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„Și ce folosește unui om să câștige toată 
lumea, dacă își pierde sufletul ?” 
Marcu 8:36 
 
Pe parcursul vieții, avem de adus hotărâri și 
avem de făcut alegeri. Una dintre alegerile pe 
care le facem este: să 
rămânem la cele de 
pe pământ , la 
realitățile care se 
depindă aici în lumea 
aceasta, sau să ne 
ridicăm mai sus, să 
apucăm din realitățile 
lumii de dincolo de 
pământ. 
Domnul Isus Hristos a 
fost cel mai bun 
învățător. El învăța 
oamenii cu o putere deosebită. 
În cuvântările Lui  vrea să clarifice tocmai 
această problemă. Vrei să rămâi numai cu 
lucrurile de pe acest pământ și să ratezi cerul  
sau vrei să ajungi în cer ? Această întrebare o 
pune Domnului Isus Hristos în textul  biblic 
amintit la început. 
 
Materialismul își atinge apogeul în acest 
secol. Oamenii se limitează doar la lucrurile 
de pe pământ, totul se reduce numai la 
pământ, la ceea ce poți apuca aici. Ei 
tăgăduiesc cealaltă viață, tăgăduiesc cerul, 
viața de după moartea fizică. 
Întrebarea Mântuitorului: „Și ce folosește 
unui om să câștige toată lumea, dacă își 
pierde sufletul ?”, provoacă conștiința 
fiecăruia,  deschide problema alegerii, 
problema orientării și direcționării gândirii și 
activității.  
Vrei să câștigi din această lume cât mai mult 
sau vrei să ai sufletul mântuit, împăcat cu 

 

 

Dumnezeu, vrei să apuci și să dobândești viața 
veșnică ? 

 
OMUL  ARE DE ALES DINTRE DOUĂ 

REALITĂȚI: LUME SAU SUFLET 
 
 În cuvintele Mântuitorului sunt așezate 

față în față lumea și sufletul.  Și Hristos 
ne întreabă: ce folos dacă am reuși să 
câștigăm întreaga lume dacă ne-am 
pierde sufletul?  
Din istorie știm că au existat oameni 
care au râvnit să câștige toată lumea, 
dar nimeni nu a reușit. Tot efortul lor s-
a solicitat numai cu vreo pagină în 
istorie. Tragedia e că nu au câștigat 
lumea și și-au pierdut sufletul. 
Binecuvântați sunt cei ce caută și 
doresc mântuirea sufletului lor iar nu 
câștigarea lumii căci ei sunt:  

FERICIȚI 
„Ferice de cel cu fărădelegea iertată și de cel cu 
păcatul acoperit!”  Psalmul 32:1 

Da, fericiți sunt cei ce au inima curată, spălată 
prin sângele lui Hristos, vărsat la crucea de pe 
Golgota pentru ispășirea fărădelegilor și a 
păcatelor noastre.  

MOȘTENITORI 
„Și voi după ce ați auzit cuvântul adevărului 

(Evanghelia mântuirii voastre), ați crezut în El, și 
ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese 
făgăduit, și care este o arvună a moștenirii 
noastre, pentru răscumpărarea celor câștigați de 
Dumnezeu,  spre lauda slavei Lui”. Efeseni 
1:13,14 
De o mie de ori sunt fericiți pentru toată trăirea 
pe lume și pentru toată veșnicia cei ce au primit 
mântuirea lui Dumnezeu prin jertfa de ispășire a 
Lui Isus Hristos, primind iertarea păcatelor prin 
pocăință și astfel devenind copii  Celui Preaînalt. 
Ei au bogății mai multe și mai scumpe, au 
pregătită în cer o moștenire. 



 
ÎNSCRIȘI ÎN CARTEA VIEȚII 
 Cea mai mare bogăție și bucurie în această 
lume, este numele scris în cartea vieții. Atunci 
când ucenicii erau atât de bucuroși căci au primit 
putere ca să izgonească duhurile rele din popor, 
Hristos le atrage atenția spre bucuria cea mai 
mare pe care un om o poate avea. Și bucuria 
aceasta este de a avea numele scris în cartea 
vieții, în ceruri. 
„ Totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile 
vă sunt supuse; ci bucurați-vă că numele voastre 
sunt scrise în ceruri ”  Luca 10:20 
Despre importanța numelui  scris în cartea vieții 
ne scrie apostolul Ioan. 
„Moartea a dat înapoi pe morții care erau în ea; 
Moartea și Locuința morților au dat înapoi pe 
morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat 
după faptele lui. Și Moartea și Locuința morților 
au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este 
moartea a doua. Oricine n-a fost găsit  scris în 
cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc.” 
Apocalipsa 20:13-15 
 

LUMEA POATE NIMICI SUFLETUL 
 

Termenul „lume” folosit 
în Biblie se referă 
adesea la vastul sistem 
al acestei lumi, pe care 
Satana îl promoveză și 
care există independent 
de Dumnezeu. El constă 
nu numai în ceea ce este evident rău, imoral și tot 
ce atârnă de pofta firii pământești, pofta ochilor și 
lăudăroșia vieții ci de asemenea se referă la 
spiritul de răzvrătire, împotrivire sau nepăsare 
față de Dumnezeu și revelația Sa. Spirit care există 
în toate acțiunile umane care nu se află sub 
autoritatea lui Hristos. 
Avem un exemplu dat de Isus Hristos în pilda  
omului bogat a cărui țarină a rodit foarte mult. La 
ce i-a folosit bogatului căci și-a lărgit hambarele și 
și-a aprovizionat bogății pentru toată viața, dar 
chiar în noaptea aceea i s-a cerut înapoi sufletul. 
“..și voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe 
bogății strânse pentru mulți ani; odihnește-te, 
mănâncă, bea și veselește-te!, Dar Dumnezeu i-a 
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zis: Nebunule! Chiar în 
noaptea aceasta ți se va 
cere înapoi sufletul; și 
lucrurile pe care le-ai 
pregătit, ale cui vor fi? 
Tot așa este și cu cel ce 
își adună comori pentru 
el, și nu se îmbogățește 
fața de Dumnezeu.” 
Luca 12:19-21 
 E atât de dureros când 
vedem pe semenii noștrii, familiile noastre că 
se îngrijesc atât de mult de lume, și în această 
alergare uită, și nu au timp să se gândească la 
suflet. 
 

PIERDEREA SAU CÂȘTIGAREA 
(MÂNTUIREA) SUFLETULUI DE-

PINDE DE TINE 
Dragă cititor, tu ești acela care trebuie să faci 
alegerea. Și de felul cum vei alege, de felul 
cum tu îți îndrepți preocuparea, e legată mân-
tuirea sau pierderea sufletului tău.  
 “ ..își pierde sufletul “, privind la cuvintele 
Domnului Isus mă îngrozesc. Aceste cuvinte 
conțin cea mai groaznică nenorocire, cel mai 

înspăimântător dezas-
tru.  
Nimeni nici pe pământ 
nici în ceruri nu poate 
face un lucru așa de 
rău, nu poate aduce o 
asemenea nenorocire , 

ca aceea pe care omul singur și-o face, prin 
pierderea sufletului său. 
În ziua judecății nimeni nu se va putea 
dezvinovăți. Nu vei putea aduce nici o scuză în 
fața lui Dumnezeu, căci tu singur, vei fi vinova-
tul condamnării dacă ai ratat ca în anii dăruiți 
de Dumnezeu de ai petrece pe acest pământ, 
ai câștigat multe pentru trup, dar ai ratat mân-
tuirea Lui Dumnezeu și ți-ai pierdut sufletul. 
De aceea e timpul să te oprești din alergare, să 
privești încotro alergi. Eu te îndemn să alegi 
viața trăită cu Dumnezeu, în prezența Lui, și să 
îl proclami pe Domnul Isus Hristos, ca Mân-
tuitor personal. 
 

Marinică Mozor 
Păstorul Bisericii 

Penticostale din Vârşeţ 

E atât de dureros când vedem pe semenii 
noștrii, familiile noastre că se îngrijesc atât 
de mult de lume, și în această alergare uită, 

și nu au timp să se gândească la suflet. 
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“ Am slujit Domnului cu toată 
smerenia, cu multe lacrimi, și în 
mijlocul încercărilor, pe care mi 
le ridicau uneltirile Iudeilor. Știți 
că n-am ascuns nimic din ce vă 
era de folos, și nu m-am temut 

să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului 
și în case, și să  vestesc Iudeilor și Grecilor: pocăința 
față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Isus 
Hristos.” Faptele Apostolilor 20:19-21 
Simțim tot mai mult datoria de a transmite 
Evanghelia celor care încă nu au cunoscut pe 
Domnul Isus și încă nu au simțit dragostea și bucuria 
mântuiri prin har. În primul rând datoria noastră 
este să le arătăm ce înseamnă creștinismul autentic. 
Să trăim fără lăcomie, fără minciună, având o scârbă 
față de păcat și iubind pe Domnul să avem dorința 
să ne asemănăm tot mai mult cu El. 
Când alții vor umbla după foloasele lor, noi să 
umblăm după foloasele Evangheliei. Când alții vor 
umbla după afaceri, noi să 
umblăm după Cuvântul lui 
Dumnezeu. Când bisericile 
încep tot mai mult să se 
asemene cu lumea noi să 
trăim ca niște creștini 
autentici. Să propovăduim 
adevărurile Dumnezeiești 
care nu vor lăsa ca oamenii care ascultă să rămâne 
indiferenți. Apostolul Petru printr-o singură predică 
a „deranjat” mii de oameni. Era o predică care îi 
făcea pe cei ce ascultă să nu mai plece așa cum au 
venit. 
“ După ce au auzit aceste cuvinte ei au rămas 
străpunși în inimă, și au zis lui Petru și celorlalți 
apostoli: Fraților ce să facem? Pocăiți-vă le-a zis 
Petru. Cei ce au primit propovăduirea, au fost 
botezați, și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au 
adaus aproape trei mii de suflete.”  Faptele 
Apostolilor 2:37-41 
Trebuie să ne rugăm pentru trezire spirituală în 
mijlocul poporului la care slujim cu Evanghelia. 

