deosebit duhurile. Vom wti cum trebuie sq ne rugqm 'n o anume 'mprejurare.
Vom primi cheia sccesului pentru ajutarea unei persoane.
Cuvinte noi wi idei proaspete vor acyiona 'n duhul nostru. Felul nostru firesc de viayq va fi
influienyat de activitatea Duhului Sfknt care ne va aduce la cunowtinyq voia lui Dumnezeu
'n situayia respectivq. Aceasta poate avea loc oricknd wi oriunde, pe neawteptate. Astfel
ne putem da seama cq nu este felul nostru de gkndire ci 'nfluienya Duhului Sfknt.
Revelayia sau schimbarea poate fi instantanee. Impactul Duhului Sfknt este todeuna bine
venit deoarece ne ajutq sq ducem la 'ndeplinire planul lui Dumnezeu.

PRIMIREA 'NYELEPCIUNII
Darurile Duhului Sfknt se primesc prin credinyq. Trebuie sq cerem lui Dumnezeu sq ne
dea darurile pe care nu le-am folosit 'ncq.
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Matei 7:7,8,11 Cereyi wi vi se va da; cqutayi wi veyi gqsi; bateyi wi vi se va deschide. Cqci
oriwicine cere, capqtq; cine cautq, gqsewte; wi celui ce bate i se deschide.
Deci, dacq voi, cari sunteyi rqi, wtiyi sq dayi daruri bune copiilor vowtri, cu atkt mai mult
Tatql
Tatql vostru, care este 'n ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer !
Pentru primirea 'nyelepciunii:
 Trebuie sq ne rugqm wi sq cerem lui Dumnezeu acest dar pentru viaya noastrq
 Awteptqm cu credinyq rqspunsul de la Dumnezeu
 Acyionqm pe baza acestui rqspuns, chear dacq ni se pare nepotrivit
 Awteptqm comfirmarea
COMPARAYIE 'NTRE CUNOAWTERE WI 'NYELEPCIUNE
Cunoawterea se referq la trecut sau la prezent. "nyelepciunea ne cqlquzewte 'n viitor wi ne
aratq cum sq ducem la 'ndeplinire voia lui Dumnezeu.
Cunoawterea ne ajutq sq 'nyelegem ce s-a 'ntkmplat 'n trecut, sau care este explicayia
celor ce se petrec 'n prezent. "nyelepciunea este sfatul pe care ni-l dq Dumnezeu, prin
Duhul Sfknt, pentru a wti ce se va 'ntkmpla wi cum sq acyionqm 'n viitor
Darurile lucreazq
lucreazq 'mpreunq
Cunoawterea wi 'nyelepciunea sunt enumerate ca fiind deosebite de cqtre Pavel. De fapt
ele se 'ntrepqtrund wi lucreazq 'mpreunq. Pentru o mai bunq 'nyelegerea felului cum ele
acyioneazq le vom analiza separat, chear dacq aceasta este puyin cam dificil.


Ioan pe insula Patmos
"n timp ce se gqsea pe insula Patmos, Ioan nu wtia care era situayia bisericilor din Asia.
Dumnezeu a arqtat lui Ioan situayia concretq din momentul respectiv, pentru fiecare dintre
cele wapte biserici. Pe baza acestor fapte, Ioan a cunoscut situayia fiecqreia dintre
biserici. Scrisorile lui Ioan s-au bazat pe fapte ale trecutului sau ale prezentului revelate
de cqtre Dumnezeu. Acesta a fost darul cunoasterii realitqyii pe care Ioan l-a primit de la
Dumnezeu.
Dumnezeu a spus exact ce sq scrie fiecarei biserici, wi sq arate ce se va 'ntkmpla 'n
viitor. Explicarea a ceeace se va 'ntkmpla 'n viitor este rezutatul darului 'nyelepciunii pe
care Ioan l-a primit.



Anania
Awa cu am vqzut 'n lecyia a noua, Anania a prinit o mulyime de informayii atunci cknd
Dumnezeui-a spus sq meargq la Saul wi sq-wi punq mkinile peste el. Cu toate acestea lui
Anania i-a fost fricq. Pknq aci vedem cum Anania a primit darul cunoawterii. El a fost
speriat atunci cknd a 'nyeles cq trebuie sq meargq la Saul.
Dumnezeu a continuat sq-Wi reverse asupra lui Anania darurile Sale, wi i-a explicat ce se
va 'ntkmpla 'n viitor cu Saul. Astfel , Anania a primit darul 'nyelepciunii, wi nu i-a mai fost
fricq sq-l vadq pe Saul.
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ISUS A AVUT DARUL 'NYELEPCIUNII.
Din nou, este important sq ne reamintim cq venind pe pqmknt, Isus a renunyat la
atribuyiile sale de Dumnezeu wi a trqit wi acyionat awa cum ar fi trebuit sq trqiascq primul
om care a fost creat.
Femeia Samariteancq
Isus a wtuit cq femeia avusese cinci bqrbayi wi cq cel cu care trqia atunci, nu era soyul ei.
"n loc s-o condamne wi sq cearq sq fie omorktq cu pietre, awa cum cerea legea, Isus a
procedat pe baza 'nyelepciunii primite de la Duhul Sfknt (Ioan 4:16-29)
Dacq ne lqsqm conduwi de 'nyelepciunea care vine de la Duhul Sfknt, activitatea noastrq
'n lucrarea lui Dumnezeu va fi mult mai rodnicq.
Lazqr

Auzind despre boala lui Lazqr, Isus a wtiut imediat cq moartea lui Lazqr va aduce glorie
lui Dumnezeu, printr-o 'nviere.
Ioan 11:4,14,17,23 Dar Isus, cknd
cknd a auzit vestea aceasta, a zis:<Boala aceasta nu este
spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentruca Fiul lui Dumnezeu sq fie proslqvit 'n
ea.>
Atunci Isus lele-a spus pe fayq:<Lazqr a murit.>
Cknd a venit Isus, a aflat cq Lazqr era de patru zile 'n mormknt
mormknt
Isus ii-a zis:<Fratele tqu va 'nvia.>

Tknqrul bogat
Tknqrul bogar s-a apropiat de Isus wi L-a 'ntrebat:
Matei 19:16b,17,21 <"nvqyqtorule, ce bine sq fac, ca sq am viayq vecinicq?>
"n loc sq rqspundq la 'ntrebare, Isus a intrat direct 'n miezul problemei.
El II-a rqspuns:<dece mq 'ntrebi:<Ce bine?> Binele este Unul singur. Dar dacq vrei sq intrii
'n viayq, pqzewte poruncile.>
Apoi Isus a enumerat wase din cele zece porunci. Tknqrul a insistat cq el a pqzit toate
poruncile. Isus a adqugat:
<Dacq
<Dacq vrei sq fii desqvkrwit>, ii-a zis Isus, <du<du-te de vinde ce ai, dq la sqraci, wi vei avea o
comoarq 'n cer! Apoi vino, wi urmeazqurmeazq-Mq.>
Prin darul cunoawterii Isus a wtiut cq tknqrul era foarte atawat de bogqyiile pe care le avea.
"nyelepciunea l-a cqlquzit pe Isus spre miezul problemei.
Avertizarea prigoanelor
Isus a wtiut dinainte cq ucenicii vor fi prigoniyi. El le-a spus aceasta, ca sq fie pregqtiyi wi
sq wtie cq vor primi o 'nyelepciune cqreie nu-i vor putea rqspunde, nici sta 'mpotrivq, toyi
duwmanii lor.
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Luca 21:1221:12-15 Dar 'nainte de toate acestea, vor pune mkinile pe voi, wi vq vor prigoni: vq
vor da pe mkna sinagogelor, vq vor arunca 'n temniye, vq vor tkrk 'naintea 'mpqrayilor wi
'naintea dregqtorilor, din pricina Numelui Meu. Aceste lucruri vi se vor 'ntkmpla ca sq fiyi
mqrturie.
Yineyi bine minte, sq nu vq gkndiyi mai dinainte ce veyi rqspunde; cqci vq voi da o gurq wi
o 'nyelepciune, cqreia nunu-i vor putea rqspunde, nici sta 'mpotrivq toyi potrivnicii vowtri.
EXEMPLE DIN VECHIUL TESTAMENT
Ezechia
Ezechia
Viaya lui Ezechia a fost prelungitq.
2 "mpqrayi 20:120:1-6 "n vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Proorocul Isaia, fiul
lui Amoy, a venit la el, wi II-a zis:<Awa vorbewte Domnul:< Rknduiewte ce ai de rknduit casei
tale, cqci vei muri, wi nu vei
vei mai trqi.> Ezechia s^a 'ntors cu faya la pqrete, wi a fqcut
Domnului urmqtoarea rugqciune:<Doamne, aduadu-ti aminte cq am umblat 'naintea Feyei
Tale cu credinciowie wi curqyie de 'nimq, wi am fqcut ce este bine 'naintea Ta!> Wi Ezechia
a vqrsat multe lacrqmi.
lacrqmi. Isaia, care iewise, n^ajunsese 'ncq 'n curtea din mijloc, cknd
cuvkntul Domnului ii-a vorbit astfel:<"ntoarceastfel:<"ntoarce-te wi spune lui Ezechia, cqpetenia poporului
Meu:<Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul tatqlui tqu David:<YiDavid:<Yi-am auzit rugqciunea, wi yiyiam vqzut lacrqmile.
lacrqmile. Iatq cq te voi face sqnqtos; a treia zi te vei sui la Casa Domnului. Voi
adquga 'ncq cincisprezece ani la zilele tale. Te voi izbqvi pe tine wi cetatea aceasta, din
mkna 'mpqratului Asiriei, wi voi ocroti cetatea aceasta, din pricina Mea, wi din pricina
pricina
robului Meu David.>
Venirea potopului
Noe a fost 'nwtinyat de Dumnezeu despre venirea potopului wi a primit 'nyelepciunea cum
sq salveze rasa umanq wi animalele.
Genesa 6:12,13 Dumnezeu S^a uitat spre pqmknt, wi iatq cq pqmkntul era stricat; cqci
orice
orice fkpturq 'wi stricase calea pe pqmknt. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe:<Sfkrwitul
oricqrei fqpturi este hotqrkt 'naintea Mea, fiincq au umplut pqmkntul de silnicie; iatq, amk
sqsq-i nimicesc 'mpreunq cu pqmkntul.
Legqmkntul lui Dumnezeu
Uneori primirea 'nyelepciunii este necondiyionatq. Un exemplu de acest fel este
legqmkntul lui Dumnezeu cu Noe.
Genesa 9:129:12-16 Wi Dumnezeu a zis:<Iatq semnul legqmkntului pe carecare-l fac 'ntre Mine wi
voi, wi 'ntre toate vieyuitoarele cari sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni 'n veci:
curcubeul Meu, pe care ll-am awezat 'n nor, el va sluji ca semn 'ntre Mine wi pqmknt.
Cknd voi strknge nori deasupra pqmkntului, curcubeul se va arqta 'n nor; wi Eu "mi voi
aduce aminte de legqmkntul dintre Mine wi voi wi dintre toate vieyuitoarele
vieyuitoarele de orice trup; wi
apele nu vor mai face un potop, ca sq nimiceascq orice fqpturq. Curcubeul va fi 'n nor; wi
Eu mq voi uita la el, ca sqsq-Mi aduc aminte de legqmkntul cel vecinic dintre Dumnezeu wi
toate vieyuitoarele de oric trup de pe pqmknt>.
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Avertizarea lui Lot
Avertizarea vine ckteodatq 'nainte de revelarea 'nyelepciunii. Prudenya wi luarea amite la
avertizqrile primite pot fi hotqrktoare 'n a lucra cu 'nyelepciune. Lot a acordat atenyie
avertizqrii wi viaya lui a fost salvatq.
Genesa 19:1219:12-16 Bqrbayii aceia au zis lui Lot:<Pe cine mai ai aici? Gineri, fii wi fiice, wi tot
ce ai 'n cetate: scoatescoate-i din locul acesta. Cqci avem sq nimicim locul acesta, pentrucq a
ajuns mare plkngere 'naintea Domnului 'mpotriva locuitorilor lui. De aceea ne
ne-a trimes
Domnul ca sqsq-l nimicim.> Lot a iewit wi a vorbit cu ginerii sqi, cari luaserq pe fetele
lui;<Sculayilui;<Sculayi-vq> , a zis el, <iewiyi din locul acesta; cqci Domnul are sq nimiceascq cetatea.>
Dar ginerii lui credeau cq glumewte. Cknd ss-a crqpat de ziuq, 'ngerii au stqruit de Lot,
zicknd:<Scoalqzicknd:<Scoalq-te, iaia-yi nevasta wi cele douq fete, cari se aflq aici, ca sq nu pieri wi tu 'n
nelegiuirea cetqyii.> Wi fiindcq Lot zqbovea, bqrbayii aceia ll-au apucat de mknq, pe el pe
nevastqnevastq-sa wi pe cele douq fete ale lui, caci
caci Domnul voia sqsq-l cruye; ll-au scos, wi ll-au lqsat
afarq din cetate.
Daniel
Nebucadneyar a visat ceva wi era tulburat. Dar el uitase visul. El a cerut ca <'nyelepyii>
vremii sq-i spunq visul wi 'nyelesul acelui vis.
Deoareca acewti <'nyelepyi> nu erau 'n stare de awa ceva, 'mpqratul a 'nceput sq-i ucidq.
Printre cei care trebuia sq fie uciwi era wi Daniel. "nsq Daniel a primit de la Dumnezeu atkt
visul ckt wi deslegarea visului.
Daniel 2:19 Dupq aceea i s^a descoperit lui Daniel taina 'ntr^o vedenie 'n timpul nopyii. Wi
Daniel a binecuvkntat pe Dumnezeul cerurilor.
EXEMPLE DIN NOUL TESTAMENT
Venirea foametei
Ucenicii au fost avertizayi cq va veni o foamete wi, pentrucq ei au wtiut aceasta dinainte,
au primit ajutor la timp.
Faptele Apostolilor 11:28
11:28-30 Unul din ei , numit Agab, s^a sculat wi a vestit, prin Duhul, cq
va fi o foamete mare 'n toatq lumea. Wi a wi fost, 'n adevqr, 'n zilele 'mpqratului Claudiu.
Ucenicii au hotqrkt sq trimeatq, fiecare dupq puterea lui, un ajutor frayilor cari locuiau 'n
Iudea, ceeace au wi fqcut; wi au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mkna lui Barnaba wi a
lui Saul.
"nchiderea lui Pavel
Agab a wtiut dinainte cq Pavel va fi 'nchis 'n Ierusalim

