
Nevoia acută a Bisericii de astăzi este nevoia de de Duhul Lui 
Dumnezeu !                 Grosu, 18.02.2018 

      
  Dacă ne uităm la lucrarea lui Dumnezeu în istorie, vom vedea că toată 
Dumnezeirea a fost implicată totdeauna în ceea ce era de făcut din partea cerului 
aici pe pământ. În toate perioadele găsim toată Dumnezeirea prezentă. Dar, în 
fiecare parte, o anume Persoană din Dumnezeire era mai proeminentă, mai mult 
implică într-o lucrare anume. 
 
În Vechiul Testament Îl găsim şi pe Dumnezeu Tatăl şi pe Dumnezeu Fiul şi pe 
Dumnezeu Duhul Sfânt. Dar perioada Vechiului Testament pune accent, în 
principal, pe lucrarea lui Dumnezeu Tatăl. 
Sunt câteva vizite ale Fiului pe pământul acesta, în perioada Vechiului Testament; 
de cele mai multe ori însă este prezentat sub această denumire „Îngerul Domnului”. 
În Exodul 3:1-7, Îngerul Domnului mai este numit şi Dumnezeul lui Avraam, Isaac 
şi Iacov, Dumnezeu. v.6,11. 

 
Evangheliile pun accentul, în special, pe lucrarea Fiului lui Dumnezeu. 
Evangheliile ne relatează despre naşterea Domnului Isus, despre viaţa lui, despre 
moartea Lui pentru păcatele noastre, pentru ca Dumnezeu să ne poată ierta; pentru 
ca Dumnezeu să ne poată împăca cu Sine a fost nevoie de o jertfă; şi toate 
Evangheliile se concentrează în jurul lucrării Fiului lui Dumnezeu. Evangheliile ne 
relatează şi despre învierea Fiului lui Dumnezeu. 
 
Dar, vă aduceţi aminte că în Evanghelii este prezentată şi lucrarea Tatălui: "Şi din 

cer s-a auzit un glas, care zicea: "Acesta este Fiul Meu prea iubit; de El să 

ascultaţi!"  Este prezent Dumnezeu şi în perioada în care Domnul Isus era pe 
pământ; El a vorbit de câteva ori şi pământul a auzit. 
    

De la începutul Faptelor Apostolilor, de când S-a înălţat Domnul Isus, iarăşi 
este prezentă toată Dumnezeirea, este implicată în lumea noastră, dar accentul cade 
pe Duhul lui Dumnezeu. Când Domnul Isus a plecat la cer, le-a spus ucenicilor: 
"Eu Mă duc, dar vă voi trimite un alt Mângâietor, Duhul adevărului sau Duhul 

Sfânt, care va fi cu voi şi care vă va învăţa."  Ioan 14,16. 
Toată Dumnezeirea este mereu prezentă în Fapte, în Epistole, în Apocalipsa, dar 
accentul primordial cade pe lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. 

 
 
 
 



Relaţia dintre Duhul Sfânt şi Biserică! 
    
Când Domnul Isus S-a înălţat la cer, El le-a spus ucenicilor Lui: "Nu vă depărtaţi 

de Ierusalim, ci aşteptaţi acolo făgăduinţa Tatălui... "nu după multe zile, veţi fi 

botezaţi cu Duhul Sfânt." (F.A.1:4-5). 
 