George Mozor 
Episcop al  Bisericii 

Penticostale din 
Voivodina 

Trezirea spirituală este harul Domnului Isus 
Hristos dar este și un rezultat al unei munci a 
slujitorilor care propovăduiesc Evanghelia. 
“ După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul 
unde erau adunați; toți s-au umplut de Duhul 

Sfânt, și vesteau Cuvântul lui 
Dumnezeu cu îndrăzneală.” 
Faptele Apostolilor 4:31 
Trezirea în biserici și în familiile 
noastre începe cu rugăciunile 
noastre. Avem nevoie și noi 
care slujim de trezire. Să stri-
găm către Dumnezeu în rugăci-

une și să zicem: Doamne îndură-te de țara 
noastră, de bisericile noastre, de casele 
noastre. Suntem datori să ne rugăm pentru 
generațiile noastre. 
Slujirea să fie din dragoste față de Evanghelie 
și față de poporul nostru. Dragostea stă în 
vorbe, fapte și sacrificiu.  
“ Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, 
răbdarea ta și faptele tale.” Apocalipsa 2:19a 
Tot ce facem pentru Dumnezeu și pentru 
oameni într-o zi se va întoarce spre noi.  
 
Dumnezeu să ne ajute să fim niște slujitori 
vrednici de chemarea primită. 

Trezirea spirituală este harul 
Domnului Isus Hristos dar este și 

un rezultat al unei munci a 
slujitorilor care propovăduiesc 

Evanghelia. 

 



V E S T E A  B U N Ă  P A G .  N R . 5  

„ ... Umblaţi şi după darurile duhovniceşti, dar mai ales să 
prorociţi” ( 1 Cor. 14.1) 
Lucrările lui Dumnezeu nu sunt făcute la întâmplare, ci în 
toate Duhul Sfânt are un scop. Apostolul Pavel, ne spune că 
darurile spirituale ne-au fost date „pentru desăvârşirea 
sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea 
trupului lui Hristos” ( Efes. 4.12) . Dumnezeu ne-a dat 
fiecăruia o însărcinare şi odată cu ea, unora Domnul ne dă şi 
un dar supranatural cu ajutorul căruia să ne putem îndeplini 
însărcinarea. Dacă cineva a primit darul din partea Duhului 
Sfânt şi a lăsat neîmplinită  însărcinarea dată de Dumnezeu, 
va fi tras la răspundere pentru ea în faţa „scaunului de 
judecată a lui Hristos”.  
Scriptura spune că, într-o zi, fiecare credincios va trebui să 
stea în faţa acestui scaun de judecată ( bema – în limba 
greacă) pentru a da socoteala de viaţa sa personală înaintea 
lui Dumnezeu, cât şi de modul în care a folosit darul care i-a 
fost încredinţat: 
„ Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de 
judecată al lui Hristos, petnru ca fiecare să-şi primească 
răsplata după binele sau răul, pe care-l va fi făcut când 
trăia în trup” ( 2 Cor. 5.10).   
În  1 Cor. 12.7, apostolul Pavel ne spune că „ fiecăruia i se dă 
arătatea Duhului spre folosul altora” , aşa că nu trebuie să 
folosim darurile Duhului Sfânt în mod egoist. Dimpotrivă, ele 
ni s-au dat spre folosul altora. Pavel spune: „ Nu faceţi nimic 
din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci în smerenie 
fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi. Fiecare 
din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele 
altora” ( Filipeni 2.3-4) 
Dumnezeu a conceput darurile spirituale ca un ajutor în 
realizarea trupului lui Hristos. Pavel înainte de a începe 
enumerarea darurilor de slujire spune în Efeseni: „Căutaţi să 
păstraţi unitatea Duhului, prin legătura păcii. Este un 
singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi 
la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur 
Domn, o singură credinţă, un singur botez. Este un singur 
Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, 
care lucrează prin toţi şi care este în toţi. Dar fiecăruia din 
noi harul i-a fost dat după măsura darului lui 
Hristos” ( Efes. 4.3-7). 

Este de notat faptul că Pavel în mod deosebit pune 
accentul pe unitate „ o singură”, „ un singur”. Iată de 
ce darurile spirituale nu trebuie cu nici un chip să 
dezbine trupul lui Hristos, ci trebuie să-l unească.  
Darurile Duhului Sfânt lucrează la:  
1. Unitatea Bisericii din toate punctele de vedere ( Ef. 

4.3-7). 
2. Evanghelizarea lumii ( Marcu 16.15-18). 
3. Zidirea Bisericii ( 1 Cor. 14.3, 12, 16). 
4. Izbăvirea credincioşilor sau a Bisericii în vreme de 

strâmtorare ( Fapte 12.6-11; 16.25-28).  
5. Desăvârşirea Bisericii ( Efes. 4.11-13).  
Atunci când credincioşii îl întristează pe Duhul Sfânt, El 
se poate retrage şi odată cu El, se retrag şi darurile 
spiritualae, iar dacă omul nu este veghetor, poate 
primi în locul darurilor Duhului Sfânt alte daruri, aşa 
după cum s-a întâmplat cu Balaam. La început a fost 
prorocul lui Dumnezeu, era văzător, auzea vocea 
Domnului, dar atunci când lăcomia i-a umplut inima, 
Dumnezeu l-a părăsit şi l-a luat în primire un duh de 
ghicire. Despre el citim: „Între cei pe cari i-au ucis 
copiii lui Israel, nimiciseră cu sabia şi pe ghicitorul 
Balaam, fiul lui Beor”(Iosua 13.22). 
Cu privire la darurile duhovniceşti, există două 
extreme la fel de dăunătoare, fie neglijirea lor totală, 
fie alunecarea în excese şi nereguli în administrare. 
Absenţa darurilor duhovniceşti în Biserică, se poate 
datora următoarelor cauze: 
1. Neluarea lor în seamă. 
2. Necredinţa în ele. 
3. Ruşinea de ele. 
4. Păcatul şi neascultarea de Dumnezeu. 
5. Întristarea Duhului Sfânt prin răcirea spirituală a 
Bisericii. 
Lucrarea Duhului Sfânt nu se limitează numai la 
darurile spirituale din 1 Cor.12, ci ea este foarte 
diversificată şi benefică în acelaşi timp.  
Duhul Sfânt în relaţia cu Biserica -  aduce următoarele 
binecuvântări: 
1. Locuieşte în Biserică – 1 Cor. 5.16, Efes. 2.22. 
2. Este turnat ca o ploaie peste Biserică – Fapte 1.5; 
Osea 6.3. 
3. Vorbeşte Bisericii – Apoc. 2.7; 3.6; 13.22. 
4. Crează părtăşia în Biserică – 2 Cor. 13.14; Filip. 2.1. 
5. Rânduieşte conducători în Biserică – Efes. 4.11 
6. Dă daruri Bisericii – 1 Cor. 12.8-10. 
7. Slăveşte pe Hristos – Ioan 16.13-15. 
8. Apără  Biserica împotriva greşelilor – 2 Tim. 1.14. 
9. Promovează neprihănirea – Rom. 14.17. 
10.  Pregăteşte Biserica pentru Isus – 2 Cor. 11.2. 
Duhul Sfânt în relaţie cu credincioşii – acţionează 

astfel: 

Lucrarea profetică în Bisericile Penticostale  
     Studiu biblic  

Pavel Riviş Tipei, preşedintele Cultului Penticostal 

din România 
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1. Trăieşte în fiecare credincios – Rom. 8.11. 
2. Dovedeşte vinovaţia pentru păcat – Ioan 16.7. 
3. Ne face să înţelegem că Dumnezeu e Tatăl nostru – 

Rom. 8.14-16. 
4. Ne naşte din nou – Ioan 3.5-6. 
5. Ni-l descoperă pe Hristos – Ioan 15.26. 
6. Ne incorporează în Biserică – 1 Cor. 12.13. 
7. Este acordat tuturor celor ce-l vor – Luca 11.23, şi ne 

botează în trupul lui Hristos – 1 Cor. 12.13. 
8. Dezvoltă roada Sa în noi – Rom. 14.17. 
9. Ne dă daruri speciale – Marcu 16.17-18. 
10.  Ne umple de toată plinătatea lui Dumnezeu – Efes. 

3.19.  
Prin darurile  Sale duhovniceşti, Duhul Sfânt atât în 
Biserică cât şi în viaţa personală a credincioşilor, 
promovează maturitate spirituală, caracterul evlavios şi 
dă o notă de vitalitate deosebită vieţii.  
Studiind  lucrarea Duhului Sfânt în viaţa Bisericii, trebuie 
să facem distincţie între prorocia înscrisă pe lista din 1 
Cor. 12.10 ca o manifestare temporară a Duhului şi 
prorocia citată ca un dar de slujire ( slujbă) în Biserică aşa 
cum o găsim în Efes. 4.11.  
Ca u dar de slujire ( slujbă) prorocia este dată numai 
anumitor credincioşi care trebuie să deţină slujba de 
proroci în cadrul Bisericii.  
Ca o manifestare spirituală, prorocia este un dar al 
Duhului Sfânt, potenţial, disponibil fiecărui credincios 
prin care Duhul Sfânt voieşte să lucreze aşa cum scrie în 
Faptele Apostolilor.  „În zilele de pe urmă, zice 
Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice 
făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, 
tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa 
visuri! Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele 
voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu, şi vor 
proroci” ( Fapte 2.17-18)  
Apostolul Pavel văzând disponibilitatea acestui dar şi 
accesul la el, al tuturor celor ce sunt plini de Duhul Sfânt, 
îndeamnă Biserica din Corint zicând: „Astfel, deci , 
fraţilor, râvniţi după prorocie, fără să împiedicaţi 
vorbirea în limbi” ( 1 Cor. 14.39) 
Locul şi rolul prorociei este limitat şi determinat de 
apostolul Pavel în 1 Corinteni unde spune:  „Cine 
proroceşte, dimpotrivă, vorbeşte oamenilor, spre 
zidire, sfătuire şi mângâiere” ( 1 Cor. 14.3) 
Întotdeauna darul prororciei în Biserică va urmări cele 
trei coordonate: 

Zidirea; 
Sfătuirea; 
Mângâierea. 

Atunci când nu întâlnim în exercitatea darului 
elementele expuse anterior, trebuie să ştim că avem de 
a face cu o lucrare străină. Prorocia este un dar special, 
care împuterniceşte un credincios să aducă un cuvânt, 
sau o descoperire în mod direct de la Dumnezeu sub 
îndemnul Duhului Sfânt.  