Naufrajul

Faptele Apostolilor 21:10,11 Fiindcq stqteam de mai multe zile acolo, un prooroc, numit
Agab, s^a pogorkt din Iudea, wi a venit la noi. A luat brkul lui Pavel, wiwi-a legat mkinile wi
picioarele wi a zis:<Iatq ce zice Duhul Sfknt:<Awa vor lega Iudeii 'n Ierusalim pe omul
acela al cui este brkul acesta, wiwi-l vor da 'n mkinile Neamurilor.>
Neamurilor.>
"nainte de a porni cu corabia spre Creta, Pavel a avertizat despre naufraju, piereri de vieyi
wi 'ncqrcqtura corqbiei.
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Faptele Apostolilor 27:10 wi lele-a zis:< Oamenilor, cqlqtoria vqd cq nu se va face fqrq
primejdie wi fqrq multq pagubq,
pagubq, nu numai pentru 'ncqrcqturq wi pentru corabie, dar chear
wi pentru vieyile noastre.
Oamenii nu au dat ascultare acestei avertizqri.
Faptele Apostolilor 27:2127:21-26 Oamenii nu mkncaserq de multq vreme. Atunci Pavele s^a
sculat 'n mijlocul lor, wi a zis:<Oamenilor,
zis:<Oamenilor, trebuia sq mq ascultayi, wi sq nu fi pornit cu
corabia spre Creta, ca sq fi scqpat de aceastq primejdie wi de aceastq pagubq. Acum vq
sfqtuiesc sq fiyi cu voie bunq; pentrucq nici unul din voi nu va pieri; wi nu va fi altq pierdere
deckt a corqbiei.
corqbiei. Un 'nger al Dumnezeului, al cqruia sunt eu, wi cqruia "i slujesc, mi s^a
arqtat azi noapte, wi mimi-a zis:<Nu te teme Pavele: tu trebuie sq stai 'naintea Cezarului; wi
iatq cq Dumnezeu yiyi-a dqruit pe toyi ceice merg cu corabia 'mpreunq cu tine.> De aceea
aceea
oamenilor, liniwtiyiliniwtiyi-vq, cqci am 'ncredere 'n Dumnezeucq se va 'ntkmpla awa cum mi s^a
spus. Dar trebuie sq dqm peste un ostrov.>
Chear wi dupq ce Pavel le-a spus ce se va 'ntkmpla, unii dintre ei au fost neascultqtori.
Faptele Apostolilor 27:30,31,44
27:30,31,44 Dar deoarece corqbierii cqutau sq fugq din corabie, wi
slobozeau luntrea 'n mare, sub cuvknt cq ar vrea sq arunce ancorele 'n partea dinainte a
corqbiei, Pavel a zis sutawului wi ostawilor:<Dacq oamenii acewtia nu vor rqmknea 'n
corabie, nu puteyi fi scqpayi.>
scqpayi.>
Iar ceilalyi sq se aweze unii pe scknduri, iar alyii pe frknturi de corabie, wi awa s^a fqcut cq
au ajuns toyi teferi la uscat.
PUWI DE O PARTE
Anania trimis la Saul
Domnul a vorbit lui Anania wi I-a spus sq meargq sq-wi punq mkinile peste Saul. Saul wi-a
recqpqtat vederea wi a devenit Pavel. Domnul l-a ales pe Pavel ca sq ducq mesajul
Evangheliei la Neamuri.
Faptele Apostolilor 9:119:11-15 Wi Domnul II-a zis:<Scoalqzis:<Scoalq-te, dudu-te pe uliya care se cheamq
<Dreaptq,> wi cautq 'n casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Cqci, iatq, el se
roagq; wi a vqzut 'n vedenie pe un om, numit Anania, intr'nd la el, ca sqsq-wi capete iarqwi
vederea.> <Doamne> a rqspuns Anania, <am auzit dela mulyi despre toate relele, pe cari
lele-a fqcut omul acesta sfinyilor tqi 'n
'n Ierusalim; ba wi aici are puteri din partea preoyilor
celor mai de seamq, ca sq lege pe toyi cari cheamq Numele Tqu. Dar Domnul ii-a zis:<Duzis:<Dute, cqci el este un vas, pe care ll-am ales, ca sq ducq Numele Meu 'naintea Neamurilor,
'naintea 'mpqrayilor, wi 'naintea
'naintea fiilor lui Israel;
Barnaba wi Saul
Duhul Sfknt a spus ucenicilor sq punq deoparte pe Barnaba wi pe Saul pentru o anumitq
lucrare.
Faptele Apostolilor 13:113:1-4 "n biserica din Antiohia erau niwte prooroci wi 'nvqyqtori:
Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut 'mpreunq
cu ckrmuitorul Irod, wi Saul. Pe cknd slijeau Domnului wi posteau, Duhul Sfknt a zis: <
PuneyiPuneyi-mi de o parte pe Barnaba wi pe Saul pentru lucrarea la care ii-am chemat>. Atunci,
dupq ce au postit wi s^au
s^au rugat, wiwi-au pus mkinile peste ei, wi ii-au lqsat sq plece. Barnaba
wi Saul trimiwi de Duhul Sfknt, s^au cocorkt la Seleucia, wi de acolo au plecat cu corabia
la Cipru.
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Apostolul Ioan
Apostolul Ioan era 'n Duhul 'n Ziua Domnului wi toatq cartea Apocalipsei i-a fost
prezentatq 'ntr-o strqlucire de-o clipq.
Apocalipsa 1:10 "n ziua Domnului eram 'n Duhul. Wi am auzit 'napoia mea un glas
puternic, ca sunetul unei trkmbiye
scaun
n de
Apocalipsa 4:2 Numaideckt am fost rqpit de Duhul. Wi iatq cq 'n cer era pus un scau
domnie, wi pe scaunul acesta de domnie wedea Cineva.
Apocalipsa 17:3 Wi m^a dus, 'n Duhul, 'ntr^o pustie. Wi am vqzut o femeie, wezknd pe o
fiarq de culoare stacojie, plinq cu nume de hulq, wi avea wapte capete wi zece coarne.
Apocalipsa 21:10 Wi m^a dus, 'n Duhul, pe un munte mare wi 'nalt. Wi mimi-a arqtat cetatea
sfkntq, Ierusalimul, care se pogora din cer dela Dumnezeu.
Duhul Sfknt a arqtat la 'nceput lui Ioan situayia celor wapte biserici. Astfel el a cunoscut
faptele ce se petrecuserq 'n acele biserici precum wi situayia existentq 'n momentul
respectiv. Ioan a 'nyeles specificul fiecqreia dintre biserici.
Apoi Duhul Sfknt a dat 'nyelepciune lui Ioan astfel 'nckt el a prezentat ce se va petrece 'n
viitor.
'NTREBQRI RECAPITULATIVE
1.

Explicayi ce este 'nyelepciunea.

2.

Arqtayi 'nyelegerea wi 'nyelepciunea lui Isus.

3.

Explicayi legqtura dintre 'nyelegere wi 'nyelepciune. Dayi exemple din propria
viayq.
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Lecyia a unsprezecea

Puterea credinyei

1 Corinteni 12:812:8-10 De pildq,
pildq, unuia 'I este dat, prin Duhul, sq vorbeascq despre 'nyelepciune;
altuia, sq vorbeascq despre cunowtinyq, datoritq aceluiaw Duh; altuia, credinya, prin acelaw Duh;
altuia, darul tqmqduirilor, prin acelaw Duh; altuia, puterea sq facq minuni; altuia, proorocia;
proorocia; altuia,
deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; altuia, tklmqcirea limbilor.

