
      15 Iunie 2013 
Umplerea cu Duhul Sfânt! 

       Fapte 1:8-11, 2:14-18 şi Efeseni 5.18 
I. Nu doar vorbă, ci faptă! 

Aş dori nu doar să vorbim despre umplerea de Duhul Sfânt, ci să ne-o însuşim la 
modul personal, practic. Una este să vorbim despre smerenie, alta este să trăim smeriţi cu 
Dumnezeul nostru. Cred că dacă l-am fi întrebat pe ap. Petru despre ce s-a întâmplat la 
Cincizecime, de unde ştia el că a primit Duhul Sfânt, el ne-ar fi răspuns simplu:’’am primit 
putere în viaţa mea de credinţă’’. Fapte 1.8’’ şi voi veţi primi o putere când se va coborî 
Duhul Sfânt peste voi’’. Putere pentru ce? Nu ca să vorbească în limbi, ci ca să fie martori. Ce 
altceva veţi primi? Nu ştim, ar fi răspuns ei.  
 Botez: un cuvânt religios, grecesc = cufundare. Eu folosesc termenul de botez conform 
Efeseni 4:5, iar ceilalţi termeni îi separ spunându-le umplere, pentru o înţelegere mai uşoară. 
Semnul vorbirii în limbi nu arată că o persoană a fost botezată cu Duhul Sfânt.1 Cor.14.5 
‚’’toţi vorbesc în limbi?’’, 1 Cor.7.7 ‚’’toţi erau celibatari?’’ – Nu ! Păi atunci dacă nu toţi 
vorbesc în limbi, nu toţi au Duhul, şi în Romani 8.9 ne spune că cine nu are Duhul Domnului 
nu este al Lui, deci această afirmaţie a unora nu este adevărată. 

Toţi cei ce cred primesc Duhul Sfânt, pentru că Duhul este primit prin credinţă, nu 

prin stăruinţă. 
Fapte 1.5 – botezaţi la Cincizecime prin coborârea Duhului Sfânt – eveniment unic. 
 
Ce fac după ce-L primesc , ce urmează după aceea? 

Fapte 2.4 – umpluţi de Duhul Sfânt ulterior. Efeseni 5:18 ‚’’fiţi continuu plini de Duhul’’= un 
imperativ adresat tuturor credincioşilor, iar diateza pasivă a verbului arată că acţiunea de 
umplere este a Domnului. Deci este greşit ca noi să stăruim să primim Duhul Sfânt, dar să nu 
credem, să nu ne pocăim, să nu renunţăm la vechiul nostru stil de viaţă, să nu facem ce zice 
El, dar în schimb să stăruim. Putem să ne rugăm 100 de ani, dacă nu ne pocăim,şi dcaă nu 
dorim să lucrăm ca martori, în zadar este rugăciunea noastră, şi atragem şi mânia Domnului 
asupra noastră. Nu ne rugăm să aducă Domnul trezirea, că trezirea vine singură. Un om 
spunea odată:’’bre, matale mergi acasă şi fii pocăit, că Duhul Sfânt ştie la ce adresă stai 
matale’’. Deci dorinţa de umplere nu se realizează prin rugăciune, ci prin sfinţenie. Aceasta 
este partea noastră. Domnul va da Duhul cu bucurie celor ce doresc să fie copiii Lui. 

Nu sunt umplut doar o dată în viaţă, atunci când am crezut, ci de mai multe ori. 
Exemplu: Fapte 2.4; 4:8; 4:31. Faptul că în 4:31 s-a cutremurat pământul nu ne face să gândim 
că acesta este adevărata umplere cu Duhul Sfânt, însoţită de cutremurul de pământ sau dacă se 
vorbeşte în limbi, nu. Noi nu ştim cum lucrează Domnul, El având metodele Sale.                                          
Ilustraţie: Un om a cumpărat un diamant de mare preţ şi l-a dus acasa înfăşurat într-o hartie 
frumos colorată, care avea şi o fundiţă capsată de ea. Ajuns acasă, copilul lui mic de 2 ani a 
luat hârtia, pentru că pe el acea hârtie îl interesa, nu diamantul. Stai în poziţia cerută de El, ca 
El Să îţi toarne binecuvântările Sale. 

Isus a fost plin de Duhul Sfânt Luca 4:1; Fapte 4:8- Petru; Fapte 6:3 –cei 7 bărbaţi 
Fapte 7:55-Ştefan;11:24 Barnaba;13:9- Pavel. Cum erau aceşti oameni, cum este un om,o 
persoană plină de Duhul Sfânt ? Au fost aceştia doar atunci plini de Duh, sau mai sunt şi 
acum? Se poate? Întreabă-te tu ai fost vreodată plin? Cum a fost? Nu ai vrea să mai fii? 
 

Naşterea din nou= prin pocăinţă şi credinţă, Cuvântul Său împreună cu Duhul Sfânt 
ne mântuieşte. Trăirea unei vieţi de sfinţenie este un miracol. Miracolul trăirii mele nu este la 
mine, nu eu trăiesc, ci Hristos trăieşte în Mine. Acesta este secretul. 