„ Dar dacă toţi prorocesc, şi intră vreun necredincios 

sau vreunul fără daruri, el este încredinţat de toţi, este 
judecat de toţi. Tainele inimii lui sunt descoperite, aşa 
că va cădea cu faţa la pământ, se va închina lui 
Dumnezeu, şi va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este 
în mijlocul vostru” ( 1 Cor. 14.24-25).  
Prorocia nu este expunerea unei predici pregătite, dar în 
acelaşi timp trebuie să recunoaştem că multe predici au 
avut şi au în ele mesaje profetice. Ţinând cont de definiţia 
din 1 Cor. 14.3, putem face următoarele precizări:  
a.  Prorocia nu este o vorbire într-o limbă necunoscută ci 
într-o limbă cunoscută şi înţeleasă; 
b. Prorocia nu este o tâlmăcire, a vorbirii în alte limbi, ci 
ea este o vorbire directă şi inspirată de Duhul Sfânt pe 
înţelesul tuturor; 
c. Prorocia nu este expunerea unei păreri, ci ea este o 
exprimare a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu care vorbeşte 
prin cuvântul şi limba credinciosului, după cum zice 
Biblia: „ Duhul Domnului vorbeşte prin mine, şi cuvântul 
Lui este pe limba mea” ( 2 Sam. 23.2). 
d. Prorocia nu întotdeauna este o precizare a viitorului 
aşa cum unii o explică, ci ea este mai degrabă o 
proclamare a voii lui Dumnezeu şi îndemnarea poporului 
la credincioşie, neprihănire, milă şi îmbărbătare, 
urmărindu-se cele trei coordonate din definiţie: zidire, 
sfătuire şi mângâiere; 
e. Mesajul profetic, în unele situaţii, poate descoperi şi 
anumite taine, el poate fi avertizator pentru unii 
credincioşi, dar niciodată nu va fi lipsit de mângâierea pe 
care o dă Duhul Sfânt şi întotdeauna va rămâne zidit cel 
căruia i-a fost adresată prorocia.  
               Tipuri şi surse profetice 
1. Transmiterea directă a prorociei 
În cazul acesta este strict necesară o colaborare perfectă 

între Duhul Sfânt şi Duhul prorocului. Cel ce posedă 
acest dar, trebuie să fie plin de Duhul Sfânt, iar 
aceasta putere minunată îi ia toate domeniile fiinţei 
sale sub control. 

- Domeniul gândurilor 
- Domeniul vorbelor 
- Domeniul faptelor. 
Atunci când credinciosul proroceşte, se produce o cuplare 
a minţii lui cu Duhul lui Dumnezeu, şi vorbele lui nu mai 
sunt rezultatul minţii umane, ci rezultatul expunerii 
Duhului  Sfânt. În sensul acesta Dumnezeu zice: „ ... voi 
pune cuvintele Mele în gura lui, şi el le va spune tot ce-i 
voi porunci Eu” ( Deut. 18.18)           
Astfel de proroci trebuie să fie cu totul predaţi Domnului, 
aşa încât diavolul să nu aibă cu nimic acces în viaţa lor 
pentru a denatura mesajul. Cu asemenea credincioşi se 
împlinesc cuvintele psalmistului: „ Eu sunt Domnul, 
Dumnezeul tău, care te-am scos din ţara Egiptului, 
deschide-ţi gura larg, şi ţi-o voi umplea!” ( Ps. 81.10).   
Ce mulţi sunt astăzi cei ce deschid gura larg când e vorba 
de predică, de prorocie sau altă lucrare, dar ce trist e că 
atunci când şi-au terminat lucrarea te întrebi: oare care 
Dumnezeu le-a umplut gura? Pentru că lucrarea lor nu se 
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încadrează în limitele definirii din 1 Cor. 14.3. 
Pentru ca Duhul Sfânt să vorbească prin gura unui credincios 
şi Cuvântul Domnului să fie pe limba lui, acolo trebuie să 
existe o colaborare, o armonie şi o cuplare perfectă între 
duhul prorocului şi Duhul Sfânt.  „Însuşi Duhul adevereşte 
împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui 
Dumnezeu” ( Rom. 8.16) 
Aici este tot secretul de veritabilitate a lucrării: cele două 
duhuri să poată adeveri împreună pe ce poziţii ne găsim în 
Hristos şi ce statut avem.  
 
2. Transmiterea prorociei de la Dumnezeu către proroc pe 
cale vizuală sau auditivă 
Putem vorbi în cazul acesta de o categorie a prorocilor care 
prin relaţia lor cu Dumnezeu pot primi mesajul din partea 
Lui, fie printr-o vedenie, fie printr-un glas pe care-l aud.  
„Balaam şi-a rostit prorocia şi a zis: „Iată ce zice Balaam, 
fiul lui Beor, Omul cu ochii deschişi, Cel ce aude cuvintele 
lui Dumnezeu, Cel ce vede vedenia Celui Atotputernic, Cel 
ce cade cu faţa la pământ, şi ai cărui ochi sunt 
deschişi” ( Num. 23.3-4).  
Deci, Balaam privea vedenia lui Dumnezeu şi auzea glasul 
Domnului, iar în prorocie nu făcea decât să spună ce vede şi 
aude.  
În ambele cazuri, curăţia, sfinţenia şi plinătatea Duhului 
Sfânt nu pot să lipsească. În aparenţă primirea mesajului în 
cazul de faţă pare mai simplă, dar să nu uităm că diavolul se 
poate preface în înger de lumină, poate să trimită mesaje de 
la el, atât pe cale auditivă cât şi pe cale vizuală. Cu regret 
trebuie să recunoaştem că şi astăzi sunt mulţi care văd şi 
aud, considerân-du –se transmiţători de mesaje, dar 
analizând viaţa şi mesajul lor, ne dăm seama că atât glasul, 
cât şi vedenia au altă sursă decât pe Duhul Sfânt. 
 
3. Proroci fără mesaje ( vorbesc din râvna lor) 
În cazul acestei categorii, avem de-a face cu unii credincioşi 
plini de râvnă, dar naivi, care în pornirea lor sunt gata să 
îmbrăţişeze artificialul de dragul naturalului. Deseori în 
rândul acestora, găsim oameni lipsiţi de maturitate spirituală 
şi trăind într-o stare de copilărie, dând curs dorinţelor şi 
pornirilor interioare prin mărturisirea unor lucruri închipuite. 
Aceşti credincioşi pot fi foarte bine asemănaţi cu nişte copii, 
care încearcă să-şi imite părinţii în unele lucruri, chiar dacă 
nu sunt în stare de ele. Domnul nu este de acord cu o astfel 
de practică, pentru că adevărurile dumnezeieşti, niciodată 
nu au fost proclamate prin minciună, şi Dumnezeu zice 
despre ei: „Iată, zice Domnul, am necaz pe prorocii care iau 
cuvântul lor şi-l dau drept Cuvântul Meu” ( Ier. 23-31). „ 
Dar să nu mai ziceţi: „ O ameninţare a Domnului” căci 
cuvântul fiecăruia va fi o ameninţare pentru el, dacă veţi 
suci astfel cuvintele Dumnezeului Celui viu, cuvintele 
Domnului oştirilor Dumnezeului nostru!” ( Ier. 23.36). 
În copilăria mea, îmi admiram de multe ori tatăl cum lucra şi 
doream foarte mult să pot presta şi eu acele munci. Îmi aduc 
aminte de o zi de toamnă, când tata a încărcat singur o 
căruţă cu saci de grâu şi a plecat la moară. Eram aşa de 

mirat, copil fiind de circa 5-6 anişori să-l văd pe tata 
cum ridică singur sacii plini cu grâu şi îi stivuieşte în 
căruţă. Abia a plecat căruţa  din curtea casei şi eu am şi 
încercat să-l imit pe tata; m-am dus în magazia unde 
erau sacii cu grâu şi am încercat să ridic şi eu un sac. 
Sacul s-a rostogolit de pe stivă şi a căzut peste mine. 
Am încercat să scap de povara sacului, dar nu am 
reuşit decât să mă obosesc şi să plâng acolo sub 
greutate, până când unul din fraţii mei mai mari m-a 
găsit şi a ridicat sacul de pe mine. Tabloul vieţii mele 
este tabloul multor copii spirituali, care vor să ridice 
sacii grei ai unor daruri sau slujbe şi din nefericire de 
multe ori cad sub greutăţi, plâng, gem şi este nevoie 
de intervenţia slujitorilor Bisericii, dar în mod deosebit 
de intervenţia fratelui mai mare, Domnul Isus Hristos.  
 
4. Prorocii mincinoşi ( a căror sursă este Diavolul) 
Din aceasta categorie fac parte prorocii care aud, care 
văd, primesc cuvinte pe limba lor care nu sunt 
rezultatul minţii şi totuşi nu au nimic comun cu 
Dumnezeu. Prorocii aceştia sunt mincinoşi şi în 
lucrarea lor nu putem semnala niciodată prezenţa 
divină. Despre această categorie, prorocul Ieremia 
spune: „ Prorocii tăi şi-au prorocit vedenii deşarte şi 
amăgitoare, nu ţi-au dat pe faţă nelegiuirea, ca să 
abată astfel robia de la tine, ci ţi-au făcut prorocii 
minicinoase şi înşelătoare” ( Plingeri 2.14) . Dacă 
despre prorocii din primele două grupe putem spune 
că sunt gura lui Dumnezeu, despre cei din grupa a 
patra vom spune deschis că ei sunt gura diavolului.  
Domnul Isus ne învaţă să ne păzim de ei: „ Păziţi-vă de 
prorocii mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de 
oi, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. Îi veţi cunoaşte 
după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini, sau 
smochine din mărăcini?” ( Matei 7.15-16). 
Întotdeauna prorocii mincinoşi vor încerca să semene 
cel mai mult cu oile în exteriorul lor, vor căuta cea mai 
evlavioasă formă de prezentare. Exteriorul lor va 
consta în:  
• O ţinută modestă; 
• O exagerare a formei de evlavie; 
• Un vocabular deosebit de biblic; 
• Un regim alimentar foarte rigid etc.  
Asemenea proroci niciodată nu vor descoperi tainele 
lui Dumnezeu, nici păcatele ascunse, ci mai degrabă 
lucrarea lor este provocatoare şi dezbinătoare. Ei vor 
despărţi prin prorociile lor, păstori de comitetul 
Bisericii, tineretul de bătrâni, vor produce sciziuni, vor 
lăuda pe unii făcându-i să se îngâmfe şi vor huli pe alţii, 
determinându-i la complexare şi izolare. Nu de puţine 
ori, biserici întregi au fost zguduite din temelii în urma 
lucrării lor. Lupul ce se ascunde sub pielea de oaie, aşa 
cum spune Mântuitorul, are tot interesul să împrăştie, 
să sfâşie, să omoare. Oriunde se produc tulburări, 
dezbinări, contradicţii, convulsii şi traume sufleteşti în 
urma unei lucrări, prorocul nu este de la Domnul ci el 
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este un „proroc mincinos”. Lucrarea prorociei dată prin 
Duhul Sfânt , lasă întotdeauna mângâiere, zidire, sfătuire 
într-o blândeţe şi har deosebit. Duhul Sfânt şi atunci când 
trebuie să dojenească sau să mustre o face cu duioşia unei 
mame care-şi iubeşte mult copilaşii.  
      