Cele nouq daruri ale Duhului Sfknt

Daruri ale activitqyii vocale
Vorbirea 'n limbi
Tqlmqcirea wi interpretarea
Profeyia

Daruri ale ascultqrii
Deosebirea duhurilor
"nyelegerea
"nyelepciunea

Daruri ale puterii
Darul credinyei
Darurile vindecqrii
Sqvkrwirea minunilor

CREDINYA, VINDECQRILE WI MIRACOLELE
Introducere
Sunt trei daruri ale activitqyii vocale: vorbirea 'n diferita limbi, interpretarea limbilor wi
profeyia. Aceste daruri se manifestq atunci cknd Dumnezeu vorbewte prin oameni
Atunci cknd Dumnezeu vrea sq ne reveleze lucruri din lumea materialq sau din dumeniul
spiritual El face aceasta prin darurile ascultqrii. El ne aratq cum sq deosebim duhurile, ne
ajutq sq 'nyelegem ce s-a petrecut 'n trecut sau sq cunoawtem 'nyelesul celor prezente.
Tot Dumnezeu ne dq wi 'nyelepciune ca sq wtim ce va urma 'n viitor wi cum sq acyionqm 'n
folosul 'mpqrqyiei Sale.
Puterea credinyei, a vindecqrilor wi a minunilor este rezultatul activitqyii lui Dumnezeu prin
noi oamenii.
De cele mai multe ori activitatea lui Dumnezeu 'n aceastq lume se face prin cei
credinciowi Lui. Lucrarea lui Dumnezeu pentru salvarea omenirii se face acum prin cei
care sunt credinciowi acestei misiuni, prin Biserica lui Isus Cristos.
Pentru toyi credinciowii
Fiecare dintre cele nouq daruri enunyate sunt ckte o manifestare a Duhului Sfknt 'n sknul
Bisericii lui Cristos.
Un dar sau toate
A existat pqrerea 'n trecut cq un anumit credincios poate primi un anumit dar sau cel mult
douq. Dar awa cum am vqzut din lecyiile precedente, darurile Duhului Sfknt se manifestq
wi lucreazq 'mpreunq. Enumerarea sau separarea darurilor este indicatq numai din
motive didactice. Duhul Sfknt nu se contrazice wi nu face o lucrare incomplectq. Atunci
cknd putem deosebi duhurile, vom primi cunoawterea wi 'nyelepciunea de a duce la bun
sfkrwit lucrarea lui Dumnezeu.
Autolimitarea
Noi suntem cei care limitqm darurile pe care Duhul Sfknt ni le poate da. "l iubim noi pe
Dumnezeu awa cum trebuie? Ckt timp petrecem noi 'n pqrtqwie cu El? Suntem noi destul
de curayi pentru ca El sq ne poatq folosi 'n lucrarea Lui?
1 Corinteni 12:4 Sunt felurite daruri dar este acelaw Duh.
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Duhul Sfknt lucreazq de la om la om. Darurile lui pot fi diferite pentru fiecare, dupq starea
sufleteascq 'n momentul respectiv. Deasemenea, pentru o anumitq persoanq, darurile se
pot schimba adaptkndu-se la condiyiile wi necesitqyile acelui loc, timp, wi cerinyele lucrqrii
lui Dumnezeu.
Darurile se revarsq
revarsq 'mpreunq
Awa dupq cum am arqtat dupq botezul 'n Duhul Sfknt vine vorbirea 'n alte limbi. Acesta
este primul dar. Ne rugqm apoi sq primim darul interpretqrii. Acesta este al doilea dar.
Profeyia vine dupq acestea douq. Profeyia este al treilea dar al Duhului Sfknt.
Darurile ascultqrii wi revelayiei formeazq a doua grupq de daruri. Prin darurile cuprinse 'n
aceastq grupq Dumnezeu ne aratq o mulyime de lucruri. Primim 'ndrumqri cum sq ne
organizqm propria viayq wi cum sq-i ajutqm pe alyii 'n necazurile lor.
Urmeazq grupa darurilor puterii prin care Dumnezeu 'wi canalizeazq binecuvkntqrile
pentru ajutorarea celor necqziyi.
DARUL CREDINYEI
Definiyie
Credinya este o puternicq 'ncredinyare despre lucrurile care nu se vqd. (Evrei 11:1 N.T.)
Prin credinyq suntem 'n stare sq ducem la 'ndeplinire o anumitq 'nsqrcinare, in orice
condiyii wi 'mprejurqri. Efectele credinyei sunt 'n mod special vizibile 'n 'mprejurqri
potrivnice cknd vor avea aspecte supranaturale pentru cei neiniyiayi.
Credinya acyioneazq 'mpreunq cu 'nyelepciunea wi ne dq puteri nebqnuite pentru a duce
la 'ndeplinire planul lui Dumnezeu cu un curaj deosebit.
Primirea credinyei
Credinya vine 'n urma ascultqrii. "nyelepciunea, primitq prin Duhul Sfknt ca dar al
ascultqrii, descoperq credinciosului voia lui Dumnezeu wi 'i aratq cum sq foloseascq
puterea pe care o poate primi.
Manifesterea credinyei
Credinya se prezintq ca un dar supranatural al puterii lui Dumnezeu wi este rezultatul
dragostei pe care credinciosul o are pentru Dumnezeu. Se exprimq prin vorbire concisq wi
hotqrktq. Isus a spus furtunii <Taci, fqrq gurq!> wi furtuna s-a potolit; ori El a spus lui
Lazqr: <Lazqre, vino afarq!> wi Lazqr a iewit, desi era 'n mormknt de patru zile.
Credinya este cea care finalizeazq ceeace a fost revelat prin darul 'nyelepciunii.
Credinciosul acyioneazq cu hotqrkre wi curaj pentru ducerea la 'ndeplinire a planului lui
Dumnezeu care i-a fost descoperit prin 'nyelepciunea primitq mai 'nainte.
Alewii lui Dumnezeu nu se foryeazq sq creadq. Ei cunosc Cuvkntul lui Dumnezeu, voia
Lui, wi faptul cq Duhul Sfknt care este 'n ei este mai puternic deckt tot ceeace este 'n
afara lor. Ei wtiu cq Dumnezeu 'i poartq pe brayele Sale prin orice 'ncercqri wi cq
Dumnezeu nu-i pqrqsewte pe ai Sqi niciodatq. Prin orice 'ncercqri, Dumnezeu este cu
credinciowii Lui, wi, ei sunt biruitori. Duhul Sfknt este Cel care ne cqlquzeste. Vorbele wi
acyiunile credinciowilor au autoritatea wi puterea lui Dumnezeu de partea lor, atunci
acyioneazq darul credinyei 'n Dumnezeu. Pentru cei care nu cunosc pe Dumnezeu
credinya 'n acyiune se manifestq ca ceva supranatural, miraculos, de ne'nyeles. Probleme
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ce pqreau fqrq soluyie primesc rezolvqri clare wi elegante, persoane cu boli <incurabile>
sunt vindecate etc.
Rezultatele credinyei
Credinya 'n acyiune are rezultate care se reflectq la mai multe nivele.
 Aduce glorie lui Dumnezeu
 Convinge pe alyii sq creadq 'n Dumnezeu
 Generazq uimire wi fricq celor necredinciowi
Singurul Dumnezeu Viu wi Adevqrat "wi dovedewte existenya realq prin ceeace face 'n
mijlocul oamenilor.
PATRU FELURI DE CREDINYQ
Credinya care salveazq
Prin ascultarea Cuvkntului lui Dumnezeu noi "l acceptqm pe Isus Cristos ca Domn wi
Mkntuitor.
Efeseni 2:8 Cqci prin har ayi fost mkntuiyi, prin credinyq. Wi aceasta nu vine de la voi; ci
ci
este darul lui Dumnezeu.
Credinya care dq roade
Credinciowia este una dintre roadele Duhului. Aceasta este credinya care crewte wi se
desvoltq 'n viaya crewtinului wi 'i dq acestuia un caracter spiritual.
Galateni 5:22,23 Roada Duhului, dimpotrivq, este:
este: dragostea, bucuria, pacea, 'ndelunga
rqbdare, bunqtatea, facerea de bine, credinciowia, blkndeyea, 'nfrknarea poftelor.
"mpotriva acestor lucruri nu este lege.
Credinya pe care trebuie ss-o avem 'ncontinuu
Prin cunoawterea voii lui Dumnezeu credinya noastrq crewte zi cu zi. Avem din ce 'n ce
mai mult convingerea cq El duce la 'ndeplinire ceeace promite. Aceastq convingere se
fortificq de fiecare datq cknd ne rugqm wi primim rqspuns la rugqciune.
Marcu 11:24 De aceea vq spun cq, orice lucru veyi cere, cknd vq rugayi, sq credeyi cq ll-ayi
primit, wiwi-l veyi avea.
Din nou trebuie sq ne aducem aminte cq cererile noastre cqtre Dumnezeu nu trebuie sq
aibe un caracter egoist sau sq fie 'n nonconformanyq cu voia Sa.
Credinya ca dar deosebit
"n anumite 'mprejurqri wi pentru scopuri bine definite 'n planul lui Dumnezeu putem primi
o credinyq cu totul deosebitq prin care Duhul Sfknt ne dq puterea sq ducem la bun sfkrwit
misiunea 'ncredinyatq de cqtre Dumnezeu.
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EXEMPLE DIN ACTIVITATEA LUI ISUS
Credinya 'n 'nviere
'nviere
Isus a crezut wi a dovedit cq 'nvierea din moryi este posibilq


Fiul vqduvei din Nain
Luca 7:127:12-15a Cknd S^a apropiat de poarta cetqyii, iatq cq duceau la groapq pe un mort,
singurul fiu al maicii lui, care era vqduq; wi cu ea erau o mulyime de oameni din cetate.
Domnul, cknd a vqzutvqzut-o, I s^a fqcut milq de ea, wi II-a zis:<Nu mai plknge!> Apoi S^a
apropiat, wi S^a atinc de raclq. Cei care o duceau, s^au oprit. El a zis:<Tinerelule, scoalqscoalqte, 'yi spun!> Mortul a wezut 'n capul oaselor, wi a 'nceput sq vorbeascq.
vorbeascq.



Lazqr

Cu toate cq Isus stia despre boala lui Lazqr, El a vrut ca prin 'nvierea lui Lazqr sq dea o
lecyie despre propria Sa 'nviere.
Ioan 11:43b,44 a strigat cu voce tare:<Lazqre, vino afarq!>
Wi mortul a iewit cu mkinile wi picioarele legate cu fkwii de pknzq, wi cu faya 'nfqwuratq cu
un wtergar. Isus lele-a zis: <Dezlefayi<Dezlefayi-l, wi lqsayilqsayi-l sq meargq.>



Propria 'nviere

Cea mai puternicq dovadq despre credinya pe care a avut-o Isus ne este datq prin faptul
cq El wi-a dat viaya ca platq pentru pqcatele omenirii, wtiind cq va 'nvia.

Ioan 11:25,26 Isus II-a zis: <Eu sunt 'nvierea wi viaya. Cine crede 'n Mine chiar dacq ar fi
murit, va trqi. Wi oricine trqiewte, wi crede 'n Mine, nu va muri niciodatq. Crezi tu lucrul
acesta?>
Credinya face minuni


Potolirea
Potol
irea furtunii
Marcu 4:374:37-39 S^a stkrnit o furtunq mare de vknt, care arunca valurile 'n corabie, awa cq
mai cq se umplea corabia. Wi El dormea la ckrmq pe cqpqtki. Ucenicii LL-au dewteptat, wi
I-au zis: <"nvqyqtorule, nunu-Yi pasq cq pierim?> El S^a sculat, a certat vkntul, wi a zis mqrii:
<Taci! Fqrq gurq!> Vkntul a stat, wi ss-a fqcut o linwte mare.