A. Duhul naşte Biserica:1 Cor.12:13 

Până în momentul acesta, până când S-a înălţat Domnul Isus, nu era încă înfiinţată 
o Biserică. Domnul Isus a venit să aducă mântuirea noastră, să lucreze mântuirea 
noastră. El a luat un grup de oameni, pe care i-a pregătit pentru lucrarea aceasta, 
dar Domnul Isus, în Persoana Lui aici pe pământ când a trăit în trup, nu a înfiinţat 
Biserica. Domnul Isus Se ducea la sinagogă şi la Templu. A spus ucenicilor că Îşi 
va zidi Biserica, dar a spus despre lucrarea aceasta la viitor. Matei 16:18. 
Domnul Isus nu a înfiinţat o Biserică, în timpul vieţii Lui în trup. A lăsat lucrarea 
aceasta pe seama Duhului Sfânt al lui Dumnezeu şi El a lăsat doar un grup de 
ucenici. 
    Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a dat naştere Bisericii; era planul lui Dumnezeu 
din veşnicie; a venit Hristos, ca să moară pentru popor, să-l aducă la Dumnezeu, să 
formeze această familie a lui Dumnezeu; dar când a venit Duhul Sfânt, atunci s-a 
născut Biserica. Până atunci era un grup; de la coborârea Duhului Sfânt, grupul s-a 
transformat în Biserică. 
    Fără Duhul Sfânt al lui Dumnezeu orice grupare de oameni este doar un grup. 
Orice fel de adunare de oameni fără Duhul lui Dumnezeu, este doar o organizaţie 
omenească; dar când vine Duhul lui Dumnezeu, Duhul acesta începe să ia oamenii 
aceia, prezenţi acolo, şi să facă din ei ceva deosebit. 
 
Dacă înţelegem Biserica doar ca un grup, atunci toate lucrurile se vor petrece la 
nivel de grup social. Atunci ne vom lupta noi să facem lucrurile, să ne organizăm, 
să luăm noi toate deciziile. Dar când Biserica este un trup, Duhul lui Dumnezeu ia 
fiecare individ şi-l aşează la locul lui, într-un trup. Până când Duhul lui Dumnezeu 
nu vine între oameni, oamenii sunt doar bucăţi, indivizi care stau laolaltă atât timp 
cât le place; dar când vine Duhul lui Dumnezeu, ne ia şi ne leagă pe unii de alţii 
într-o legătură dumnezeiască şi face din noi un singur Trup. 
 
Duhul lui Dumnezeu organizează trupul, îl energizează, îl vitalizează, îl conduce; 
El preia conducerea acestui trup; El preia lucrarea şi din oameni izolaţi face un 
trup. 
    La Rusalii, grupul acela de apostoli şi de ucenici s-au constituit, prin coborârea 
Duhului Sfânt, într-un trup. 



De aceea, când înţelegem acest lucru mai bine, înţelegem că Biserica nu este o 
organizaţie omenească, ci este trupul Domnului Isus Hristos, pe care-l formează 
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. După ce Duhul lui Dumnezeu ia grupul acela de 
oameni şi-i formează Biserică, îl formează trup, imediat Duhul lui Dumnezeu îşi 

continuă lucrarea cu Biserica până la sfârşit. 
 
B.Duhul umple Biserica făcându-Se una cu ea. Fa.2:1-4 

Casa unde se aflau ei a fost umplută de Duhul Sfânt, dar nu doar atât, ci ei înşişi au 
fost umpluţi de Duh. După cum oamenii din lume sunt în lume şi lumea în ei, tot 
aşa noi suntem în El şi El este în noi – suntem una! 
 
*Şi imediat ce se produce această lucrare dumnezeiască, Duhul ne dă de lucru. 
 
Fa.2:4: "Şi toţi s-au umplut de Duhul Sfânt, şi au început să vorbească în alte 
limbi, după cum le da Duhul să vorbească."  Imediat ce a venit Duhul lui 
Dumnezeu şi a umplut casa şi pe ei, oamenii aceia au fost diferiţi; imediat au 
început să vorbească. 
    Până aici, ne asemănăm toţi cu ei. Oridecâteori ne adunăm laolaltă, la toţi ne 
place să vorbim. 
    Dar este aici o clarificare: "au început să vorbească... ce le dădea Duhul să 

vorbească."  Şi ce le-a dat Duhul să vorbească? Să vorbească despre Domnul Isus 
Hristos! Cum a intrat Duhul lui Dumnezeu în ei, oamenii aceştia au înţeles de ce 
are nevoie lumea aceasta: de Hristos. Şi au început să le vorbească despre Domnul 
Isus. 
 