Forme de manifestare a prorociei  
Prin Duhul Sfânt, formele de manifestare a darului 
prorociei sunt de mai multe feluri, de exemplu: 
1. În timpul rugăciunii. Atunci când Biserica sau un 
membru al ei, cere un lucru deosebit din partea Domnului, 
răspunsul poate fi dat prin prorocie aşa cum era cazul 
Bisericii din Antiohia: „ Pe când slujeau Domnului şi 
posteau, Duhul Sfânt a zis: „ Puneţi-Mi deoparte pe 
Barnaba şi pe Saul pentru lucrarea la care I-am chemat”. 
Atunci, după ce au postit şi s-au rugat, şi-au pus mâinile 
peste ei, şi i-au lăsat să plece” ( Fapte 13.2-3)  
2. Darul prorociei poate avea loc chiar în timpul unie 
predici când o porţiune din mesajul transmis aparţine în 
totalitate Duhului Sfânt. În cazul acesta, cuvintele rostite 
nu izvoresc din raţiune, ci ele se primesc din partea 
Duhului Sfânt. Apostolul Pavel nu numai când predica, ci 
chiar şi atunci când scria o epistolă, avea porţiuni din 
epistole a căror conţinut aparţinea în totalitate Duhului 
Sfânt.  „ Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din 
urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de 
duhuri înşeletoare şi de învăţăturile dracilor, abătuţi de 
făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi 
cu fierul roşu în însuşi cugetul lor” ( 1 Tim. 4.1-2). După ce 
apostolul Pavel îl sfătuieşte pe Timotei în cap. 3 din 
epistolă, cum se aşeze slujitori în Biserică, deodată cursul 
sfaturilor lui Pavel este întrerupt prin expresia „ Duhul 
spune lămurit...” şi începând cu versetul 1 din cap.4 şi 
până la versetul 5 din acelaşi capitol, mesajul este o 
prorocie, ca apoi Pavel să continue cu sfaturile date lui 
Timotei şi legate de conduită creştină, ce tânărul iubit de 
apostol trebie să aibă. Fără ca un predicator să trăiască o 
viaţă sfântă şi plină de Duhul Sfânt, nu poate fi folosit  în 
lucrarea prorociei.  
3. O prorocie poate avea loc cu ocazia unui sfat frăţesc, şi 
soluţia poate fi dată direct prin Duhul Sfânt. Biblia nu 
spune direct că ceea ce Iacov a sugerat în Sfatul Bisericii 
din Ierusalim ar fi fost o prorocie ci mai degrabă o 
inspiraţie, dar dacă vom citi cu atenţie versetul 28 din 
Fapte 15, putem înţelege că acolo , pe lângă sfatul fraţilor 
a fost şi aportul Duhului Sfânt. Probabil că Iacov a avut şi o 
prorocie din moment ce Iuda şi Sila spun: „ Căci s-a părut 
nimerit Duhului Sfânt şi nouă, să nu mai punem peste voi 
nici o altă greutate decât ceea ce trebuie” ( Fapte 15.28).  
Din versetul acesta înţelegem că şi Duhul Sfânt a spus ceva 
în sfatul prezbiterilor şi apostolilor. Când apostolul Pavel a 
ajuns în Cipru, a rămas 7 zile cu ucenicii în discuţii şi prin 
Duhul era dată soluţia dacă Pavel trebuie sau nu, să 
meargă mai departe. „ Acolo am găsit pe ucenici, şi am 
rămas şapte zile. Ucenicii, prin Duhull, ziceau lui Pavel să 
nu se suie la Ierusalim” ( Fapte 21.4)  

4. Darul  prorociei se poate manifesta într-o discuţie 
liberă, exemplu fiind şi de data aceasta tot Pavel. Pe 
când se găseau în Milet, împreună cu fraţii şi prezbiterii 
Bisericii din Efes, Pavel le spune: „ Numai, Duhul Sfânt 
mă înştinţează din cetate în cetate că mă aşteaptă 
lanţuri şi necazuri” ( Fapte 20.23). 
În Cezarea, în casa lui Filip evanghelistul, un proroc 
numit Agab în timp ce discuta cu cei din casă, vede un 
brâu pe care îl ia, se leagă cu el şi face următoarea 
prorocie: „ ... Iată ce zice Duhul Sfânt: „ Aşa vor lega 
Iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul 
acesta, şi-l vor da în mâinile Neamurilor” ( Fapte 21.11).  
Niciodată nu a fost important felul în care darul 
prorociei s-a manifestat, dar întotdeauna a fost foarte 
importantă autenticitatea acestui dar. Unii cred că se 
poate proroci numai cu ochii închişi, alţii cred că numai 
în timpul rugăciunii sau vorbirii în alte limbi etc. Nu este 
adevărat, se poate proroci şi stând pe scaun, mergâng 
pe cale, purtând o discuţie sau făcând o slujbă dar 
întotdeauna trebuie să fim atenţi, ca totul să fie sub 
călăuzirea şi ungerea Duhului Sfânt. Psalmii lui David 
sunt o manifestare a prorociei şi ungerii divine.  
 
Darul prorociei nu trebuie confundat cu slujba de 
proroc 
Prorocii, adeseori în bisericile noastre, sunt consideraţi 
cei ce au darul prorociei, dar în lumina Sfintelor Scripturi 
putem constata că lucrurile stau cu totul altfel. Prorocii 
sunt oameni cu o chemare specială din partea lui 
Dumnezeu, ei vorbesc sub inspiraţia Duhului Sfânt, 
vorbirea lor având ca motivaţie şi preocupare, viaţa 
sprirituală şi curăţia Bisericii. În cadrul Noului Testament, 
ei sunt ridicaţi şi împuterniciţi de Duhul Sfânt, ca să 
aducă un mesaj de la Dumnezeu pentru poporul său, dar 
alături de mesajul transmis prin darul prorociei în viaţa 
lor mai cooperează şi alte daruri. În viaţa creştinului ce 
deţine slujba de proroc, putem întâlni următoarele 
daruri: 
1. Darul prorociei prin care se va urmări zidirea, 
sfătuirea şi mângâierea Bisericii; 
1. Prorocul este din când în când şi văzător – el poate 
prezice viitorul aşa cum îl găsim în Fapte 11.28. „ Unul 
dintre ei, numit Agab, s-a sculat şi a vestit, prin Duhul 
că va fi o foamete mare în toată lumea. Şi a şi fost, în 
adevăr, în zilele împăratului Claudiu”.  Deci Agab vedea 
dincolo de prezent şi lucrul acesta îl realiza prin darul 
cunoştinţei. 
2. Avem nu o dată cazuri, când prorocii Domnului au 
întrebuinţat în viaţa lor de slujire, darul vindecărilor sau 
al minunilor.  
 Apostolul Pavel în ziua întâia a săptămânii, în 
Troa îşi prelungeşte vorbirea până la miezul nopţii. Un 
tânăr numit Eutih, adormise de-a binelea şi el şedea pe 
fereastră. Adunarea avea loc într-o sală la etajul trei. 
Cum Eutih a adormit, a căzut de pe fereastră de la acea 
înălţime şi a murit. Pavel coboară imediat şi prin darul 
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minunilor îl aduce pe Eutih la viaţă. Lucrul acesa a fost pricina 
unei mari mângâieri şi bucurii pentru fraţi. ( Fapte 20.7-12). 
 Apostolul Petru îl vindecă prin darul minunilor pe Enea 
care era olog de opt ani. „ Pe când cerceta Petru pe toţi sfinţii, s-
a pogorât şi la cei ce locuiau în Lida. Acolo a găsit un om, anume 
Enea, care zăcea de opt ani olog în pat. „ Enea”, i-a zis Petru, „ 
Isus Hristos te vindecă; scoalte-te şi fă-ţi patul”. Şi Enea s-a 
sculat îndată. Toţi locuitorii din Lida şi din Sarona, l-au văzut, şi s
-au întors la Domnul”  ( Fapte 9.32-35). 
4. În cadrul slujbei de proroc putem întâlni şi darul deosebirii 
duhurilor.  
Pe când Pavel şi Sila se găseau la Filipi, o femeie, o roabă 
posedată de duhuri străine, a început să depună mărturie despre 
ei şi lucrarea lor. Pavel avea darul deosebirii duhurilor şi l-a folosit 
în împrejurarea respectivă.  
„ Roaba aceasta s-a luat după Pavel şi după noi, şi striga: „ 
Oamenii aceştia sunt robii Dumnezeului Celui Prea Înalt şi ei vă 
vestesc calea mântuirii „ ... Pavel necăjit, s-a întors , şi a zis 
duhului: „ În numele lui Isus Hristos îţi poruncesc să ieşi din ea”. 
Şi a ieşit chiar în ceasul acela” ( Fapte 16.17-18). Mărturia depusă 
de roabă era adevărată, gesturi demonice nu făcea, ba chiar 
încerca să aprecieze munca apostolilor, dar dincolo de aceste 
aspecte, apostolul Pavel, prin darul deosebirii duhurilor şi al 
cunoştinţelor descoperă intenţia diavolului de înălţare şi slavă 
deşartă şi nu acceptă nici măcar mărturia depusă de demon şi cu 
atât mai puţin ispita care vroia în mod deosebit să-i atace prin 
faptul că ei fac o lucrare deosebită şi au un stăpân deosebit.  
În viaţa prorocului, pot să se exercite toate darurile pe care le 
găsim expuse de apostolul Pavel în lista celor nouă daruri din 1 
Cor. 12.  
Domnul Isus Hristos şi apostolii, servesc ca exemple ideale de 
proroci: „ În adevăr, Moise a zis părinţilor noştri: „ Domnul, 
Dumnezeul vostru, va ridica dintre fraţii voştri un proroc ca 
mine; pe El să-l ascultaţi în toate ce vă va spune. Şi oricine nu va 
asculta de Prorocul acela, va fi nimicit cu desăvârşire din mijlocul 
norodului” ( Fapte 3.22-23).  
În citatul de mai sus, apostolul Petru redă profeţia lui Moise 
despre Domnul Isus Hristos şi salvarea adusă prin ascultarea de el. 
Moise îl compară cu el zicând: „ Un proroc ca mine” . Despre 
Moise în lumea Vechiului Testament, Dumnezeu a zis că nici un 
proroc nu se poate compara cu el.  Lui Moise, Dumnezeu îi vorbea 
gură către gură. În Noul Testament, nici un proroc nu se poate 
compara cu Domnul Isus Hristos. Fiul lui Dumnezeu a fost 
Cuvântul profetic întrupat. „ La început era Cuvântul, şi Cuvântul 
era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu ... Şi Cuvântul S-a 
făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi 
am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut 
din Tatăl”  ( Ioan 1.1 şi 14).  Slujba de proroc a existat mai mult în 
Vechiul Testament, dar nimeni şi nimic nu are dreptul să o 
anuleze în Noul Testament. Vis-a-vis de această slujbă sunt multe 
obiecţii, dar ea rămâne foarte importantă. Prorocii sunt de o 
importanţă esenţială pentru planul lui Dumnezeu în Biserică. O 
Biserică în care prorocii lui Dumnezeu sunt respinşi, este o 
Biserică în declin, îndreptându-se spre ceea ce este lumesc şi spre 
practicarea compromisului în ceea ce priveşte adevărul şi 
principiile biblice. Dacă prorocului nu i se permite să spună 