Umblarea pe mare
Isus a trqit pe pqmknt ca om, awa cum ar fi trebuit sq trqiascq primul om, Adam. Isus a
pus de o parte atribuyiile Sale de Dumnezeu cknd a venit sq trqiascq printre oameni. De
multe ori se scoate 'n evidenyq lipsa de credinyq a lui Petru atunci cknd a umblat pe
mare, mergknd cqtre Isus. Este bine ca, totuwi, sq nu neglijqm faptul cq Petru a vrut sq
facq wi a reuwit sq facq ceeace fqcea Isus, chear dacq aceasta a fost pentru scrtq vreme,
wi cq Isus l-a ajutat pe Petru atkta timp ce Petru mergea spre El.
Matei 14:2514:25-32 Cknd se 'ngkna ziua cu noaptea, Isus a venit la ei umblknd pe mare.
Cknd LL-au vqzut ucenicii umblknd pe mare, s^au 'nspqimkntat, wi au zis: <Este o nqlucq !>
Wi de fricq au yipat. Isus lele-a zis 'ndatq: <"ndrqzniyi, Eu sunt; nu vq temeyi!> <Doamne>, II-a
rqspuns Petru, <dacq ewti Tu, poruncewteporuncewte-mi sq vin la Tine pe ape.> <Vino !> ii-a zis Isus.
Petru s^a coborkt din corabie, wi a 'nceput
'nceput sq umble pe ape ca sq meargq la Isus. Dar,
cknd a vqzut cq vkntul era tare, s^a temut; wi fiindcq 'ncepea sq se afunde, a strigat:
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<Doamne, scapqscapq-mq!> "ndatq, Isus a 'ntins mkna, ll-a apucat, wi ii-a zis: <Puyin
credinciosule, pentru ce tete-ei 'ndoit?> Wi dupqce au intrat 'n corabie, a stat vkntul.
VOIA WI JUDECATA LUI DUMNEZEU TREBUIE PREZENTATE CU CREDINYQ
Judecata
Awa dupq cum rezultq din lecyiile precedente darurile puterii urmezq celor ale ascultqrii.
Pqcatele din viaya credinciowilor sau ale bisericii pot genera o senzayie de fricq sau de
nepotrivire 'n exprimarea wi acyionarea credinyei. Iubirea lui Dumnezeu wi a aproapelui,
precum wi pqrtqwia continuq cu Domnul nostru Isus Cristos duc la eliminarea pqcatelor.
Darurile ascutqrii vin 'n mod natural atunci cknd privim la Isus. "nyelepciunea ne este datq
de sus wi 'ntrece orice pricepere. Credinya este sincerq, puternicq wi neforyatq. Avknd
siguranya acestor daruri nu vom fi intimidayi de cum gkndesc wi cum ne judecq oamenii.
Sq ne reamintim ckteva exemple di Noul Testament.
 Isus
Isus a blestemat smochinul atunci cknd I-a fost foame wi n-a gqsit deckt frunze 'n el.



Petru

Matei 21:19 A vqzut un smochin lkngq drum, wi S^a apropiat de el; dar n^a gqsit deckt
frunze, wi ii-a zis: <Deacum 'ncolo 'n veac sq nu mai dea
dea rod din tine!> Wi pe datq
smochinul s^a uscat.
Dupqce Anania a cqzut mort, Petru a avut revelayia cq wi Safira era vinovatq. Aceastq
'nyelepciune a dat putere lui Petru sq vorbeascq cu credinyq.
Faptele Apostolilor 5:95:9-11 Atunci Petru ii-a zis: <Cum
<Cum de v^ayi 'nyeles 'ntre voi sq ispitiyi pe
Duhul Domnului? Iatq picioarele celor ce au 'ngropat pe bqrbatul tqu sunt la uwq, wi te vor
lua wi pe tine.> Ea a cqzut 'ndatq la picioarele lui, wi wiwi-a dat sufletul. Cknd au 'ntrat flqcqii,
au gqsitgqsit-o moartq; au
au scosscos-o afarq wi au 'ngropat'ngropat-o lkngq bqrbatul ei. O mare fricq a
cuprins toatq adunarea wi pe toyi ceince au auzit aceste lucruri.



Saul

Faptele Apostolilor 13:813:8-12 Dar Elima, vrqjitorul - cqci awa se tklcuiewte numele lui - le
stqtea 'mpotrivq, wi cquta sq abatq pe dregqtor de la credinyq. Atunci Saul, care se mai
numewte wi Pavel, fiind plin de Duhul Sfknt, s^a uitat yintq la el, wi a zis;<Om plin de toatq
viclenia si de toatq rqutatea, fiul dracului, vrqjmaw al oricqrei neprihqniri, nu 'ncetezi tu sq
strkmbi
strkmbi cqile drepte ale Domnului? Acum, iatq cq mkna Domnului este 'mpotriva ta; vei fi
orb, wi nu vei mai vedea soarele pknq la o vreme.> "ndatq a cqzut peste el ceayq wi
'ntunerec, wi cquta bkjbqind niwte oameni, cari sqsq-l ducq de mknq. Atunci dregqtorul,
cknd a vqzut ce se 'ntkmplase, a crezut, wi a rqmas uimit de 'nvqyqtura Domnului.

CREDINYA APQRQ
David wi Goliat
1 Samuel 17:32 David a zis lui Saul: <Nimeni sq nunu-wi piardq nqdejdea din pricina
Filisteanului acestuia! Robul tqu va merge sq se batq cu el.>
el.>


A pus de o parte 'nyelepciunea omeneascq



David aratq 'nyelepciunea lui Dumnezeu wi credinya sa.

1 Samuel 3838-40 Saul a 'mbrqcat pe David cu hainele lui, ii-a pus pe cap un coif de aramq,
wi ll-a 'mbrqcat cu o platowq. David a 'ncins sabia lui Saul peste hainele lui, wi a vrut sq
meargq, cqci nu 'ncercase 'ncq
'ncq sq meargq cu ele. Apoi a zis lui Saul:< Nu port sq merg
Wi--a luat
cu armqtura aceasta, cqci nu sunt obicinuit cu ea.> Wi s^a desbrqcat de ea. Wi
toiagul 'n m'nq, wiwi-a ales din pkrqu cinci pietre netede, wi lele-a pus 'n traista lui de pqstor
wi 'n buzunarul hainei. Apoi, cu prawtia 'n mknq, a 'naintat 'mpotriva Filisteanului.
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1 Samuel 4545-47 David a zis Filisteanului: <Tu vii 'mpotriva mea cu sabie, cu suliyq wi cu
pavqzq; iar eu vin 'mpotriva ta 'n Numele
Numele Dumnezeului owtirilor, 'n Numele Dumnezeului
owtirii lui Israel, pe care ai ocqrktocqrkt-o. Astqzi Domnul te va da 'n mkinile mele, te voi dobork
wiwi-yi voi tqia capul; astqzi voi da stkrvurile taberei Filistenilor pqsqrilor cerului wi fiarelor
pqmkntului. Wi tot pqmkntul va wti cq Israel are un Dumnezeu. Wi toatq mulyimea aceasta
va wti cq Domnul nu mkntuiewte nici prin sabie nici prin suliyq. Cqci biruinya este a
Domnului. Wi El vq va da 'n mkinile noastre.>


Victoria credinyei
1 Samuel 48,49 "ndatq ce Filisteanul
Filisteanul a pornit sq meargq 'naintea lui David, David a
alergat pe ckmpul de bqtaie 'naintea Filisteanului. WiWi-a vkrkt mkna 'n traistq, a luat o
piatrq, wi a aruncataruncat-o cu prawtia; a lovit pe Filistean 'n frunte, wi piatra a intrat 'n fruntea
Filisteanului, care a cqzut cu faya la pqmknt.

Daniel


Mqrturisirea de credinyq a 'mpqratului.
Daniel 6:166:16-20 Atunci 'mpqratul a poruncit sq aducq pe Daniel, wi sqsq-l arunce 'n groapa
cu lei. "mpqratul a luat cuvkntul wi a zis lui Daniel: <Dumnezeul tqu, cqruia necurmat "i
slujewti, sq te scape!> Au adus o piatrq wi au puspus-o la gura gropii. "mpqratul a pecetluitpecetluit-o
cu inelul lui wi cu inelul mai marilor lui, ca sq nu se schimbe nimic cu privire la Daniel.
"mpqratul s^a 'ntors 'n palatul squ, a petrecut toatq noaptea fqrq sq mqnknce, nu i s^a
adus nici o yiitoare, wi n^a putut sq doarmq.
"n revqrsatul zorilor, 'nsq, 'mpqratul s^a sculat wi s^a dus 'n grabq la groapa cu lei. Wi
apropiindu--se de groapq. A chemat pe Daniel cu un glas plkngqtor. "mpqratul a luat
apropiindu
cuvkntul, wi a zis lui Daniel: <Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul
tqu, cqruia 'I slujewti necurmat, sq te scape de lei?>



Victoria credinyei
Daniel 6:21,22 Wi Daniel a zis 'mpqratului: <Vecinic sq trqiewti 'mpqrate! Dumnezeul meu
a trimis pe 'ngerul
'ngerul Squ wi a 'nchis gura leiilor, cari nu mimi-au fqcut nici un rqu, pentrucq am
fost gqsit nevinovat 'naintea Lui. Wi nici 'naintea ta, 'mpqrate, n^am fqcut nimic rqu!>

Wadrac, Mewac wi AbedAbed-Nego
Ei au refuzat sq se 'nchine 'mpqratului, wtiind cq aceasta putea 'nsemna moartea lor.
Daniel 3:16 Wadrac, Mewac wi AbedAbed-Nego au rqspuns 'mpqratului Neducadneyar: <Noi
n^avem nevoie sqsq-yi rqspundem la cele de mai sus.


Credinya lor

Convingerea lor era cq Dumnezeu 'I va scoate din cuptorul aprins.
Daniel 6:17 Iatq, Dumnezeul nostru, cqruia 'i slujim, poate sq ne scoatq din cuptorul
aprins, wi ne va scoate din mkna ta, 'mpqrate.



Predare complectq
Daniel 6:18 Wi chear de nu ne va scoate, sq stii, 'mpqrate, cq nu vom sluji dumnezeilor
tqi, wi nici nu ne vom 'nchina chipului
chipului de aur, pe care ll-ai 'nqlyat!>
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Efectul <puterii> 'mpqratului
Daniel 6:206:20-24 Apoi a poruncit unora dintre cei mai voinici ostawi din owtirea lui sq lege pe
Wadrac, Mewac wi AbedAbed-Nego, wi sqsq-i arunce 'n mijlocul cuptorului aprins. Oamenii
acewtia au fost legayi cu ismenele, cqmqwile, mantalele wi celelalte haine ale lor, wi
aruncayi 'n mijlocul cuptorului aprins. Fiindcq porunca 'mpqratului era asprq wi cuptorul
era neobicinuit de 'ncqlzit, flacqra a ucis pe toyi oamenii, cari aruncaserq 'n el pe Wadrac,
Wadrac,
Mewac wi AbedAbed-Nego. Dar acewti trei oameni: Wadrac, Mewac wi AbedAbed-Nego, au cqzut
legayi 'n mijlocul cuptorului aprins. Atunci 'mpqratul Nebucadneyar s^a 'nspqimkntat, wi s^a
sculat repede. Aluat cuvkntul, wi a zis sfetnicilor sqi: <N^am aruncat noi 'n mijlocul focului
trei oameni legayi?> Ei au rqspuns 'mpqratului: <Negrewit, 'mpqrate!>



Dumnezeu este cu ei !
Daniel 3:25,26 El a luat iarqwi cuvkntul wi a zis: <Ei bine, eu vqd patru oameni umblknd
slobozi kn mijlocul focului, wi nevqtqmayi; wi chipul celui de al patrulea seamqnq cu un fiu
de dumnezei!> Apoi Nebucadneyar s^a apropiat de gura cuptorului aprins, wi, luknd
cuvkntul a zis: < Wadrac, Mewac wi AbedAbed-Nego, slujitorii Dumnezeului celui Prea "nalt,
iewiyi afarq wi veniyi 'ncoace !> Wi Wadrac, Mewac
Mewac wi AbedAbed-Nego au iewit din mijlocul focului.