*Duhul ne învaţă ce să spunem, şi cum să spunem. „Fiindca nu voi veţi vorbi, ci 
Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi”. Matei 10.20 
 
„Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijoraţi mai dinainte cu 
privire la cele ce veti vorbi, ci să vorbiţi orice vi se va da să vorbiţi în ceasul acela; 
căci nu voi veţi vorbi, ci Duhul Sfant.” Marcu 13:11 
 
*Duhul vorbeşte fluent orice limbă a oamenilor, şi dă putere ucenicilor Lui să 
vorbească celor prezenţi la acel eveniment al Cincizecimii. 
    Acum, era o problemă specială acolo. La ora aceea, în Ierusalim erau oameni din 
toate grupurile etnice care făceau parte din Imperiul Roman, erau vreo 17 grupări 
etnice şi fiecare vorbeau limba lor. Ei se duceau la Ierusalim să participe la această 
sărbătoare a Cincizecimii. Această sărbătoare era iubită mult de evrei şi s-au dus 
mai mulţi oameni; erau mai mult de 1 milion de oameni în Ierusalim şi erau 
oameni din toate părţile. 



    Ucenicii trebuiau acum să vorbească despre Domnul Isus, dar era o mare 
problemă: nu puteau vorbi limba celorlalţi. Şi Duhul lui Dumnezeu, face acea 
lucrare supranaturală ca oamenii să vorbească cuvintele pe care le-a dat Duhul lui 
Dumnezeu şi să le vorbească fiecărui grup, fiecărei naţionalităţi în limba lor. 
Comunicarea mesajului era una clară, nu bolboroseală, ci uşor de înţeles, pe limba 
lor a fiecăruia.  
Deci, înţelegem că atunci când a venit Duhul, El formează Biserica,1/ îi dă de lucru 
2/ şi nu-i pune să trăiască experienţa pentru ei, ci să trăiască acea bucurie de a-L 
predica pe Hristos, indiferent cine este în casa lor, indiferent de ce limbă sunt cei 
din casa lor. Apoi, după ce le predică acest mesaj, Duhul lui Dumnezeu îi învaţă ce 
să facă.3/ 
 
*Duhul îi învaţă ce să facă. “După ce au auzit aceste cuvinte, ei au ramas strapunşi 
în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: "Fraţilor, ce sa facem?" Fa.2:37-42. 
a)Ce să facă cei ce auzeau Cuvântul: să se pocăiască.  
b)Ce să facă ucenicii cu 3000 de oameni întorşi la Domnul: Fa.2:42. 
 
*Duhul ţine membri bisericii uniţi în Trup. Duhul lui Dumnezeu este Duhul acesta 
care ne-a botezat într-un trup; şi când un om începe să întristeze Duhul lui 
Dumnezeu, să se opună Duhului lui Dumnezeu, omul acesta va începe să se rupă 
de trup. Când începe Duhul lui Dumnezeu să fie blocat de păcatele tale, de 
împietrirea ta, rezultatul este că vei începe să lipseşti de la Templu.  
 
Cei ce s-au umplut de Duhul Sfânt erau nelipsiţi de la Templu. Aceasta era de 
acum, pasiunea lor: să se întâlnească cu fraţii şi să spună altora despre Hristos. 
Pasiunea lor nu era să chiulească oridecâteori se poate chiuli. Aceasta este lucrarea 
Duhului lui Dumnezeu, când formează Biserica: o naşte, îi dă de lucru şi o ţine 
mereu laolaltă. 
    Cât de uşor îţi vine să lipseşte de la Biserică? Sau de câte ori ai lipsit? Aceasta 
este prima modalitate de a te verifica că nu eşti un om plin de Duhul Sfânt şi că ai 
început să te umpli de altceva; ai început să te umpli de păcat, de fire, de lume, de 
pofte, de supărare sau de lenevie. Când te umpli de Duhul lui Dumnezeu, faci 
lucrările pe care le face Duhul lui Dumnezeu. Aşa să ne ajute Dumnezeu! 
    Deci, Duhul lui Dumnezeu naşte Biserica şi imediat îi conturează viaţa şi 
lucrarea; dar în acelaşi timp, Duhul lui Dumnezeu dă putere Bisericii să se opună 
sau să biruie toate presiunile din afară. Se formează Biserica în mijlocul unei lumi 
păcătoase, se formează acest trup al lui Hristos şi imediat încep loviturile din afară. 
 