cuvinte de mustrare şi avertizare,cuvinte ce vin 
de la Duhul Sfânt, atunci Biserica va deveni un loc 
unde Duhul nu mai poate fi auzit. Abilităţile 
ecleziastice şi puterea lumească vor înlocui 
lucrarea Duhului ( 2 Tim. 3.1-9; 2 Petru 2.1-3).  
Pe de altă parte , dacă Biserica, împreună cu 
conducătorii ei aude glasul prorocilor, aceasta va 
fi adusă la o viaţă reînnoită şi în părtăşie cu 
Hristos, păcatul va fi părăsit, iar prezenţa şi 
sfinţenia Duhului vor fi evidente printre 
credincioşi. 
Având în vedere citatul de mai sus, nu înseamnă 
că oricine se pretinde proroc este şi proroc. Nu 
oricine pretinde că are o slujbă, poate face 
dovada ei. Astăzi sunt foarte mulţi care vor să 
mustre, să someze, să avertizeze, dar în viaţa lor 
nu sunt semnele prorocilor. Ei fac pe văzătorii, 
dar au uitat de sfinţenie. Ei vor să exercite darul 
prorociei, daru uită că în limitele acestui dar pot 
să vorbească doar cu scopul zidirii, sfătuirii şi 
mângâierii. Pentru a putea mustra, pentru a 
putea avertiza, trebuie să ai semnele prorocului, 
adică să lucrezi şi cu celelalte daruri. Este trist că 
foarte mulţi au denaturat darul prorociei şi au 
trecut la un fel de ghicitorie. Personal cred şi 
afirm că Dumnezeu nu este de acord cu 
întrebările legate de viitor şi niciodată nu 
satisface curiozitatea noastră. Curiozitatea este 
un păcat şi prin acest păcat a căzut primul om. ( a 
dorit să cunoască gustul fructului din pomul 
oprit). În Noul Testament cunoaştem mai mulţi 
proroci: Iuda, Agab, Sila, Pavel, Petru şi alţii. 
Foarte mulţi sunt cei ce cred că şi fetele lui Filip 
evanghelistul ( Fapte 21.8-9) erau prorociţe. Eu 
personal sunt împotriva acestei afirmaţii. Sunt 
convins că au prorocit, dar nu că au fost 
prorociţe; cel mult prin ele era exercitat darul 
prorociei. Dacă ar fi fost prorociţe, nu mai era 
nevoie să trimită Duhul Sfânt pe Agab în casa lor 
pentru a proroci privitor la prinderea şi legarea lui 
Pavel ( Fapte 21.8-12). De aceea trebuie să facem 
o distincţie clară între darul prorociei şi slujba de 
proroc. Darul prorociei este al şaselea dar în 
ordinea prezentată de apostolul Pavel la 1 Cor. 
12, în timp ce slujba de proroc este a doua 
prezentată de acelaşi apostol la Efeseni 4.11. În 
timp ce darul prorociei are activitatea limitată ( „ 
Cine proroceşte, dimpotrivă, vorbeşte 
oamenilor, spre zidire, sfătuire şi mângâiere”  ( 1 
Cor. 14.3), prorocii pot dispune de mai multe 
daruri spirituale şi prin ei se fac descoperiri şi 
revelaţii adânci  ( Ezec. 37.1-9).  
 
  Darul prorociei nu înseamnă predică 
În fiecare predică ar fi aşa de minunat să avem 
elemente profetice, şi de fapt la expunerea unei 
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predici însoţite de Duhul Sfânt contribuie trei 
elemente: elementul raţional, elementul inspirativ şi 
elementul profetic. Predica de cele mai 
multe ori este rezultatul unei pregătiri. Sunt situaţii 
când în timpul unei munci intelectuale, Dumnezeu ne 
dă câte o 
inspiraţie divină şi predica poate atunci căpăta o 
valoare deosebită. Au fost cazuri când dintre 
predicatori, au avut în timpul predicii nişte revelaţii 
deosebite şi putem spune că atunci lucra elementul 
profetic. Este o greşeală să se spune că predicarea 
este totdeauna o prorocie. La fel de greşit este însă 
faptul de a nu recunoaşte valoarea profetică a unor 
predici. Chiar dacă o predică nu este profetică, ea nu 
pierde cu nimic din valoarea unei profeţii, pentru că 
tot Cuvântul biblic este o profeţie. „ Toată Scriptura 
este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, 
să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în 
neprihănire”  ( 2 Tim. 3.16).  Locul  predicii este de 
mare importanţă în serviciile noastre. Fenomenul de 
la Rusalii, a pregătit terenul şi inimile ascultătorilor 
pentru ca Petru să poată semăna sămânţa Cuvântului 
printr-o vorbire înflăcărată determinând întoarcerea 
la Dumnezeu a trei mii de suflete ( Fapte 2.41). 
Fenomenele  dumnezeieşti, deschid şi netezesc 
drumul Evangheliei, dar niciodată ele nu înlocuiesc 
Evanghelia. Vorbirea în limbi, prorocia, semnele prin 
limbi de foc şi cutremurul de pământ nu au putut 
înlocui Evanghelia. Evanghelia este propovăduită, 
făcând uz de munca noastră individuală, primind de 
la Dumnezeu cu bucurie unele inspiraţii, fie la 
pregătirea predicii, fie în expunerea ei, dar este aşa 
de minunat să-l lăsăm pe Dumnezeu ca în predicile 
noastre să transmită Bisericii mesaje profetice. Atunci 
predica conduce auditoriul spre cele mai înălţătoare  
momente spirituale.  
 
Cel ce are darul prorociei nu-şi arogă dreptul de a da 
directivă în Biserică 
Biblia este completă, este desăvârşită şi în acelaşi 
timp este cel mai mare proroc. „  Toată Scriptura este 
insuflată de duhul lui Dumnezeu şi de folos ca să 
înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în 
neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie 
desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare 
bună” ( 2 Tim. 3.16-17). 

Prin Cuvântul biblic, Duhul profetic din ea, dacă 
trebuie:  

• Ne învaţă 
• Ne mustră 
• Ne îndreaptă 
• Ne dă înţelepciune 
• Ne ajută să devenim neprihăniţi 
• Ne conduce spre desăvârşire 
• Ne face destoinici pentru orice lucrare bună. 

Nici un proroc şi nici un dar de prorocie, nu poate 

lucra la scara de desăvârşire a exercitării darului, aşa cum 
lucrează duhul  profetic al Bibliei, de aceea niciodată nu vom 
proba Biblia prin dalul profetic, dar întotdeauna vom verifica 
toate darurile prin Cuvântul Bibliei. Ori de câte ori s-au luat 
hotărâri importante în Biserica primară chiar pe vremea 
apostolilor, aceste hotărâri nu au fost direcţionate  de darul 
profetic, ci ele s-au luat în consultare cu Biserica. De 
exemplu când s-a înmulţit numărul ucenicilor cei 
doisprezece au chemat mulţimea ucenicilor şi le-au zis: „ De 
aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de 
bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom 
pune în slujba aceasta”   (Fapte 6.3).  Alegerea celor şapte 
fraţi, nu s-a făcut prin prorocie, ci prin consultarea 
ucenicilor. De asemenea, în Fapte 15, la congresul Bisericii 
din Ierusalim apostolii folosesc expresia „ S-a părut nimerit 
Duhului Sfânt şi nouă”. Nu numai Duhul Sfânt, ci în mod 
deosebit părerea Bisericii conta, pentru că ea este corpul 
Domnului Isus Hristos. Nici o judecată în Biserică nu se poate 
face pe seama unei prorocii, ci dimpotrivă dacă există vreo 
acuzaţie Biblia spune: „ Orice vorbă să fie sprijinită pe 
mărturia a doi sau trei martori” ( 2 Cor. 13.1).  
Nu vreau să fiu înţeles greşit, apostolul Pavel nu anulează 
credibilitatea Duhului Sfânt, dar lucrarea aceaste este aşa de 
sensibilă şi de atâtea ori s-a încercat imitarea ei. Pentru a 
evita orice  neplăcere din cauza descoperirilor false care ar 
putea să aducă acuzaţii minicinoase şi să ştirbească 
personalitatea cuiva, Pavel nu permite ca prin darul prorociei 
să se facă judecăţi, ci numai în baza unor mărturii dovedite. 
O dată întorşi la Dumnezeu, personalitatea fiecărui 
credincios este întărită. 
• Dumnezeu a rânduit în fiecare Biserică o administraţie 
care controlează pe baze biblice, cooperarea între 
elementele umane şi cele divine. 
• Duhul nostru, inteligenţa noastră, facultăţile noastre 
creatoare în cooperare cu Duhul lui Dumnezeu, pot constitui 
cea mai puternică administraţie bisericească, ce va înţelege 
Cuvântul biblic care spune: „ Cercetaţi toate lucrurile şi 
păstraţi ce este bun. Feriţi-vă de orice se pare rău. ( 1 Tes. 
5.21-22).  Biserica, prin administraţia ei şi sub călăuzirea 
Duhului Sfânt, are dreptul chiar să facă ordine în 
manifestarea darurilor de prorocie şi chiar să le judece: „ Cât 
despre proroci, să vorbească doi sau trei, şi celilalţi să 
judece” ( 1 Cor. 14.29).  Darul prorociei în zilele noastre este 
facultativ şi nu obligatoriu, Dumnezeu lasă la latitudinea 
noastră dacă vrem sau nu să-l luăm în considerare, pentru ca 
orice descoperire şi orice adevăr, noi îl găsim deja pe 
paginile Sfintelor Scripturi. Apostolul Pavel a avut situaţii 
când nu a ţinut cont de prorocii, de exemplu: Atât prorocul 
Agab ( Fapte 21. 10-11), cât şi alţii l-au sfătuit pe Pavel să nu 
se ducă la Ierusalim, el însă a luat hotărârea care 
corespundea îndemnului său personal. Să cităm textele 
respective: „ Acolo am găsit pe ucenici, şi am rămas şapte 
zile”. Ucenicii , prin Duhul, ziceau lui Pavel să nu se suie la 
Ierusalim „ ( Fapte 21.4) 
„Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât şi cei de acolo am 
rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a 
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răspuns: „ Ce faceţi de plângeţi aşa, şi-mi rupeţi 
inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar 
să şi mor în Ierusalim pentru Numele Domnului Isus”. 
Dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, n-am mai 
stăruit, şi am zis: „ Facă-se voia Domnului” ( Fapte 
21.12,14). 
Referitor la slujitorii lui Dumnezeu dintr-o Biserică, o 
prorocie nu are dreptul de a-i denigra, a le da 
directive, nici măcar să-i mustre, pentru că însuşi 
duhul prorociei se supune autorităţii bisericeşti şi 
slujitorilor din Biserică. Cel mult despre un slujitor al 
Bisericii, darul prorociei poate confirma chemarea lui 
de către Dumnezeu: „ ... Duhul Sfânt a zis: „ Puneţi-
Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul pentru lucrarea la 
care i-am chemat”  ( Fapte 13.2). Saul şi Barnaba erau 
dinainte chemaţi de Dumnezeu, dar acum în faţa 
Bisericii din Antiohia, Duhul Sfânt confirmă chemarea 
lor. Apostolul Pavel a avut curajul să spună că 
Evanghelia vestită de el a primit-o direct din partea lui 
Isus Hristos ( Galateni 1.11-12). Atunci când i s-au 
făcut unele descoperiri, a consultat părerile celorlalţi 
apostoli din Ierusalim, mai vechi în credinţă decât el. 
Pavel era conştient că este numai om şi uneori poate 
greşi sau poate fi dus în eroare. „ După patrusprezece 
ani, m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu 
Barnaba; şi am luat cu mine pe Tit. M-am suit în 
urma unei descoperiri, şi le-am arătat Evanghelia, pe 
care o propovăduiesc eu între Neamuri, în deosebi 
celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fi 
alergat în zadar” ( Galateni 2. 1-2).  
„ Darul prorociei nu se amestecă în slujba păstorului 
care este numit de Biblie „ Îngerul Bisericii” ( Apoc. 
2.1,8,12,18).  Darul prorociei nu se ocupă de 
intimităţile credincioşilor cum ar fi: viitorul, căsătoria 
etc.”  Darul prorociei rămâne la limitele stabilite de 
Dumnezeu prin Pavel: „ ... vorbeşte oamenilor spre 
zidire, sfătuire, mângâiere” ( 1 Cor. 14.3). 
 