CREDINYA 'N ACYIUNE 'N ZILELE NOASTRE.
Biserica lui Cristos are la dispoziyie darul credinyei pentru mai multe scopuri. Credinya
este armura care ne protejeazq atkt individual ckt wi ca Bisericq. Uneori 'I va proteja wi pe
alyii din jurul nostru sau al Bisericii.
Fqrq credinyq este imposibil sq fim plqcuyi lui Dumnezeu.
Atunci cknd acceptqm acest dar de la Dumnezeu, tot ce este dupq voia lui Dumnezeu
este posibil. Pentru Dumnezeu nu existq miracole sau lucruri imposibile. Puterea
credinyei ne ajutq sq 'nyelegem cum <miracolele> se transformq 'n lucruri <naturale>
Credinya lucreazq mknq 'n mknq cu 'nyelepciunea. De fapt, toate darurile Duhului Sfknt
lucreazq 'ncontinuu 'mpreunq. Noi le 'nyelegem pe mqsurq ce ne apropiem de
Dumnezeu wi 'mvqyqm cum sq le folosim.
'NTREBQRI RECAPITULATIVE
1.

Enumerayi wi explicayi cele trei daruri ale puterii

2.

Ce este credinya?

3.

Dayi un exemplu de credinyq din viaya dumneavoastrq, sau explicayi un caz
din Biblie.
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Lecyia a douqsprezecea

Puterea miracolelor
1 Corinteni 12:812:8-10 De pildq, unuia 'I este dat, prin Duhul, sq vorbeascq despre 'nyelepciune;
altuia, sq vorbeascq despre cunowtinyq, datoritq aceluiaw Duh; altuia, credinya, prin acelaw Duh;
altuia, darul tqmqduirilor, prin acelaw Duh; altuia, puterea sq facq minuni; altuia, proorocia; altuia,
deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; altuia, tklmqcirea limbilor.

Cele nouq daruri ale Duhului Sfknt

Daruri ale activitqyii vocale
Vorbirea 'n limbi
Tqlmqcirea wi interpretarea
Profeyia

Daruri ale ascultqrii
Deosebirea duhurilor
"nyelegerea
"nyelepciunea

Daruri ale puterii
Darul credinyei
Darurile vindecqrii
Sqvkrwirea minunilor

SQVKRWIREA MINUNILOR
Definiyie
Miracolele se prezintq ca o intervenyie 'n mersul natural al lucrurilor. Ele pot avea aspecte
supranaturale, adicq de ne'nyeles pe baza cunowtinyelor noastre anterioare.
Miracolele nu sunt alceva deckt o intervenyie a lui Dumnezeu 'n mersul lucrurilor, pe baza
legilor create de El. Trebuie sq recunoawtem cq noi <cunoawtem 'n parte> chear wi ceeace
noi numin legile naturii. Din acest motiv uneori putem avea impresia cq legile naturii sunt
alterate sau suspendate. Aceasta dovedewte limitele cunoawterii noastre.
"n anumite 'mprejurqri darul 'nyelepciunii wi al credinyei ne pot ajuta sq <ocolim> legile
general cunoscute ale naturii.
Cum lucreazq acest dar
Sqvkrwirea miracolelor, sau a minunilor, se face pe baza cunowtinyelor primite pe baza
eforturilor noastre, dar mai ales ca dar al 'nyelepciunii primitq de la Duhul Sfknt.
"nyelepciunea ne va ajuta la 'ntqrirea credinyei. Ne vom gqsi antrenayi 'n realizarea unor
lucrqri ce erau de neconceput mai 'nainte, wi aceasta fqrq sq fi fqcut nici un effort
conwtient. "nyelepciunea wi credinya ne vor da curaj.
Ckteodatq aceastq activitate se mai numewte wi lucrarea minunilor sau lucrul cu minuni
deoarece suntem participanyi activi. Dupq ce Duhul Sfknt ne dq 'nyelepciunea ca sq
'nyelegem ce trebuie fqcut, puterea credinyei ne va da energie pentru finalizarea lucrului.
Cknd
Dumnezeu 'wi revarsq harul Squ asupra noastrq, ceeace facem este o parte a lucrqrii
Sale.
Este uwor
Duhul Sfknt ne dq darurile de care avem nevoie pentru a trqi dupq voia lui Dumnezeu. El
cunoawte nevoile noastre wi mijlocewte la Dumnezeu pentru noi. Duhul Sfknt este cel care
interpreteazq suspinele noastre wi le traduce lui Dumnezeu. Deasemenea, tot Duhul
Sfknt este cel care ne spune voia lui Dumnezeu pe 'nyelegerea noastrq astfel 'nckt
comunicarea noastrq cu Dumnezeu este clarq wi pe 'nyelesul nostru.
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Prin intermediul Duhului Sfknt primim, la timpul hotqrkt de Dumnezeu, 'nyelepciunea ce
ne este necesarq pentru soluyionarea problemelor.
Scopul minunilor
Miracolele au mai multe scopuri divine:
 Scqparea din primejdii
 Apqrarea
 Ajutarea necqjiyilor
 Finalizarea judecqyii lui Dumnezeu
 Comfirmarea chemqrii unei persoane
 Sprijinirea propovqduirii Cuvkntului lui Dumnezeu
Adevqratele minuni sunt acelea care aduc glorie lui Dumnezeu wi 'ntqresc credinya
oamenilor 'n Dumnezeu.
MINUNI SQVKRWITE DE ISUS
Nu avem nici o informayie despre vreo minune sqvkrwitq de Isus 'n primii treizeci de ani
de viayq. Dupq ce Duhul Sfknt S^a revqrsat asupra Sa, Isus a 'nceput sq lucreze cu
miracole. Minunile au devenit parte a vieyii Sale.
Prima minune a lui Isus
Activitatea publicq a lui Isus a 'nceput cu o minune. El a schimbat apa 'n vin. Nu a fost
accelerarea procesului de fermentare a sucului de struguri, ceeace ar fi putut fi interpretat
ca un fenomen natural, poate neobiwnuit dar posibil. Schimbarea apei 'n vin este ceva
complect neawteptat wi 'mplicq o 'ntervenyie supranaturalq.
-

Isus a zis, ei au fqcut
Ioan 2:72:7-10 Isus lele-a zis: <Umpleyi vasele acestea cu apq.> Wi lele-au umplut pknq sus.
<Scoateyi acum>, lele-a zis El, <wi aduceyi nunului.>
Wi ii-au adus: Nunul,
Nunul, dupqce a gustat apa fqcutq vin, - el nu wtia de unde vine vinul acesta
(slugile 'nsq, cari scoseserq apa, wtiau),

-

Rezultatul

a chemat pe mire, wi ii-a zis: < Orice om pune la mai 'ntki vinul cel bun; wi, dupq ce
oamenii au bqut bine, atunci pune pe cel mai puyin bun; dar tu ai yinut vinul cel bun pknq
acum.>
Ucenicii lui au crezut 'n El
Ioan 2:11 Acest 'nceput al semnelor Lui ll-a fqcut Isus 'n Cana din Galilea. El WiWi-a arqtat
slava Sa, wi ucenicii lui au crzut 'n El.

A doua 'nmulyire a pkinilor
Unele dintre minunile pe care Isus le-a fqcut au fost pentru satisfacerea cerintelor pe care
le aveau oamenii la un moment dat.
Matei 15:3315:33-38 Ucenicii II-au zis: <De unde sq luqm 'n pustia asta atktea pkini ca sq
sqturqm atkta gloatq?> <Ckte pkini aveyi?> ii-a 'ntrebat Isus. <Wapte>, II-au rqspuns ei, <wi
puyini pewtiwori.> Atunci Isus a poruncit norodului sq wadq pe pqmknt. A luat cele wapte
pkini wi pewtiworii, wi, dupqce a mulyumit lui Dumnezeu, a frknt, wi a dat ucenicilor, iar
ucenicii au 'mpqryit norodului.
norodului. Au mkncat toyi wi s^au sqturat: wi s^au ridicat wapte cowniye
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pline cu rqmqwiyele de fqrkmqturi. Cei ce mkncaserq erau patru mii de bqrbayi, afarq de
femei wi de copii.
Rostul celor scrise
Ioan 20:30,31 Isus a mai fqcut 'naintea ucenicilor Sqi wi alte semne cari nu sunt scrise 'n
cartea aceasta.
Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentruca voi sq credeyi cq Isus este Hristosul, Fiul lui
Dumnezeu; wi, crezknd, sq aveyi viaya 'n Numele Lui.
EXEMPLE DE MINUNI DIN VECHIUL TESTAMENT
Moise
Moise a fost pus de cqtre Dumnezeu sq facq minuni 'n faya lui Faraon pentru a dovedi
autoritatea divinq pe care o primise.


"nputernicirea
Exodul 7:9 <Dacq vq va vorbi Faraon, wi vq va zice: <Faceyi o minune!> sq zici lui Aaron:
<Ia<Ia-ti toiagul, wi aruncqaruncq-l 'naintea lui Faraon. Wi toiagul se va preface 'ntr^un warpe.>
Exodul 7:4,5 Totuw Faraon n^are sq v^asculte. Apoi "mi voi 'ntinde mkna asupra Egiptului,
wi voi scoate din yara Egiptului owtile Mele, pe poporul Meu, pe copii lui Israel, prin mari
judecqyi. Egiptenii vor cunoawte cq Eu sunt Domnul, cknd "mi voi 'ntinde mkna asupra
Egiptului, wi cknd voi scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel.>

Ilie wi Elisei


Ilie separq Iordanul
2 "mpqrayi 2:8 Atunci Ilie wiwi-a luat mantaua, a fqcutfqcut-o sul, wi a lovit cu ea apele, cari s^au
despqryit 'ntr^o parte wi 'ntr^alta, wi au trecut amkndoi pe uscat.
Ilie a fost ales de cqtre Dumnezeu asfel 'nckt viaya lui a fost un wir de miracole. A venit
timpul ca Ilie sq meargq pentru a fi cu Domnul. "nainte de plecarea lui Ilie, Elisei a fost
ales wi pus la 'ncercare. Elisei a vqzut cum Ilie a fost luat 'n carul de foc. Dupq ce Ilie a
plecat, Elisei a primit putere de la Duhul Sfknt wi a putut wi el face minuni.
Lu'nd mantaua pe care o aruncase Ilie, Elisei s^a 'ntors la malul Iordanului. Elisei a cerut
sq vinq peste el de douq ori mai multq putere a Duhului Sfknt deckt avea Ilie. Deoarece
el a vqzut cknd Ilie a fost ridicat la cer, aceastq putere i-a fost datq. Acum, de douq ori
mai multq putere deckt avusese Ilie de la Duhul Sfknt, era la 'ndemkna lui Elisei. Elisei
putea folosi aceastq 'ndoitq putere pe baza credinyei lui.



