
 
“... pana in ziua in care S-a inaltat la cer, dupa ce, prin Duhul Sfant, daduse poruncile 
Sale apostolilor, pe care-i alesese. Dupa patima Lui, li S-a infatisat viu, prin multe 
dovezi, aratandu-li-Se deseori timp de patruzei de zile si vorbind cu ei despre lucrurile 
privitoare la Imparatia lui Dumnezeu. 
Pe cand Se afla cu ei, le-a poruncit sa nu se departeze de Ierusalim, ci sa astepte acolo  
fagaduinta Tatalui, ‘pe care’, le-a zi El, ‘ati auzit-o de la Mine.. Caci Ioan a botezat cu 
apa, dar voi, nu dupa multe zile, veti fi botezati cu Duhul Sfant.”  
“Ci voi veti primi o putere, cand Se va pogori Duhul Sfant peste voi, si-Mi veti fi martori 
in Ierusalim, in toata Iudea, in Samaria si pana la marginile pamantului.” Fapte 1:2-5, 8.  
Versetele de mai sus ne arata poruncile speciale date apostolilor in privinta Botezului cu 
Duhul Sfant. Ziua de Pentecost (cuvantul Grecesc pentekostos inseamna cincizeci sau a 
cincizecea zi) a fost, de fapt, ziua de nastere a bisericii. Duhul Sfant este Cel Care a 
infiintat biserica si care continua sa ii dea viata. In aceste prime versete din Faptele 
Apostolilor, capitolul 1, vedem ca Insusi Isus numeste Duhul Sfant “darul” pe care 
Dumnezeu li-l promisese si “Mangaietorul” de care vorbise Isus in Ioan 14. 
 
Dupa ce a inviat, Isus a umblat pe pamant 40 de zile, aratandu-se la diversi oameni, 
individual sau in grupuri, pentru a dovedi ca fusese intr-adevar inviat din morti prin 
Puterea lui Dumnezeu. Zece zile dupa ce Isus S-a urcat la cer, ei erau toti stransi in 
Camera de Sus si limbi de foc au venit asupra fiecaruia ei in momentul in care au fost 
botezati cu Duhul Sfant. 
“In ziua Cincizecimii erau toti impreuna in acelasi loc. Deodata a venit din cer un  
sunet ca vajaitul unui vant puternic si a umplut toata casa unde sedeau ei. Niste limbi  
ca de foc au fost vazute impartindu-se printre ei si s-au asezat cate una pe fiecare din  
ei. Si toti s-au umplut de Duh Sfant si au inceput sa vorbeasca in alte limbi, dupa cum  
le da Duhul sa vorbeasca.” Fapte 2:1-4 
 
Una din intrebarile pe care Crestinii le au deseori este, “De ce avem nevoie de Duhul 
Sfant sau care este beneficiul Duhului Sfant in ziua de azi?” Iata cateva puncte care pot sa 
ne ajute sa intelegem mai bine rolul Duhului Sfant: 
 
1. El marturiseste impreuna cu duhul nostru ca suntem copii ai lui Dumnezeu si           
mostenitori impreuna cu Hristos (Romani 8:12-17)          
2. El da viata Cuvantului care este atunci activat inlauntrul nostru (Evrei 4:13) 
3. El ne da autoritate si putere sa vestim Cuvantul cu indrazneala si convingere (Luca 
4:18, Fapte 4:8-13) 
4. El ne mangaie, ne incurajeaza si ne invata, conducandu-ne in Adevar (Ioan 14) 
5. El ne daruieste cele 9 daruri spirituale (1 Corinteni 12:7-11) 
 
Pe scurt, Duhul Sfant reprezinta Puterea lui Dumnezeu Tatal si Dumnezeu Fiul pe 
pamant.  
Duhul Sfant este puterea lui Dumnezeu care ne imputerniceste sa actionam in ce vrea El 
sa implineasca prin noi. 



Face cumva Duhul Sfant semne si minuni si in ziua de astazi? Marcu capitolul 16 
documenteaza cuvintele lui Isus inainte de inaltarea Lui la Tatal. Iata ce a spus: 
“Iata semnele care ii vor insoti pe cei ce vor crede: in Numele Meu vor scoate draci, vor 
vorbi in limbi noi, vor lua in mana serpi. Daca vor bea ceva de moarte, nu-i va vatama, 
isi vor pune mainile peste bolnavi si bolnavii se vor insanatosi.” Marcu 16:17-18 
Cuvantul lui Dumnezeu este statornic. Cuvantul lui Dumnezeu este la fel de real si 
adevarat astazi ca in ziua cand a fost scris. Duhul Sfant care a insuflat pe fiecare autor al 
cartilor Bibliei este acelasi Duh si in ziua de azi  
si puterea Lui nu se va schimba niciodata (2 Tim. 3:16). Parerea, adoptata de unii, ca 
puterea Duhului Sfant nu se mai manifesta pe pamant in ziua de astazi este lipsita de 
intelepciune, o minciuna de la insusi Satan, menita sa insele in mod incredibil! Fie ca 
nimeni sa nu intoarca vreun membru al Trupului lui Hristos catre asa o  
parere diavoleasca, contrara Cuvantului lui Dumnezeu. Fara activitatea nepretioasa a 
Duhului Sfant, care indreapta inimile oamenilor spre pocainta, nu ar exista vreodata un 
om mantuit, vindecat,eliberat sau schimbat! 
 