  Darul prorociei nu ameninţă, nu acuză, nu 
sancţionează  
Scopul lui Dumnezeu de la început cu privire la noi era 
unul deosebit. „ Căci Eu ştiu gândurile , pa care le am 
cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu 
de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o 
nădejde”  ( Ieremia 29.11). Fericirea, bunăstarea şi 
mântuirea omului, sunt în atenţia lui Dumnezeu. 
Pentru realizarea acestui gând suprem şi 
dumnezeiesc, Domnul Isus Hristos a fost trimis în 
lumea noastră. „ Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe 
Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie 
mântuită prin El”  ( Ioan 3.17).  
Toate soliile lui Dumnezeu pentru omul credincios 
sunt de zidire, de sfătuire şi mângâiere. Dacă cineva îşi 
permite în numele Duhului Sfânt să jignească o 
Biserică, să arunce cu noroi asupra ei, să o eticheze ca 
fiind: moartă sau în fărădelege, plină de păcate etc. , 

atunci acel duh în mod sigur nu vine de la Dumnezeu. 
Vremea judecăţii Bisericii încă nu a venit, acum este timpul 
de creştere şi întărire a Bisericii. Pavel zice: „ Acum dar nu 
este nici o osândire pentru cei ce sunt ai lui Hristos care nu 
trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după 
îndemnurile Duhului”  ( Rom. 8.1).  
„Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? 
Dumnezeu este acela care-i socoteşte neprihăniţi! Cine-i va 
osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la 
dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi” ( Rom. 8.33-
34). Pavel, în relaţiile sale cu Bisericile spune: „ Dimpotrivă, 
ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce-şi creşte 
cu drag copiii” ( 1 Tes. 2.7).  
Dumnezeu, Domnul Isus şi Pavel, nu au apărut între 
credincioşi ca nişte arhangheli ai judecăţii, ci întotdeauna 
prezenţa lor făcea ca duhul de blândeţe şi mângâiere să fie 
simţit. Tot la fel darul prorociei trebuie să se comporte ca 
atare, dacă vine din Duhul lui Dumnezeu. Riscând să fiu puţin 
caustic voi spune deschis: duhurile dracilor vor aduce 
zdruncinări, depărtajări, deprimări, tulburări sufleteşti. În 
cazul în care Dumnezeu are de făcut nişte înştiinţări solemne, 
atunci în mod sigur se va folosi nu de darul prorociei ci de 
slujba de proroc: cazul lui Ilie, Isaia, apostolul Pavel etc.  
 
  Manifestările darului prorociei  
Darul prorociei este supus controlului Bisericii: „ Cât despre 
proroci, să vorbească doi sau trei şi ceilalţi să judece” ( 1 
Cor. 14.29).  În manifestarea şi exercitarea acestui dar, 
contribuie două elemente: elementul divin şi elementul 
uman. Dacă ar fi vorba doar de elemenul divin, atunci Pavel 
nu mai trebuie să pună reguli în exercitarea acestui dar şi nici 
nu mai era supus controlului Bisericii. Tocmai de aceea darul 
prorociei este numit „ dar de inspiraţie” pentru că 
Dumnezeu aici cooperează cu omul; în timp ce Dumnezeu 
este infailibil, omul este failibil ( poate greşi). Să presupunem 
că o persoană este complet predată lui Dumnezeu şi chiar şi 
atunci, vorbirea acestei persoane va fi influenţată de 
personalitatea ei. Prin mântuire Dumnezeu nu ne-a anulat 
personalitatea ci dimpotrivă ne-a întărit-o. Doi proroci nu au 
acelaşi stil de vorbire ( între Isaia şi Ezechiel este o mare 
deosebire de vorbire).  Apostolul Pavel vede această 
imperfecţiune în cooperarea între cele două elemente: uman 
şi divin şi de aceea spune: „ Duhurile prorocilor sunt supuse 
prorocilor” ( 1 Cor. 14.32). Duhul prorociei era foarte 
frecvent în Bisericile primare. În absenţa Cuvântului scris al 
lui Dumnezeu, acest dar era singura sursă de zidire 
sufletească a Bisericilor. „ Fiindcă puteţi să prorociţi toţi, 
daru unul după altul, pentru ca toţi să capete învăţătură şi 
toţi să fie îmbărbătaţi” ( 1 Cor. 14.31).  
Învăţătura Bisericii primare era dată de cele mai multe ori 
prin darul prorociei. Atunci când Pavel spune că puteţi să 
prorociţi toţi, dar unul după altul, nu se referă la toţi membrii 
Bisericii, ci el face aluzie la toţi cei care erau în posesia 
acestui dar. Duhul Sfânt este revelatorul Sfintelor Scripturi şi 
orice lucrare făcută în numele Său, trebuie să fie în perfectă 
concordanţă cu Biblia. Între lucrurile profetice şi Biblie 
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trebuie să fie un acord deosebit. Biblia este 
încheiată şi de aceea nici o prorocie de astăzi nu 
mai are misiunea de a completa. „ Mărturisesc 
oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta 
că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu 
îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Şi 
dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii 
acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui 
de la pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în 
cartea aceasta”  ( Apoc. 22.18-19). Apostolul Ioan, 
ne îndeamnă înainte de a lua de bună o lucrare să 
o cercetăm: „ Prea iubiţilor, să nu daţi crezare 
oricărui duh; ci cercetaţi duhurile, dacă sunt de la 
Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci 
mincinoşi”  ( 1 Ioan 4.1). Psalmistul David, atunci 
când vorbeşte profetic, el nu zice „ Eu Domnul 
vorbesc” ci se exprimă astfel: „ Eu” zice Domnul „ 
te voi învăţa şi-ţi vo arăta calea pe care trebuie să 
o urmezi, te voi sfătui, şi voi avea privirea 
îndreptată asupra ta” ( Ps. 32.8).  Atunci când 
cineva pronunţă anumite formule tipice ( cum ar fi 
„ Eu Domnul vorbesc”, „Isus Hristos a venit în trup” 
sau „Duhul Sfânt este prezent”), nu face decât să-şi 
scoată în evidenţa naivitatea, lipsa de maturitate 
spirituală şi uşurătatea cu care priveşte lucrarea 
Domnului.  
Darurile de inspiraţie, fiind sub controlul nostru, 
măresc gradul de răspundere personală în ceea ce 
priveşte exercitatea lor. Deci greşelile, abuzurile 
sunt ale noastre ( respectiv aparţin elementului 
uman) şi nu ne putem scuza punându-le pe seama 
Duhului Sfânt. Zidirea sufletească a Bisericii este 
unul din criteriile de bază pentru controlul darului 
prorociei. Lucrarea, când vine de la Duhul Sfânt, 
aduce numai zidire şi binecuvântare. „ Ce este de 
făcut atunci, fraţilor? Când vă adunaţi laolaltă, 
dacă unul din voi are o cântare, altul o învăţătură, 
altul o descoperire, altul o vorbire în altă limbă, 
altul o tâlmăcire, toate să se facă spre zidirea 
sufletească”  ( 1 Cor. 14.26). 
 
Falsificarea darului de prorocie 
Întotdeauna când au apărut nişte lucruri deosebit 
de valoroase  în viaţă la puţin timp au apărut şi cele 
false care încearcă să imite realul, de exemplu:  
• La picturile originale, unii au făcut copii şi au 
încercat să le vândă ca originale; 
• O dată cu apariţia monedelor adevărate, au 
apărut şi cele false, care au fost strecurate pe piaţă 
de către producătorii lor; 
• Metalele preţioase prelucrate sub diferite 
forme au fost imitate cu tinichele spoite şi apoi 
comercializate.  
 