*Duhul îngăduie ca  Biserica să treacă prin necazuri. Când Biserica stă lângă 
Dumnezeu, este lucrarea Duhului să o întărească. Fa.4:8-10.  Duhul Sfânt dă 
Bisericii putere să respingă toate ameninţările şi atacurile din afară. 
Fa.5:32 Apostolii iar ajung la necazuri. După ce au fost închişi, Dumnezeu i-a scos 
din temniţă, apostolii iar au fost arestaţi, stau înaintea Sinedriului şi Petru 
răspunde: "Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt, pe care L-a 

dat Dumnezeu celor ce ascultă de El." Biserica are duşmani; Biserica nu are 
armată; Biserica nu are arme. Însă Biserica este ocrotită de Dumnezeu Tatăl prin 
Duhul Său cel sfânt. 
 
*Duhul îşi curăţă Biserica Sa de primejdiile din interior. El este responsabil de 
sfinţenia Bisericii Sale. Fa.5:1-11. Înainte de a sări la păcatul minciunii lui Anania 
şi Safira, să observăm ceva cu mult mai grav. 
Cei doi soţi, ca şi mulţi din zilele noastre cred că Biserica este o organizaţie 
omenească din care vor să facă parte şi ei. În concepţia celor doi, Biserica era 
condusă de oameni, în cazul lor de acolo, de Petru şi de Ioan. 
 
Petru le corectează, în primul rând, concepţia despre Biserică. Ea este Trupul lui 
Hristos, stăpânită şi condusă de Duhul Sfânt.  
Şi Petru spune: "Anania, voi aţi crezut că Biserica este o organizaţie omenească şi 
că puteţi "umbla cu cioara vopsită"! Anania, voi aţi uitat că acesta este Trupul lui 
Hristos, condus de Duhul Sfânt şi aţi crezut că puteţi minţi pe oameni, când de fapt 
aţi minţit pe Duhul Sfânt!" 
 
Ce înseamnă aceasta pentru Biserică? Dacă vedeţi Biserica ca pe o organizaţie           
care-i condusă de fratele cutare sau cutare, sau de cei din comitet, atunci, în mod 
cert, veţi ajunge la concluzia că vă puteţi ascunde de ei şi îi puteţi minţi. Este un 
mare dezavantaj şi pentru presbiteri şi pentru ceilalţi să se creadă asta. 
 
Fraţilor, la poarta cerului nu voi fi eu de serviciu şi nu va fi nici un alt om; la 
poarta cerului de serviciu este doar Dumnezeu. „Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai 
Lui”, şi „oricine rosteşte Numele Domnului să se depărteze de fărădelege”.                       
2 Tim.2:19 
 
*Duhul Domnului apără Biserica de erezii. Fa. 8:5-13. Simon, omul acesta, care 
era mare vrăjitor, a auzit predica ţinută de Filip, şi a crezut; după ce a fost botezat, 
nu se mai despărţea de Filip, şi privea cu uimire minunile şi semnele mari care se 
făceau. Până aici, totul este bine! 
Simon, care nu era născut din Dumnezeu, ci din altcineva, ce credeţi că face? 



-"Vreau să vă spun ceva,zice Simon! Aţi venit atâta drum de la Ierusalim, v-aţi 
ostenit, sunteţi şi voi mai săraci, mai perpeliţi vă văd...  
Ştiţi ce vreau să vă propun? Daţi-mi mie puterea aceasta, să-mi pun eu mâinile 
peste ceilalţi ca să primească Duh, şi eu vă voi da bani mulţi!  
Voi puteţi să mergeţi la Ierusalim liniştiţi, şi veţi avea bani pentru familii; şi lăsaţi-
mă pe mine, să rezolv eu problemele Bisericii!" 
    Ştiţi ce spune apostolul Petru? Petru spune: "Banii tăi să piară împreună cu 

tine!" 