Elisei separq Iordanul
2 "mpqrayi 2:132:13-15 wi a ridicat mantaua, cqreia 'i dqduse drumul Ilie. Apoi s^a 'ntors wi s^a
oprit pe malul Iordanului; a luat mantaua, cqreia
cqreia 'i dqduse Ilie drumul, wi a lovit apele cu
ea, wi a zis: <Unde este acum Domnul Dumnezeul lui Ilie?> Wi a lovit apele, cari s^au
despqryit 'ntr^o parte wi 'n alta, wi Elisei a trecut. Fiii proorocilor cari erau 'n faya
Ierihonului, cknd ll-au vqzut, au zis:
zis: <Duhul lui Ilie a venit peste Elisei.> Wi ii-au iewit 'nainte,
wi s^au 'nchinat pknq la pqmknt 'naintea lui.
Separarea Iordanului a dus la recunoawterea lui Elisei ca profet.
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Ferul dela secure plutewte
Aceastq minune s^a produs datoritq unei nevoi stringente. Unul dintre motivele pentru
care noi nu suntem 'n stare sq vedem minuni este lipsa noastrq de credinyq. Suntem prea
mkndrii de posibilitqyile tehnologice ce ne stau la dispoziyie wi nu mai considerqm cq
Dumnezeu ne-ar putea ajuta. Dar, dupqce vom recunoawte limitele wtiinyei wi tehnologiei
pe care o avem la dispoziyie, ne va fi mai uwor sq 'nyelegem cq Dumnezeu are posibilitqyi
nelimitate 'n toate domeniile. Acesta este unul dintre pawii care ne vor da 'nyelepciunea
de a putea lucra cu minuni.
2 "mpqrayi 6:46:4-7 A plecat deci cu ei. Ajungknd la Iordan, au tqiat lemne. Wi pe cknd tqia
unul din ei o bkrnq, a cqzut ferul dela secure 'n apq. El a strigat; <Ah! Domnul meu, era
'mprumutat !> Omul lui Dumnezeu a zis: <Unde a cqzut?> Wi ii-a arqtat locul. Atunci
Atunci Elisei
a tqiat o bucatq de lemn, a aruncataruncat-o 'n locul acela, wi ferul dela secure a plutit pe apq.
Apoi a zis: <Ridicq<Ridicq-l!> Wi a 'ntins mkna, wi ll-a luat.
Samson
Samson a lqsat pe compatrioyii sqi sq-l lege wi sq-l dea 'n mkinile Filistenilor.
Judecqtori
Judecqtori 15:14,15 Cknd au ajuns la Lehi, Filistenii au 'nceput sq strige de bucurie
'naintea lui. Atunci Duhul Domnului a venit peste el. Funiile pe cari le avea la braye s^au
fqcut ca niwte fire de in ars 'n foc, wi legqturile ii-au cqzut de pe mkini. El a gqsit o falcq de
mqgar neuscatq 'ncq, a 'ntins mkna wi a luatluat-o wi a ucis o mie de oameni cu ea.
Dupq aceasta lui Samson i-a fost sele. Dumnezeu a fqcut o altq minune.
Judecqtori 15:18, 19a FiinduFiindu-i foarte sete, a strigat cqtre Domnul, wi a zis: <Tu ai 'ngqduit,
'ngqduit,
prin mkna robului Tqu aceastq mare izbqvire; wi acum sq mor de sete, wi sq cad 'n
mkinile celor netqiayi 'mprejur?> Dumnezeu a despicat crqpqtura stkncii din Lehi, wi a iewit
apq din ea. Samson a bqut, duhul i ss-a 'ntremat, wi s^a 'nviorat. De aceea
aceea s^a numit
izvorul acela Encelui care strigq);
); el este wi astqzi la Lehi.
En-Hacore (Izvorul
(
Awa cum Dumnezeu a potolit setea lui Samson, El ne poartq de grije wi nouq, aici wi
acum. Dumnezeu cunoawte fiecare dintre trebuinyele noastre.
Samson nu a fost deosebit de spiritual cknd a spus lui Dumnezeu cq-i era sete. Dar este
important sq reyinem cq Samson a cerut lui Dumnezeu ce avea nevoie, awa cum a putut
el mai bine 'n 'mprejurarea datq.
MINUNI DIN NOUL TESTAMENT
Cknd L-au vqzut venind pe ape, ucenicii lui Isus s^au speriat.
Matei 14:2714:27-29 Isus lele-a zis 'ndatq: <"ndrqzniyi, Eu sunt; nu vq temeyi !> <Doamne>, II-a
rqspuns Petru, <dacq ewti Tu, poruncewteporuncewte-mi sq vin la Tine pe ape.> <Vino !> ii-a zis Isus.
Petru s^a coborkt din corabie, wi a 'nceput sq umble
umble pe ape ca sq meargq la Isus.
Frica de ewec sau pqrerile altora nu au ce cquta 'n activitatea miracolelor. Confortul celor
wtiute a tradiyiilor wi obiceiurilor este cu siguranyq o piedicq 'n calea minunilor. Petru a fost
nerqbdqtor sq iasq din cele obiwnuite wi sq acyioneze 'n domeniul a ceeace pqrea
supranatural atunci. <Poruncewte-mi sq vin la Tine pe ape> a fost dorinya lui cea mai
arzqtoare adresatq Domnului Isus. "nyelepciunea wi credinya l-au coplewit pe Petru 'ndatq
ce Isus i-a spus <Vino !>. Petru nu s^a 'ndoiit wi nu a ezitat. El a coborkt din corabie wi a
'nceput sq umble pe ape ca sq meargq la Isus.
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Pescuirea minunatq
Pe malul Lacului Ghenazaret norodul "l 'mbulzea pe Isus ca sq audq Cuvkntul lui
Dumnezeu. Isus S^a suit 'n corabia 'n care era wi Simon, Petru. Petru 'ncercase toatq
noaptea sq pescuiascq wi nu prinsese nimic.
Luca 5:45:4-7 Cknd a 'nceput sq vorbeascq, a zis lui Simon: <Depqrteaz<Depqrteaz-o la adknc, wi
aruncayiaruncayi-vq mrejele pentru pescuire.> Drept rqspuns. Simon II-a zis: <Invqyqtorule, toatq
toatq
noaptea nene-am trudit, wi n^am prins nimic; dar, la cuvkntul Tqu, voi arunca mrejile !>
Dupqce lele-au aruncat, au prins o awa de mare mulyime de pewti cq 'ncepeau sq li se rupq
mrejile. Au fqcut semn tovarqwilor lor cari erau 'n cealaltq corabie, sq vinq sq le ajute.
Aceia au venit wi au umplut amkndouq corqbiile, awa cq au 'nceput sq se afunde
amkndouq corqbiile.
Isus a folosit aceastq ocazie ca sq-i anunye pe ucenicii Sqi cq 'i va face pescari de
oameni. Acesta a fost 'nceputul instruirii ucenicilor. Evanghelizarea este centrul de
greutate al activitqyii celor ce-L urmeazq pe Isus. Experienya noastrq personalq, sau a
altora, pqlesc 'n faya Cuvkntului lui Isus. Dacq vrem sq avem izbkndq 'n lucrarea lui
Dumnezeu trebuie sq ascultqm ce ne spune Isus.
DIN FAPTELE APOSTOLILOR
Semnele 'ntqresc Cuvkntul
Faptele Apostolilor 8:5,6 Filip s^a coborkt 'n cetatea Samariei, wi lele-a propovqduit pe
Hristos. Noroadele luau aminte cu un gknd la cele spuse de Filip, cknd au auzit wi au
vqzut semnele, pe care le fqcea.
Puterea pentru a fi martori
Faptele Apostolilor 1:4,5 Pe cknd se afla cu ei, lele-a poruncit sq nu se depqrteze de
Ierusalim, ci sq awtepte acolo fqgqduinya Tatqlui, <pe care,> lele-a zis El, <ayi auzitauzit-o de la
Mine. Cqci Ioan a botezat cu apq, dar voi, nu dupq
dupq multe zile, veyi fi botezayi cu Duhul
Sfknt.>
Faptele Apostolilor 1:8 Ci veyi primi o putere cknd se va pogork Duhul Sfknt peste voi, wiwiMi veyi fi martori 'n Ierusalim, 'n toatq Iudea, 'n Samaria, wi pknq la marginile pqmkntului.>
Dupq ce Isus a vorbit pentru ultima datq ucenicilor Sqi pe acest pqmknt wi le-a trasat
Mqreaya Misiune, Marcu ne relateazq:
Marcu 16:20 Iar ei au plecat wi au propovqduit pretutindeni. Domnul lucra 'mpreunq cu ei,
wi 'ntqrea Cuvkntul prin semnele, caricari-l 'nsoyeau. Amin.
Prima predicq

"n ziua Cincizecimii Duhul Sfknt S^a pogorkt asupra ucenicilor. "n timp ce Petru predica,
aceastq primq predicq era 'nsoyitq de semne wi minuni.
Faptele Apostolilor 2:22 Bqrbayi Israeliyi, ascultayi cuvintele acestea ! Pe Isus din Nazaret,
om adeverit de Dumnezeu 'naintea voastrq prin minunile, semnele wi lucrqrile pline de
putere, pe care lele-a fqcut Dumnezeu prin El 'n mijlocul vostru, dupq cum bine wtiyi;
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Faptele Apostolilor 2:43 Fiecare era plin de fricq, wi prin apostoli se fqceau multe minuni
minuni
wi semne.
MINUNI 'N ZILELE NOASTRE.
Isus Cristos salveazq wi mkntuie wi 'n zilele noastre. Mulyi oameni sunt scqpayi de patimi
wi de urq prin lucrarea Duhului Sfknt. Multe suflete sunt 'ncq eliderate de pqcatele care
pqreau de ne'nlqturat. Isus este Cel care 'i mkngke pe toyi ce trudiyi wi 'mpovorayi, care
strigq cqtre El. Dumnezeu nu a 'ncheiat lucrarea Sa de salvare a omenirii.
Evrei 2:3,4 cum vom scqpa noi, dacq stqm nepqsqtori fayq de o mkntuire awa de mare,
care, dupq ce a fost vestitq 'ntki de
de Domnul, nene-a fost adeveritq de cei ce au auzitauzit-o, 'n
timp ce Dumnezeu 'ntqrea marturia lor cu semne, puteri wi felurite minuni, wi cu darurile
Duhului Sfknt, 'mpqryite dupq voia Sa !
Petru s^a trudit sq pescuiascq toatq noaptea, dar fqrq nici un rezultat. Tot awa wi noi de
multe ori ne trudim 'n zadar 'n loc sq acyionqm <la Cuvkntul Tqu>. "n loc sq ne epuizqm
timpul wi energia poate ar fi mai bine sq ne deschidem urechile ca sq potem auzi
Cuvkntul Squ wi sq ne deschidem mintea ca sq 'nyelegem mesajul Duhului Sfknt, adicq
voia Sa. Astfel vom putea primi de la Duhul Sfknt darurile de care avem nevoie 'n
momentul respectiv. "nyelegerea, 'nyelepciunea wi credinya vor lucra 'mpreunq cu celelalte
daruri wi ceeace ni se pqrea 'mposibil, supranatural va dus la 'ndeplinire prin noi.
Lucrqri wi mai mari
Ioan 14:12 Adevqrat, adevqrat, vq spun, cq, cine crede 'n Mine, va face wi el lucrqrile pe
care le fac Eu; ba 'ncq va face altele wi mai mari deckt acestea; pentrucq Eu mq duc la
Tatql:
Din nou trebuie sq ne reamintim cq este vorba de lucrqri spre gloria lui Dumnezeu.
Lucrqrile pe care le duc la 'ndeplinire credinciowii nu sunt pentru scoaterea 'n evidenyq a
unor persoane sau grupuri, chear dacq aceste grupuri se numesc biserici.
"n tot ceeace trebuie facut, credinciosul trebuie sq nu uite cq el este doar un pqcqtos
salvat pentru lucrarea lui Dumnezeu. Duhul Sfknt 'wi revarsq darurile Sale 'n vieyile
noastre pentru ca noi sq fim buni slujbawi ai "mpqrqyiei lui Dumnezeu. Tot ce avem vine
de la Tatql nostru wi Lui I se cuvine toatq gloria.
'NTREBQRI RECAPITULATIVE
1.

Explicayi ce 'nseamnq semne wi minuni prin cuvintele dumneavoastrq.

2.

Arqtayi succesiunea darurilor Duhului Sfknt 'n ordinea care asigurq semnele wi minunile.

3.