Nespus de triste sunt falsificările adevărurilor 
spirituale. Uneori sunt unii aşa de mari specialişti în 

a le falsifica, şi lucrările lor atât de reuşite, încât a trebuit o 
adevărată ingeniozitate a unui specialist să poată deosebi ce 
este adevărat de ce este fals.  Falsificarea darului prorociei şi a 
lucrărilor spirituale în general, constituie un adevărat dezastru. 
Atâţia credincioşi ai zilelor noastre din dorinţă de supranatural, 
sunt gata să considere orice lucrare ca venind din partea 
Domnului. Această uşurătate şi dorinţă exagerată după lucrări 
nu a rămas neobservată de Satan. El exploatează din plin 
naivitatea copilărească a unor oameni. Uneori deznodământul 
apare mai repede, ca o ruşine pentru Biserică şi Evanghelie, dar 
adevărată tragedie va fi la judecata din urmă, când unii 
credincioşi amăgiţi de diavolul vor trebui să audă cu groază din 
gura Domnului cuvintele de osândă veşnică: „ Mulţi îmi vor zice 
în ziua aceea: „ Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în 
Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am 
făcut noi minuni în Numele Tău?” „ Atunci le voi spune curat: „ 
Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi 
cari lucraţi fărădelegea” ( Matei 7.22-23).  
Astăzi apar multe manifestări în Numele Duhului Sfânt, dar 
foarte multe sunt şi cele ce nu aparţin Duhului Sfânt. Apsotolul 
Ioan ne spune: „ Prea iubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; 
ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în 
lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi. Duhul lui Dumnezeu să-L 
cunoaşteţi după aceasta: Orice duh, care mărturiseşte că Isus 
Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu; şi orice duh, care 
nu mărturiseşte pe Isus, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul 
lui Anticrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume 
acum” ( 1 Ioan 4.1-3).       Însuşi  Domnul Isus Hristos ne-a 
avertizat zicând: „ Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi proroci 
mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să 
înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi” ( Matei 
24.24).          
Fără îndoială, Darurile Duhului Sfânt pot fi imitate de diferite 
duhuri rele, puterea diavolească înşelând oamenii începând de 
la hipnotizări, spiritişti, vrăjitori şi până la cei ce vorbesc în 
Numele Domnului fără ca Domnul să-i fi trimis. 
Balaam, la început a fost proroc adevărat, prevestind venirea în 
lume a Domnului Isus, dar fiind biruit de lăcomia de bani, a 
pierit în chip ruşinos. „ Între cei pe care i-a ucis copiii lui Israel, 
nimiciseră cu sabia şi pe ghicitorul Balaam, fiul lui 
Beor”  ( Iosua 13.22).  
Domnul Isus ne învaţă să ne orientăm în lucrarea prorocului nu 
după ce vorbesc, sau fac, ci după roadele lor. „Păziţi-vă de 
prorocii mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe 
dinlăuntru sunt nişte lupi răpitori. Îi veţi cunoaşte după 
roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini, sau smochine din 
mărăcini? Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul 
rău face roadele rele”  ( Matei 7.15).  
Nu putem accepta lucrări profetice de la oameni ce trăiesc o 
viaţă păcătoasă, sau care nu au o învăţătură sănătoasă biblică. 
Să ne rugăm lui Dumnezeu să reverse din plin peste Bisericile 
noastre darurile Duhului Sfânt în vederea lucrării de zidire, 
sfătuire şi mângâiere.  
Amin.                   
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 Cereți, căutați și bateți, trei 
cuvinte rostite de Domnul Isus Hristos 
care ne ajută cum să ne rugăm și în 
această zi în același fel cum au fost ajutați 
ucenicii Domnului Isus acum 2000 de ani. 
În evanghelia după Luca, capitolul 11:1-9 
Domnul nostru Isus Hristos ne învață cum 
să ne rugăm. 
Mulțumesc Domnului pentru că m-a 
învățat și pe mine și  Îi mulțumesc pentru 
că mi-a deschis ochii inimii ca să pot să 
înțeleg că El este Mântuitorul meu. 
Mulțumesc Domnului căci  mi-a dat Duh 
de înțelepciune și descoperire ca să pot 
să spun azi  din toată inima că nu este alt 
nume mai presus decât numele lui Isus 
Hristos, slăvit să fie numele Lui. 
 Când citim pasajul amintit mai sus, Biblia 
ne spune cum într-o zi Isus s-a rugat și 
după ce a isprăvit rugăciunea,  unul din 
ucenicii Lui i-a zis: “ Învață-ne să ne 
rugăm”.  Cred că această rugăminte a 
ucenicilor este una dintre cele mai mari 
cereri aduse înaintea Domnului. 
Doresc să mărturisesc și să amintesc că 
puțini oameni știu cum să se roage. Puțini 
oameni în această lume știu cum să se 
apropie de Dumnezeu într-un mod 
propriu și plăcut Domnului.  
Cînd trebuie să ne prezentăm în fața unui 
om de afaceri înalte pe acest pământ , noi 
trebuie să știm cum să ne comportăm, 
cum să ne îmbrăcăm și cum să vorbim. Eu 
pun întrebarea: cum ar  trebui să ne 
prezentăm înaintea Tatălui Ceresc, 
Dumnezeului nostru?  
 “Doamne, învață-ne să ne rugăm” spun 
ucenicii. 

Domnul Isus începe cu 
rugăciunea Tatăl Nostru și sunt 
adânc  încredințat că știm cu 
toții să o rostim pe de rost însă 
eu doresc să mă opresc la 
versetul 9 din capitolul 11 unde 
Domnul Isus ne îndeamnă și ne 
învață trei rugăciuni foarte 
importante pentru viața 
noastră. 
1. Cereți și vi se va da 
2. Căutați și veți găsi 
3. Bateți și vi se va deschide 
În prima rugăciune care trebuie să o aducem înaintea Domnului 
suntem îndemnați să cerem. 
 În Epistola lui Iacov 1:5 Cuvântul Domnului ne spune “ Dacă 
vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la 
Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea 
îi va fi dată.  “ 
 Iacov 4:2 spune: “ Voi poftiți, și nu aveți, ucideți, pizmuiți, și nu 
izbutiți să căpătați; vă certați și vă luptați, și nu aveți pentru că 
nu cereți. “ 
Când venim la pocăință și facem legământ cu Dumnezeu este 
bine și corect să cerem ce ne este necesar pentru viața noastră 
creștină care o trăim pe acest pământ. Acum noi suntem 
născuți din nou  și suntem copiii lui Dumnezeu,  facem parte din 
împărăția lui Dumnezeu și suntem îndemnați de Domnul Isus să 
cerem de la Tatăl ce dorim și apoi vom primi după voia Sa. 
De multe ori greșim sau întârziem să cerem ceace avem nevoie 
pentru viața noastră. Într-o mică paranteză doresc să vă spun 
că în timpul ierni mai luăm o răceală și nu ne simțim bine. 
Cineva ne întreabă “cum te simți?” iar noi prin mândria noastră 
răspundem  “ bine”. Mâine zi altcineva ne întreabă “cum te 
simți?” Din nou noi răspundem “merge spre bine”  sau “ceva 
mai bine”. A treia zi aproape că nu ne putem ridica din pat. 
Acum Dumnezeu pune întrebarea “de ce nu-mi ceri să te ajut ?”   
Frate și soră, întreabă pe Domnul, pentru că Biblia ne învață că 
cererea este un proces de primire și binecuvântare din partea 
Domnului. 

Sava Țuțu 
Slujitor în Biserica Penticostală 

Church of God din New York 
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A doua rugăciune ne îndeamnă să căutăm. 
“Căutași și veți găsi.” 
Dacă noi am fi primit totul prin ceace cerem, 
atunci Domnul Isus nu ne mai încuraja și 
pentru a doua rugăciune.  Domnul Isus ne 
îndeamnă să căutam împărăția lui Dumnezeu 
zi de zi tot mai mult. Acum intrăm intr-o 
dimenzie mai adâncă, mai bogată, căci 
căutarea are de a face cu mintea noastră. 
Câteodată sau de mai  multe ori creștinii își 
pun întrebarea de ce nu au  primit ce au 
dorit sau ce au cerut. Răspunsul este, pentru 
că am uitat sa căutam ce Dumnezeu a 
pregătit pentru noi.  Domnul să ne ajute să 
căutam împărăția veșniciei, să-L căutam pe 
Dumnezeu atât timp cât se mai poate găsi. 
În Evanghelia după Matei 6:33 Domnul Isus 
ne spune:  “Căutați mai întâi  împărăția lui 
Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste 
lucruri vi se vor da pe deasupra”. Dacă îl 
căutam pe Dumnezeu cu toată inima şi tot 
cugetul, vom primi toate lucrurile de care 
avem nevoie după voia Lui. 
În a treia rugăciune, Domnul Isus Hristos ne 
îndeamnă să batem la ușă. 
“Bateți și vi se va deschide.”  
Probabil că ne întrebăm, unde să batem? 
Domnul Isus în Evangelia după Ioan 10:9 
zice : “Eu sunt ușa”                                                                                                                                                                
Apostolul Pavel scrie în întâia Epistolă către 
Corinteni 16:9 - “Căci mi s-a deschis aici o ușă 
mare și largă” ... apoi în 2 Corinteni 2:12 ne 
este scris din nou de o ușă deschisă în 
Domnul. 
Bate și Isus va deschide ușa și pentru tine 
frate și soră. 
În prima rugăciune  cerem lucruri mici pentru 
viața noastră, în a doua rugăciune căutam 
lucruri mai bune, adică  voia lui Dumnezeu 
pentru viața noastră și în a treia rugăciune 
batem la ușă, ușa se deschide iar noi intrăm 
în împărăția Domnului și zicem:   

Te iubesc Isuse, Domnul meu, Amin. 