Duhul lui Dumnezeu nu se cumpărăr cu bani. Sunt Biserici unde cel care are cei 
mai mulţi bani la Bancă, acela este cel cu ultimul cuvânt în Biserică. Sunt oameni 
care vor să conducă Biserica în virtutea puterii financiare şi nu în virtutea puterii 

spirituale.  
Sunt alţi oameni care vor să conducă Biserica în virtutea slujbelor lor din afara 
Bisericii. Dacă este cineva cu autoritate în afara Bisericii, ar vrea ca autoritatea 
aceea de acolo să vină şi în Biserică. În Biserică este o singură autoritate: a 
Duhului Sfânt al lui Dumnezeu.  
Şi aşa să păstreze Dumnezeu Biserica noastră! 
 
*Duhul alege slujitorii în biserica din Antiohia. Fa.13:1-3. Duhul Sfânt zice: 
"Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat."  
Duhul lui Dumnezeu scoate lucrători în Biserică.  
Ce făcea Biserica, cum răspundea nevoii de lucrători: „slujeau Domnului şi 
posteau”. Atunci Duhul lucrează. 
Dacă ar fi trebuit să facem noi propunerile în ziua aceea, pe cine îl propuneam noi? 
Pe Manaen! Noi am fi spus: "Fraţilor, nu vă daţi voi seama ce om avem, dacă-l 

avem pe Manaen aici! Nu pricepeţi voi, fraţilor, dacă avem noi păstor pe acesta; 

apoi, atunci vom avea autorizaţii şi tot felul de avantaje."  Aşa gândim noi. 
    Dar, ştiţi ce zice Duhul lui Dumnezeu? - "Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe 

Saul."  Duhul lui Dumnezeu Se uită la oamenii care sunt potriviţi din punctul de 
vedere al lui Dumnezeu.  

Dar ce este frumos, este că între ceilalţi nu se naşte gelozia. 
    Acum, vă rog să vă imaginaţi că aţi fi fost şi voi în comitetul Bisericii din 
Antiohia; că aţi fi fost în persoana lui Manaen şi ai făcut multe pentru Biserică; că 
au fost multe lucruri în care tu ai dus Biserica mai departe. Şi dintr-o dată este 
propus un altul. Cum ai reacţiona? 
    Observaţi cum dispar toate. Unde-I Duhul lui Dumnezeu?  
Observaţi cum toată Biserica se supune, când Duhul lui Dumnezeu conduce? 
 
*Duhul adaugă alţi membri la biserica Lui. Fa.8:26-40. Îl vedem pe Duhul lui 
Dumnezeu care cunoştea, ştia exact unde este un om a cărui inimă era acum gata 



pregătită să se întoarcă la Dumnezeu. Şi Duhul lui Dumnezeu trimite un înger al 
Domnului la Filip, să-i spună: "Scoală-te, şi du-te..” 

Filip aleargă şi, când ajunge lângă car, ascultă ce se întâmplă în car. 
    Ştiţi ce se întâmpla în car? Acel ministru de finanţe Etiopian citea cu glas tare. 
De unde citea? Din Scriptură, din Isaia 53. Observaţi cât de bine ştia Duhul lui 
Dumnezeu unde a ajuns şi cu citirea Bibliei? 
    Vreau să vă asigur că Duhul lui Dumnezeu ştie unde sunteţi cu citirea Bibliei; şi 
când ai ajuns să citeşti din Scriptură exact locul de care ai nevoie pentru mântuirea 
ta, Duhul lui Dumnezeu îţi trimite omul Său să te ajute. Duhul lui Dumnezeu este 
Cel care convinge, Cel care pregăteşte şi dă mesaj potrivit. 
    Duhul lui Dumnezeu, care te-a pregătit pe tine, îl pregăteşte şi pe cel ce predică, 
ca tu să înţelegi  că a sosit clipa întoarcerii tale la Dumnezeu. Şi Duhul lui 
Dumnezeu te aduce la mântuire. Duhul lui Dumnezeu te ajută să te deschizi şi 
Duhul lui Dumnezeu te umple apoi de prezenţă dumnezeiască, de mântuire, de 
viaţă veşnică; Duhul lui Dumnezeu te umple de bucurie, de pace, de dragoste, de 
îndelungă răbdare, de facere de bine, de credincioşie, de blândeţe, de înfrânarea 
poftelor; toate acestea sunt lucrări ale Duhului. Şi fie ca Dumnezeu să le facă şi 
astăzi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