Arqtayi minunile pe care Dumnezeu le-a fqcut pentru Samson. De ce considerayi cq aceste exemple
ar putea fi importante pentru fiecare din noi ?
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Lecyia a treisprezecea

Puterea vindecqtoare
1 Corinteni 12:812:8-10 De pildq, unuia 'I este dat, prin Duhul, sq vorbeascq despre 'nyelepciune; altuia, sq
vorbeascq despre cunowtinyq, datoritq aceluiaw Duh; altuia, credinya, prin acelaw Duh; altuia, darul
tqmqduirilor, prin acelaw Duh; altuia, puterea sq facq minuni; altuia, proorocia; altuia, deosebirea
duhurilor; altuia, felurite limbi; altuia, tklmqcirea
tklmqcirea limbilor.

Cele nouq daruri ale Duhului Sfknt

Daruri ale activitqyii vocale
Vorbirea 'n limbi
Tqlmqcirea wi interpretarea
Profeyia

Daruri ale ascultqrii
Deosebirea duhurilor
"nyelegerea
"nyelepciunea

Daruri ale puterii
Darul credinyei
Darurile vindecqrii
Sqvkrwirea minunilor

DARURILE VINDECQRII
Definiyie
Prin darurile vindecqrii Dumnezeu transmite puterea Sa vindecqtoare oamenilor care
suferq.
Aceste daruri sunt descrise la plural deoarece sunt multe posibilitqyi de a fi transmise wi
repartizare. Deasemenea mai multe dintre darurile Duhului Sfknt acyioneazq 'n acelaw
timp pentru asigurarea vindecqrii.
Vindecarea prin activitatea Duhului Sfknt nu este similarq cu vindecarea datoritq stiinyei
medicale, dewi acestea douq pot acyiona 'mpreunq, uneori.
Darurile vindecqrii 'n acyiune.
Darurile vindecqrii nu sunt un privilegiu al unei persoane sau a activitqyii vreo unui
credincios. Aceste daruri sunt cadoul lui Dumnezeu pentru Biserica lui Cristos wi 'n mod
special pentru acea persoanq care are nevoie de vindecare. Ele lucreazq prin
credinciosul care este cqlquzit de Duhul Sfknt. Toyi credinciowii au posibilitatea de a
beneficia de aceste daruri atunci cknd lucreazq pentru Isus, wi, ca El, au ungerea
Duhului Sfknt.
Vindecarea wi darurile Duhului
Duhului Sfknt.
Biserica lui Cristos are la dispoziyie, din partea lui Dumnezeu, nouq daruri. Unele dintre
ele sunt destinate 'n mod special vindecqrii bolnavilor.
VINDECAREA WI 'NYELEGEREA
Definiye
Awa dupq cum ne amintim, 'nyelegerea o primim prin revelayia Duhului Sfknt asupra unor
fapte din trecut sau din prezent, 'n legqturq cu o persoanq sau situayie, despre care nu
am fost 'nformayi pe nici o altq cale.
Adeseori atunci cknd cineva are nevoie de vindecare Dumnezeu ne va descoperi
anumite detalii despre boala pe care El vrea s^o vindece. Aceastq descoperire poate fi
pentru o anumitq persoanq, sau pentru un grup de oameni.
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"nyelegerea va veni prin:


Simyqminte



Cuvinte sau gknduri

Aceste simyqminte se manifestq 'n diferite feluri 'n persoana care aduce vindecarea. Ele
vor afecta partea echivalentq cu a persoanei care are nevoie de vindecare. Pot fi senzayii
de presiune, apqsare, furnicqturi, cqldurq, durere, etc.

Gknduri sau cuvinte pot localiza wi descrie boala, afecyiunea sau felul cum ele se
manifestq. Poate fi descris numele bolii sau partea corpului afectatq de boalq.


Viziune



Localizare

Partea corpului care are nevoie de vindecare este vizualizatq; nu este necesar sq fie
descrisq 'n cuvinte.
Uneori Dumnezeu aratq unde este o persoanq care are nevoie de vindecare, sau chear
identificq persoana. Cel care trebuie sq asigure vindecarea se va simyi atras sau 'mpins
'n acea zonq sau loc unde este persoana care trebuie vindecatq. Uneori Duhul Sfknt va
marca persoana bolnavq 'ntr-un fel deosebit, astfel 'nckt va fi uwor de recunoscut. Atunci
cknd trebuie, Dumnezeu va da numele persoanei sau alte semne specifice asfel 'nckt
recunoawterea sq fie asiguratq pentru vindecarea vizatq de cqtre Duhul Sfknt.

Descqtuwarea credinyei
Dupq ce Duhul Sfknt ne dq 'nyelegerea cq El va vindeca o anumitq persoanq, credinya
este eliberatq. Uneori vindecarea pare a trece direct la acyiune, ocolind credinya. "n
momentul 'n care Dumnezeu dq descoperirea wi 'nyelegere problemei, El wi vindecq !
VINDECAREA WI 'NYELEPCIUNEA
"nyelepciunea este darul prin care Dumnezeu ne aratq cum trebuie sq procedqm pentru a
duce la 'ndeplinire o anumitq misiune. Vom avea la dispoziyie cunowtinyele wi 'nyelegera
necesarq precum wi planul de acyiune dupq voia Sa.
Nu trebuie sq ne grqbim, ci vom acorda timpul cuvenit pknq cknd suntem complect
lqmuriyi care este voia Tatqlui. Trebuie sq fim ferm convinwi cq acea lucrare trebuie dusq
la 'ndeplinire. Cine, cknd, unde sq ajute astfel 'nckt totul sq fie dupq voia Sa.
Ioan 8:28 Isus deci lele-a zis: < Cknd
Cknd veyi 'nqlya pe Fiul Omului, atunci veyi cunoaste cq Eu
sunt, wi cq nu fac nimic de la Mine 'nsumi, ci vorbesc dupq cum M^a 'nvqyat Tatql Meu.
Ioan 14:10 Nu crezi cq Eu sunt 'n Tatql, wi Tatql este 'n Mine ? Cuvintele pe cari vi le
spun Eu, nu le spun dela
dela Mine; ci Tatql, care locuiewte 'n Mine, El face aceste lucrqri ale
Lui.
"nyelepciunea a cqlquzit pe Isus atunci cknd a vindecat pe slqbqnogul de la scqldqtoarea
Betesda. Fiecare vindecare fqcutq de Isus a avut specificul ei, pe baza 'nyelepciunii
potrivite pentru acea vindecare. Dumnezeu nu lucreazq pe bandq rulantq sau dupq
statistici. Fiecare caz de vindecare a avut un tratament specific, adaptat persoanei
respective.
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Vindecqri fqcute de Pavel
"nyelepcinea a fost cea care l-a calauzit wi pe Pavel 'n activitatea lui obiwnuitq wi de
vindecare. Din nou, wi la Pavel , Dumnezeu a arqtat 'n mod foarte diferenyiat cum trebuia
procedat 'n fiecare caz 'n parte. Multe dintre aceste vindecqri, fqcute de cqtre Dumnezeu
prin Pavel, au mers <de la sine> fqrq ca Pavel sq fi fqcut vreun effort conwtient. Stim cq
awa ca wi Isus, Pavel avea la bazq legqtura prin rugqciune cu Dumnezeu. "n cazul tatqlui
lui Pubius, 'nainte de a-wi pune mkinile peste el pentru vindecare, Pavel s^a rugat.
Faptele Apostolilor 28:8 Tatql lui Pubius zqcea atunci 'n pat, bolnav de friguri wi de
urdinare. Pavel s^a dus la el, s^a rugat, a pus mkinile peste el, wi ll-a vindecat.
"nyelepciunea ne va cqlquzi sq acyionqm awa cum este mai potrivit 'n 'mprejurarea
respectivq. Atunci cknd suntem 'n slujba Domnului credinya ne va da putere pentru a
acyiona 'n 'mprejurqri neprevqzute. Cknd credinya este puternica, darurile vindecqrii sunt
mai la 'ndemknq.
VINDECAREA WI CUNOAWTEREA DUHURILOR
Duhuri ale infirmitqyii
Duhul Sfknt este Cel care cunoawte atkt lumea materialq ckt wi cea spiritualq. Dumnezeu
ne aratq, prin Duhul Sfknt, ce fel de duh sau duhuri 'nfluienyeazq o anumitq persoanq,
mesaj sau acyiune.
De multe ori anumite duhuri demonice cauzeazq boli, infirmitqyi wi necazuri. Starea
fiziologicq, fizicq wi psihicq a unei persoane poare fi foarte rea din aceastq cauzq. Pe
lkngq suferinyele provocare de dureri, persoana respectivq este coplewitq de disperare,
amqrqciune wi lipsq de speranyq.
Recunoscknd duhurile, Duhul Sfknt ne va arqta exact ce fel de duh stq la rqdqcina acelei
probleme. El 'wi va pune degetul exact acolo unde trebuie wi astfel persoana respectivq
va fi vindecatq.
Luca 11:20 Dar, dacq Eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, "mpqrqyia lui Dumnezeu a
ajuns pknq la voi.
Acyiunea

Persoana condusq de Duhul Sfknt va recunoawte, pe baza unui gknd, impresie sau
cuvknt, numele duhului rqutqyii care este sursa acelei probleme. Acel duh trebuie alungat
'n Numele lui Isus wi persoana respectivq va fi vindecatq.
Matei 9:32,33 Pe cknd plecau orbii
orbii acewtia, iatq cq au adus la Isus un mut 'ndrqcit. Cupq
ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit. Wi noroadele, mirate, ziceau: <Niciodatq nu s^a
vqzut awa ceva 'n Israel !>

VINDECQRILE, CREDINYA WI LUCRUL CU MIRACOLE
Credinya
 Vine neobiwnuit
Credinya este darul care 'n anumite momente wi 'mprejurqri poate avea un aspect
supranatural. Duhul Sfknt ne dq purete pentru finalizarea misiunii pe care o avem 'n
slujba lui Dumnezeu, indiferent de vreme wi de 'mprejurqri.
Atunci cknd este necesar, Dumnezeune va 'ntqri wi 'nmulyi credinya peste mqsura
imaginatq de noi. Credinya noastrq va fi foarte focalizatq wi indiferent ckt de 'mposibil
anumite lucruri ar fi pqrut 'nainte, ele vor fi finalizate, atunci cknd sunt dupq voia lui
Dumnezeu.
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Uneori credinya noastrq este insuficientq pentru a fi convinwi cq Dumnezeu va face o
minune. "n acest caz, 'nyelepciunea ne poate ajuta sq 'nyelegem ce fel de ajutor ar fi dorit
'n cazul respectiv. Astfel suntem implicayi 'n lucrul cu miracole, 'nainte ca ele sq se
manifeste.
Credinya noastrq se 'nmulyewte wi wtim fqrq nici o 'ndoialq cq miracolul se va produce 'n
timp ce continuqm sq lucrqm. Ceeace duhul nostru a vqzut prin Duhul Sfknt, devine
realitate.