 

STUDIU BIBLIC 

Dovezile adevăratului 

botez cu Duhul Sfânt  

Fapte 10:44-45  „Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a 
pogorât Duhul Sfânt peste toţi cei ce ascultau Cuvântul. Toţi 
credincioşii tăiaţi împrejur, care veniseră cu Petru, au rămas 
uimiţi când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat şi peste 
Neamuri.” 
Sfintele Scripturi declară că, noi,  în calitate de credincioşi, 
trebuie să cercetăm toate lucrările despre care se afirmă că sunt 
de la Duhul Sfânt ( 1 Tes. 5:19-21; 1 Cor. 14:29). „Prea iubiţilor, 
să nu daţi crezare oricărui duh, ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt 
de la Dumnezeu” ( 1 Ioan 4:1). Principiile biblice prin care se 
dovedeşte sau se verifică dacă un botez cu Duhul Sfânt, atribuit 
sau pretins, este sau nu de la Dumnezeu, sunt următoarele.  
1. Un adevărat botez cu Duhul Sfânt ne va determina să iubim, să 
lăudăm şi să glorificăm pe Dumnezeu Tatăl şi pe Domnul Isus 
Hristos mai mult decât înainte de botez  ( Ioan 16:13-14; Fapte 
2:11,36; 4:12 ; 7:55-56; 10:44-46). Duhul Sfânt este cel care face 
ca iubirea pentru Dumnezeu să crească în inimile noastre ( Rom. 
5:5).  În schimb, orice pretins botez care îndreaptă rugăciunile 
noastre, închinarea şi adorarea spre altceva sau altcineva decât 
Dumnezeu şi Domnul Isus nu este de la Dumnezeu.  
2. Un botez autentic cu Duhul Sfânt va duce la conştientizarea 
înfierii noastre de către Tatăl ceresc ( Fapte 1:4;  Rom. 8:15-16), 
va conduce la o mai mare conştientizare a prezenţei lui Hristos în 
viaţa noastră de fiecare zi ( Ioan 14:16,23; 15:26), şi va spori ruga 
sinceră către „Ava” , Tatăl ( Rom. 8:15; Gal. 4:6). În schimb, orice 
pretins botez cu Duhul Sfânt care nu conduce la o mai mare 
părtăşie cu Hristos şi la o mai intensă comuniune cu Dumnezeu 
ca Tatăl nostru nu este de la Dumnezeu.  
3. Un botez cu Duhul Sfânt va produce o mai mare dragoste 
pentru Sfânta Scriptură şi o mai mare preţuire pentru aceasta. 
Duhul adevărului ( Ioan 14:17) care a inspirat Sf. Scripturi ( 2 Tim. 
3:16; 2 Petru 1:20-21), va adânci iubirea noastră pentru adevărul 
Cuvântului lui Dumnezeu ( Ioan 16:13; Fapte 2:42; 3:22; 1 Ioan 
4:6). În schimb, orice pretins botez cu Duhul Sfânt care 
micşorează foamea noastră de a citi şi a rămâne în Cuvântul lui 
Dumnezeu nu este de la Dumnezeu ( cf. Ioan 8:31; 15:4-7).  
4. Un adevărat botez cu Duhul Sfânt va adânci iubirea noastră şi 
legătura cu alţi ucenici ai lui Hristos ( Fapte 2:42-47; 4:31-37). 
Părtăşia poate avea loc numai în Duhul Sfânt ( 2 Cor. 13-14). În 
schimb, orice pretins botez cu Duhul Sfânt care duce la 
decreşterea iubirii noastre pentru toţi care caută să urmeze cu 
sinceritate şi să asculte de Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor nu 
este de la Dumnezeu ( compară Rom. 5:5 cu 1 Ioan 4:21).  
5. Un autentic botez cu Duhul Sfânt trebuie să fie precedat de 
pocăinţa noastră şi de ascultarea cu credincioşie de Hristos 
( Fapte 2:38;  8:15-24); el va fi valabil numai cât timp continuăm 
să fim sfinţiţi de Duhul Sfânt ( Fapte 2:40; 3:26; 5:29-32; 8:21; 
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26:18; Gal. 5:16-
25), cât „facem să 
moară faptele 
trupului”, şi cât 
suntem „ călăuziţi 
de Duhul lui 

Dumnezeu” ( Rom. 8:13-14; cf.Gal. 5:24-25). În schimb, 
orice botez cu Duhul, însuşit de cineva care pretinde că 
a rămas în El, dar care nu este eliberat de păcat şi care 
umblă în conformitate cu firea pământească, nu poate 
fi atribuit Duhului Sfânt ( Fapte 2:38-40; 8:18-23; 
Rom.6 : 22-23; 8:2-15). Mai degrabă, orice ungere şi 
împuternicire date acestei persoane sunt din altă sursă, 
şi anume activitatea amăgitoare a Satanei ( cf. Ps. 5:4-
5; 2 Cor. 11:13-15; 2 Tes. 2:9-10).  
6. Un autentic botez cu Duhul Sfânt va intensifica 
nemulţumirea faţă de bucuriile păcătoase şi plăcerile 
nelegiuite ale lumii şi va reduce goana egoistă după 
avere şi faimă ( Fapte 4:32-37; 8:14-24; 20:33; 1 Ioan 
2:15-17). În schimb, oricare pretins botez cu Duhul, 
care duce la creşterea acceptării de către cineva a 
căilor, standardelor şi filozofiilor lumii, nu este de la 
Dumnezeu fiindcă noi nu am primit duhul lumii, ci 
Duhul care vine de la Dumnezeu. ( 1 Cor. 2:12).  
7. Un adevărat botez cu Duhul Sfânt ne va da o mare 
dorinţă şi putere să mărturisim despre lucrarea de 
mântuire a Domnului Isus Hristos ( Luca 4:18; Fapte 1:4
-8; 2:1-4, 37-42; 4:8-33: rom. 9:1-3; 10:1). În schimb, 
oricare pretins botez cu Duhul, care nu duce la o mai 
puternică dorinţă de a vedea pe alţii intrând în legătură 
mântuitoare cu Hristos, nu este de la Dumnezeu      
( Fapte 4:20).  
8. Un autentic botez cu Duhul Sfânt ne va face mai 
receptivi la lucrarea Duhului în interiorul Împărăţiei lui 
Dumnezeu şi la darurile Sale în vieţile noastre 
personale, în mod special darul vorbirii în limbi ( Fapte 
2:4, 16:18, 43; 4:29-30;  5:12-16; 6:8; 8:5-7; 10:38, 44-
46; 1 Cor. 12-14;  Gal. 3:5).  În schimb, orice pretins 
botez cu Duhul, care nu duce la manifestările Duhului 
în vieţile noastre, este o abatere evidentă de la 
experienţa credincioşilor N.T. şi de la regula prezentată 
în cartea Faptele Apostolilor ( Fapte 2:4, 18; 10:45-46; 
19:6).  
9. Un autentic botez cu Duhul Sfânt ne va face mai 

conştienţi de lucrarea, călăuzirea şi prezenţa Duhului 

Sfânt în vieţile noastre de zi cu zi. După ce au primti 

plinătatea Duhului Sfânt, credincioşii menţionaţi în 

cartea Faptele Apostolilor au fost în continuare 

conştienţi de prezenţa, puterea şi călăuzirea Duhului 

( Fapte 2:4, 16-18; 4:31; 6:5; 9:31; 10:19; 13:2,4,52; 

15:28; 16:6-7; 20:23). În schimb, orice pretins botez cu 

Duhul, care nu duce la creşterea conştientizării 

prezenţei Duhului Sfânt, la creşterea dorinţei noastre 

puternice de a ne supune conducerii Sale şi a susţinerii 

 În perioada 19-22 iulie a.c. În localitatea Voivodinți a 
fost organizată ediția a IV-a a Taberei Creștine pentru Copii și 
Tineret “Călătoria cu Isus“ la care au participat aproximativ 
140 de copii din Vârșeț, Voivodinți, Coștei, Râtișor, Nicolinți, 
Banatska Subotica… În cele ce urmează vom scrie despre 
acest eveniment cu toate că emoțiile trăite acolo cu greu pot 
fi descries prin cuvinte. De aceea ne vom baza pe date con-
crete, furnizate de către Marinică Mozor păstorul bisericii din 
Vârșeț și unul dintre organizatorii acestei tabere: 
Tabăra a fost organizată de biserica Protestanta Evanghelică-
Penticostală din Banat, în colaborare cu Biserica Penticostală 
din Heslehorn din Suedia, al cărei păstor a grupului roman 
este Ion Pitic, de origine din Voivodinți, care în fiecare an 
revine cu drag în satul natal și împreună cu familia sa își dă 
aportul deplin la organizarea acestei tabere. Probabil că vă 
întrebați de ce organizăm astfel de tabere ? În primul rând 
trebuie să mărturisesc că scopul acestei tabere este, ca ai 
noștrii copii, pe lângă jocuri, distracție și activitățile sportive, 
să învețe cât mai multe despre Dumnezeu. De aceea ediția de 
anul acesta a fost denumită “Călătoria cu Isus”, pentru că ne-
am dorit să-i ducem pe copii într-o călătorie prin lumea Bib-
liei, să învețe și să descopere cât mai multe lucruri despre 
Dumnezeu și Isus Hristos. Am depus o muncă mai grea, dar 
am dovedit că suntem o echipă bună. Cu aceeași echipă vom 
continua ! Ne dorim ca ediția următoare a taberei care va fi 
organizată la Voivodinți să fie și mai bună și cu mai mulți 
copii. La fel ne dorim ca acum, când acești copii se vor în-
toarce la casele lor, să fie mai ascultători și mai înțelegători, a 
ținut să menționeze interlocutorul nostru.  
Cu cei aproape 140 de copii prezenți în tabără au lucrat 
învățătorii Bisericii Penticostale din Vârșeț: Cristina Emilia 
Mozor, Daniela Arman, Nandor Șari și Adriana Mozor, Marga-
reta și Matilda Pitic din Suedia, precum și reprezentanții 
bisericilor penticostale din România. În ultima seara toți copii 
au prezentat un program de cântece creștine și versete, pe 
care le-au învățat cu acest prilej. La programul ocazional au 
asista un număr mare de spectator, părinții și rudele copiilor, 
dar în mod aparte amintim prezența domnilor Ionel Drago-
dan, primarul Voivodințului, Lavinel Pitic și Marin Meici, pri-
marul,respectiv viceprimarul Coșteiului, Dorin Lațcu consilier 
communal… și alții, care și-au adus aportul la reușita acestei 
tabere. Organizatorii au menționat în mod aparte sprijinul 
autoguvernării locale, dar și a unui centru din Suedia, care au 
sprijinit construirea imobilului în care se desfășoară tabăra și 
a altor încăperi auxiliare, precum și amenajarea unui spațiu de 
joacă pentru copii și a unui teren. 
Din discuțiile cu copiii am aflat că au fost încântați de tot ceea 
ce au trăit și simțit acolo, că într-adevăr “ au avut parte de o 
călătorie cu Isus...”, și că vor reveni cu mare drag la anul vii-
tor. 

Mariana Stratulat 

Tabăra Creștină pentru copii și tineret 
“Călătoria cu Isus” Ediția a IV-a, Voivodinți, 

2011 

Emisiunea televiziunii regionale 
BANAT despre tabără, o puteți 

viziona pe internet. 
www.evangelion-serbia.com 