Dragii nostri parteneri, va rugam sa intelegeti lucrul urmator: Duhul Sfant are un rol 
necesar, crucial, fundamental in Trupul lui Hristos; fara El, nu ar exista biserica, putere si 
mantuire. Numai prin Puterea Duhului Sfant pot oamenii sa se pocaiasca si sa fie adusi in 
Prezenta Atotputernicului, prin credinta. 
 
Un exemplu bun de cum actioneaza Duhul Sfant il vedem in ce se intampla acum in 
inimile multor necredinciosi, inclusiv musulmani si ateisti, care se intorc la Dumnezeu 
mai rapid decat in orice alt timp din istorie, in urma semnelor si minunilor care au loc in 
vietile lor! Acest lucru se intampla datorita manifestarii puterii Duhului Sfant, lucrand 
prin frati si surori care isi risca viata pentru a transmite mesajul mantuirii! 
Noua celor de la JMM ni se pune deseori intrebarea: Care este cea mai mare minune (sau 
cea mai puternica manifestare a Duhului Sfant) la care am asistat? Multi dintre cei care 
ne urmaresc programul sau care au asistat la intalniri pentru vindecare si-au pus aceasta 
intrebare al carei raspuns este simplu. 
 
 Cel mai miraculos lucru pe care l-am vazut vreodata este intoarcerea unui suflet la Isus, 
primindu-L ca Mantuitor si Domn!  
Acesta este cel mai minunat lucru pe care-l vom vedea vreodata aici pe pamant pentru ca 
inseamna ca acel om nu va gusta moartea, ci va trece din aceasta viata in viata vesnica! 
Isus ne spune ca cerul se bucura de FIECARE suflet care se pocaieste si Il primeste pe 
Isus (Luca 15:10)! 
 
Dupa cum unii dintre voi stiu, John a petrecut aproape 4 saptamani purtand Evanghelia in 
Germania si Romania. Datorita ajutorului vostru, in credinta si ascultare, el a putut sa 
vada suflete recunoscandu-L pe Hristos ca Domn si Mantuitor, precum si vindecari. 
Multe din aceste intalniri au fost cu necredinciosi care, ca urmare a puterii Duhului Sfant, 
au fost nascuti din nou. Unele din aceste intalniri au fost cu credinciosi care  
aveau nevoie de atingerea Duhului in multe aspecte ale vietii lor. Unii aveau nevoie de 
invatatura mai adanca din Cuvant si John a putut sa mearga si ajute in acele nevoi datorita 
voua. 



 Va multumim!Poate ca lucrul care ii atrage pe cei mai multi catre Hristos, inafara, 
bineinteles, de puterea Duhului Sfant, este faptul ca nu le spunem niciodata oamenilor sa 
se afilieze cu o religie, organizatie sau biserica anume. In schimb, ii invitam la o relatie 
cu Tatal prin Domnul Isus; Cel care da pace si bucurie; Cel care vindeca si  
elibereaza. Noi incurajam oamenii sa gaseasca o biserica inradacinata in Cuvant si care 
crede in manifestarea  
Duhului Sfant, atunci cand sant gata sa o faca.Stim ca subiectul Duhului Sfant este supus 
unor discutii intense. Si, desi avem mult mai mult de spus pe  
aceasta tema, nu avem suficient loc in acest buletin. Descoperirile Duhului Sfant sunt 
nemarginite. Dorinta noastra este ca aceasta scurta lectie sa va inspire la studiul direct al 
Cuvantul lui Dumnezeu si la rugaciunea ca Duhul Sfant sa vi-L descopere pe Isus in 
fiecare zi. Ne rugam ca acest buletin sa va inspire la analiza interna si  
la a invita Duhul Sfant sa va ghideze fiecare pas in calatoria de pe acest pamant. Dupa 
cum a spus Isus, 
“Si Eu Il voi ruga pe Tatal si El va va da un alt Mangaietor, care sa ramana cu voi in  
veac si anume Duhul adevarului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru ca nu-L vede  
si nu-L cunoaste, dar voi Il cunoasteti, caci ramane cu voi si va fi in voi. Nu va voi lasa  
orfani, Ma voi intoarce la voi.” Ioan 14:16-18  
P.S. Vom continua subiectul Duhului Sfant luna viitoare. De asemenea, vom impartasi 
din marturiile uimitoarefacute in timpul excursiei lui John din aprilie, pentru ca sa va 
slujeasca drept incurajare in privinta a cum lucreaza puterea Duhului Sfant in Trupul lui 
Hristos la ora actuala.In Hristos, 
 
John & Alexandra 
 