Credinya 'n acyiune
Petru wi Ioan au primit darul credinyei atunci cknd au vqzut pe ologul din nawtere de la
poarta Templului numitq <Frumoasq>.
Faptele Apostolilor 3:6 Atunci Petru ii-a zis: <Argint wi aur, n^am; dar ce am 'yi dau: "n
Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoalqscoalq-te wi umblq !>

Lucrul cu miracole
"nyelegerea wi 'nyelepciunea ne ajutq sq vedem 'n duhul nostru ce se poate face. Ni se
prezintq soluyiile problemei 'nainte de a trece la acyiune. Dupq ce Duhul Sfknt ne aratq, 'n
duhul nostru, ce trebuie sq facem, miracolele vor veni ca de la sine, 'n mod natural, fqrq
effort din partea noastrq. Nu trebuie sq ne foryqm sq credem sau sq acyionqm. Wtim exact
ce se va 'ntkmpla wi cum va avea loc minunea vqzutq 'n duhul nostru. Nu vom avea nici o
'ndoialq wi vom acyiona cu curaj.
Marcu 3:3,5b Wi Isus a zis omului, care
care avea mkna uscatq:
< ScoalqScoalq-te wi stai la mijloc !> < "ntinde"ntinde-yi mkna !> El a 'ntins'ntins-o , wi mkna i s^a fqcut
sqnqtoasq.
DARURILE LUCREAZQ 'MPREUNQ
Awa dupq cum am vqzut, este destul de dificil sq separqm darurile Duhului Sfknt,
deoarece ele sunt interconectate wi lucreazq todeauna 'mpreunq. Duhul Sfknt este parte
a Trinutqyii El acyioneazq ca o singurq persoanq. Tatql, Fiul wi Duhul Sfknt sunt todeuna
'mpreunq wi acyioneazq ca o singurq persoanq, nu ca trei entitqyi disticte. Trinitatea ne
ajutq sq 'nyelegem anumite aspecte ale dumnezeirii, dar este o singurq entitate, Domnul
Domnilor. Minunea cea mai mare dintre toate minunile, este, cq atunci cknd stqm
aproape de Dumnezeu, El ne dq toate cele necesare pentru ca noi sq-L putem glorifica
pe El.
Ceeace din punct omenesc pare cu neputinyq, supranatural, minune, 'mposibl, este diferit
pentru Dumnezeu wi credinciowii Sqi. La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinyq. (Matei
19:26, Marcu 10:27, Luca 18:27 N.T.)
UN DAR PENTRU FIECARE ?
Nu !
Din nou, sq ne aducem aminte cq darurile Duhului Sfknt lucreazq toate 'mpreunq 'n
funcyie de cerinyele lucrqrii lui Dumnezeu. A pretinde cq avem numai unul sau unele
dintre daruri 'nseamnq a stinge Duhul, adicq a pune piedici activitqyii Duhului Sfknt.
Darurile pe care le primim sunt corelate cu misiunea pe care trebuie s^o 'ndeplinim. Ele
acyioneazq tudeauna 'mpreunq, 'nsq puterea cu care acyioneazq fiecare dintre ele este
dozatq 'n funcyie de necesitqyi.
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"ntqrirea credinyei
Domnul nostru Isus Cristos ne-a spus sq avem credinyq 'n El wi 'n Dumnezeu ( Ioan 14:1
N.T.) O persoanq care a fost botezatq prin apq wi Duh Sfknt are la dispoziyie toate cele
nouq daruri ale Duhului Sfknt. Anumite 'nvqyqturi grewite sau pqcatul pot strecura 'ndoiala
'n sufletul acelei persoane wi 'mpiedeca lucrarea Duhului Sfknt prin acea persoanq.
Orickt de greu ne este, dacq pqcqtuim trebuie sq venim 'n faya lui Dumnezeu, sq ne
mqrturisim pqcatul wi sq cerem iertare. Apoi sq lqsqm ca Duhul Sfknt sq-wi desfqwoare
lucrarea Sa 'n sufletul nostru.
Uneori ni se va pqrea cq alyi credinciowi beneficiazq de daruri pe care noi nu le avem (mai
multq credinyq, darul vindecqrii, al vorbirii 'n alte limbi etc) Noi nu trebuie sq fim invidiowi
pe acewti credinciowi ci sq ne rugqm sq 'nyelegem care este voia lui Dumnezeu pentru noi
ca persoanq individualq. Putem cere wi altora sq se roage pentru noi, ca sq primim
'nyelepciunea cuvenitq.
Vom simyi cum darurile Duhului Sfknt lucerazq din ce 'n ce mai pregnant prin noi, pe
mqsurq ce ne apropien tot mai mult de Dumnezeu. Din nou, sq nu uitqm, Tatql, Fiul wi
Duhul Sfknt sunt o singurq Persoanq.
Credinya noastrq trebuie <exersatq> continuu pentru a o face din ce 'n ce mai puternicq.
"n publc

Concluzie

"ntr-o grupare de credinciowi Dumnezeu dq fiecqruia darul cel mai potrivit 'n 'mprejurarea
respectivq. Un anumit dar poate trece de la o persoanq la alta, sau aceeawi persoanq
poate avea diferite daruiri pe parcursul unei 'ntruniri. Ceilalyi credinciowi vor asculta wi se
vor ruga awteptknd ca cel care acyioneazq sq-wi 'ndeplineascq misiunea. Fiecare dintre
credinciowi este important pentru lucrarea lui Dumnezeu. La vremea potrivitq, fiecare va
primi darul care va ajuta lucrqrii lui Dumnezeu wi va acyiona fqrq effort pe baza acestui
dar sau daruri.
2 Timotei 1:6 De aceea
aceea 'yi aduc aminte sq 'nflqcqrezi darul lui Dumnezeu, care este 'n
tine prin punerea mkinilor mele.
Darurile Duhului Sfknt sunt 'mpqryite prin punerea mkinilor celer unwi peste cei botezayi.
Oricare dintre credinciowii care au simyit lucrarea Duhului Sfknt 'n viaya lor sunt unwi wi 'wi
pot pune mkinile asupra altora pentru a le 'mpqryi darurile Duhului Sfknt. Dacq aveyi vreo
'ndoialq asupra persoanei care wi-ar putea pune mkinile peste dumneavoastrq cqutayi pe
cineva care este recunoscut de catre o bisericq. Avem o sugestie 'n cele scrise de Pavel
Romani 1:11 Cqci doresc ca sq vq vqd, ca sq vq dau vreun dar duhovnicesc pentru
'ntqrirea voastrq.
Darurile duhovnicewti sunt importante 'n activitatea de evanghelizare a lumii pe care
Biserica lui Cristos trebuie s^o ducq pknq la marginile pqmkntului. Awa dar,
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Sq 'nflqcqrqm continuu aceste daruri.
Sq nu le neglijqm
Sq cerem sq le avem 'n viaya noastrq
Prin credinya noastrq sq le lqsqm sq lucreze 'ncontinuu cu toatq puterea lor.

'NTREBQRI RECAPITULATIVE
1.

Ce sunt darurile vindecqrii? De ce acestea sunt numite la plural, daruri, 'n timp ce alte daruri sunt
enumerate la singular?

2.

Arqtayi cum darul 'nyelegerii wi al 'nyelepciunii lucreazq 'mpreunq cu darurile vindecqrii.

3.

Care dintre darurile Duhului Sfknt v-au fost repartizate ? Rqspunsul este: TOATE ! Aduceyi-vq
aminte prin care dintre ele ayi acyionat mai recent.

4.

Care dintre darurile Duhului Sfknt vq 'nflqcqreazq viaya ?
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Cursuri ‘n aceastq serie
De A.L. wi Jo]ce Gill

Autoritatea Credinciosului – Cum sq ‘ncetezi a pierde wi a ‘ncepe sq c’wtigi

Acest studiu schimbqtor de viayq reveleazq asigurarea victoriei omenirii wi stqp’nirii asupra lui
Satana ‘n lumea de astqzi. Scopul etern al lui Dumnezeu pentru fiecare credincios a fost revelat
la creayie c’nd Dumnezeu a spus <Ei sq stqp’neascq !> . Veyi fi sloboziyi ‘ntr-un nou duh de
‘ncredere pe mqsurq ce incepeyi sq deveniyi ‘nvingqtori ‘n fiecare ‘ncercare a vieyii.

Asigurarea lui Dumnezeu pentru vindecare – Primind wi administr’nd puterea vindecqtoare a lui Dumnezeu

Aceastq ‘nvqyqturq plinq de putere se bazeazq pe fundayia solidq a Cuv’ntului lui Dumnezeu care
elibereazq credinya celor ce studiazq pentru propria lor vinecare, sqnqtate wi cum sq
‘mpqrtqweascq altora. Mulyi s’nt vindecayi pe mqsurq ce aceastq revelayie inviazq ‘n duhurile lor

Traire supranaturalq – Prin darurile Duhului Sf’nt

Fiecare credincios poate fi eliberat pentru a beneficia de toate cele nouq daruri ale Duhului Sf’nt
‘n viaya de fiecare zi. Printr-o relayie intimq cu Duhul Sf’nt, fiecare persoanq va descoperi bucuria
supranaturalului, pe mqsurq ce vorbirea, revelayia, wi darurile puterii s’nt eliberate.

Exemple pentru viayq – Din Vechiul Testament

Dumnezeu nu se schimbq niciodatq ! Felul cum El lucreazq cu poporul Squ a fost revelat prin
Biblie. Ceeace El a fqcut pentru popoorul Squ pe timpul Vechiului Testament, El va face pentru
poporul Squ ‘n zilele noastre ! Puteyi ‘mvqya adevqrurile Vechiului Testament pentru a ‘nyelege
Noul Testement.

Preamqrire wi adorare – Devening adoratori ai lui Dumnezeu

Descoperiyi bucuria de miwcare ‘n prezenya lui Dumnezeu wi slobozirea duhului vostru ‘n toatq
puterea wi prospeyimea ‘nyelesului biblic a deosebitei preamqririi wi adorarqrii intime a lui
Dumnezeu. Pe mqsurq ce studiayi planul lui Dumnezeu pentru preamqrire wi adorare veyi deveni
adoratori zilnici ai lui Dumnezeu.

Biserica triumfqtoare – Cartea Faptele Apostolilor

Isus a declarat, < voi zidi Biserica Mea, wi poryile Locuinyei moryilor nu o vor birui > (Mat 16:18).
Acest emoyionant studiu actualizat al Faptelor Apostolilor reveleazq biserica ‘n acyiune ca
exemplu pentru vieyile wi activitatea noastrq de zi cu zi. Ne va inspira sq trqim ‘ntr-o nouq wi lqrgitq
dimensiune a vieyii supranaturale, pe mqsurq ce semne minuni wi miracole vor fi eliberate ‘n viaya
noastrq de zi cu zi.

Darurile celui chemat sq serveascq – Apostoli, Profeyi, Evangheliwti, Pastori, Invqyqtori

Isus a dat daruri oamenilor ! Aceste daruri preyioase wi importante s’nt bqrbayi wi femei pe care
Dumnezeu i-a chemat ca apostoli, profeyi, evangheliwti, pastori wi invqyqtori pentru El. Descoperiyi
cum aceste daruri s’nt restituite Bisericii Sale wi cum lucreazq ele pentru dotarea celor sfinyi ‘n
lucrul Evangheliei.

O fqpturq nouq, imaginea noii creayii – Inyeleg’nd cine ewti ‘n Hristos

Aceastq revelayie schimbqtoare de viayq va elibera credinciowii de sentimentele de vinovqyie,
condamnare, inutilitate, inferioritate wi nepotrivire, pentru a-i lqsa sq se comformeze chipului lui
Hristos. Va permite fiecqrui credincios sq fie liber ’n a fi, a face, wi a avea tot pentru ce el a fost
creat dupq chipul wi asemqnarea lui Dumnezeu.

Minunatul evanghelism – Planul lui Dumnezeu pentru evanghelizarea lumii – de John Eze\iel

Un studiu autoritar care va ajuta credinciowii sq c’wtige suflete ‘n mqreyul seceriw al sf’rwitului de
veac prin miracolul evanghelismului. Awa ca wi credinciowii de pe vremea Apostolilor, noi putem
avea bucuria de a salva pe cei pierduyi ‘n lumea de pqcate, awa cum Dumnezeu confirmq prin
semne, minuni, wi vindecqri miraculoase.

dintre
Multe d
intre manuale s’nt disponibile ‘n alte limbi.
Francezq, coreanq, rusq wi spaniolq.
Deasemenea existq benzi audio wi video care se pot folosi cu cele mai multe dintre ele.
Chemayi Po[erhouse Publishing pentru mai multe informayii.
www.gillministries.com
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