- Rezolvarea trecutului păcătos: nu se realizează prin efort uman, ci prin jertfă. 
Păcatul costă. Trăirea unei vieţi biruitoare nu o pot realiza singur. Dacă de 



exemplu mă trezesc de dimineaţă şi-mi propun ca astăzi să nu fac nici un păcat, 
fără ajutor de sus, foarte repede voi realiza că nu pot. Ioan 8:’’oamenii celui rău 
mereu caută să prindă pe cei vinovaţi şi să-i dea morţii’’. Deci: iertarea este prin 

jertfă, iar puterea trăirii unei vieţi sfinte prin Duhul Lui Isus. Nimeni nu ar trebui 
să vrea să creadă, iar în continuare să trăiască o viaţă de înfrângere, seacă, fără 
bucurie etc.. Reţeta trăirii unei vieţi de biruinţă este reţeta unei vieţi pline de Duhul 
Sfânt.  

Dacă nu am biruinţă în viaţa de credinţă, nu apela la stăruinţă ca Iosua altă dată care 
stătea culcat pe faţa lui, ci a fost chemat să scoată afară păcatul lui Acan. Lui David i-a pierit 
bucuria plinătăţii cu Duhul Sfânt când  a păcătuit. După ce a fost confruntat cu păcatele lui, 
David a fost pedepsit şi iertat. Psalm 51:10-13. Apelez la pocăinţă şi iertare, şi reabilitarea va 
veni chiar dacă uneori nu imediat. 

Ezechiel 47:3,4,5 etape ale intrării în apă.Cât vrem să fim umpluţi? Până la glezne, 
până la şold,până la gât, sau să înotăm în binecuvântare? Vrei o umplere totală, continuă?! 
 Nu cumva viaţa noastră este o continuă stingere a Duhului, o continuă întristare, o 
luptă a Duhului cu noi care ne împotrivim permanent schimbării? Nu cumva Îl fac de râs pe 
Dumnezeu în faţa forţelor întunericului cum că nu Mă poate schimba, că eu sunt rău şi nu 
vreau să mă pocăiesc?! 
Ilustraţie: un om avea o casă compusă din 20 de camere. Într-una din odăi avea lumina 
aprinsă. Putem spune că avea lumină în casă? Da! Însă nu peste tot. Îi dăm noi voie Domnului 
să intre cu lumina Lui peste tot în fiinţa nostră? De obicei oamenii Îl lasă să intre în camera 
cea mai vinovată. Dar nu i se permite Domnului să intre peste tot, sau dacă intră totuşi, avem 
alte păreri faţă de ale Lui, şi nu schimbăm mare lucru şi acea zonă rămâne în întuneric. 
Eventual doar cosmetizăm un pic credinţa noastră, atât cât să arătăm bine la Biserică sau la 
diferite întâlniri. 

În astfel de situaţie degeaba mă rog pentru trezire, pentru umplere, de fapt nu există 
rugăciune pentru umplere, ci doar de pocăinţă, şi El va veni cu trezirea. 

Un om odată se ruga pentru a fi plin de Duhul Sfânt ca să poată predica mai frumos. 
Atunci Duhul i-a spus că se roagă în zadar.Trebuie să renunţe la acel păcat. Când a renunţat 
Domnul L-a umplut. Pentru ce vrei să fii plin? Ca să judeci pe alţii că nu sunt ca tine, sau ca 
să vesteşti puterile minunate ale Celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. 
Doamne renunţ la tot, fă ce vrei Tu cu mine ! 

Ioan 7:37-39. Patru imperative ale vieţii de credinţă: 
a) Setea, depinde de trăire (dacă însetează cineva), ferice de cei însetaţi după 

neprihănire... 
b) Vino la Hristos 
c) Bea din Hristos 
d) Curgi, revarsă-te în afară, influenţează . 

 3 lucruri obligatorii pentru umplerea cu Duhul Sfânt: 
-conştient de nevoia umplerii cu Duhul Sfânt. Ia 3 sticle de plastic,1 goală,1 plină, 1 murdară. 
Cu cea goală faci ce vrei,cu cea plină nu, iar în cea murdară nu se poate pune apă curată. Eşti 
gol, eşti plin?  

Fără plinătatea Duhului Sfânt viaţa de credinţă este doar un surogat fără valoare. Eşti 
conştient? 
-Setea pentru împlinirea acestei nevoi. În pustie, valuta forte este apa. Când ţi-e sete nimic 
altceva nu poate înlocui apa, nici bani,nici aurul, nimic. Însetaţii în pustie se gândesc numai la 
apă, de aceea ei au halucinaţii. Ai halucinaţii după apa Cuvântului? 
-Vino prin pocăinţă şi credinţă la o astfel de chemare, şi El îşi va face lucrarea. Nu există 
reţetă pentru umplere: ridici o mână, participi la seri de stăruinţă, te rogi foarte mult şi 



minunea s-a întâmplat. Nu! Dacă vrei semnele Lui, caută-le la tine, vezi le găseşti?! Galateni 
6:17 -  arăţi putere în trăirea unei vieţi de biruinţă?  
 Doamne mi-e sete, Doamne iartă-mă, Doamne am nevoie de Tine! 
         ’’Doamne nu te las să pleci până nu mă vei binecuvânta’’!-Geneza 32:26 
             Gen. 30.3’’dă-mi copii sau mor !’’ . Sunt acestea cereri absurde? 
Să citim în încheiere Evrei 11:33-40. Imaginea unor oameni plini de Duhul Sfânt, este 
imaginea unor oameni ai credinţei ! 
 

Rugăciune: Doamne vrem să facem voia Ta, vrem să ne curăţeşti de tot ce este rău în 

noi.Intră Tu în viaţa noastră, în toată viaţa noastră şi ia-ne în stăpânirea Ta. Doamne nu 

vrem să împiedicăm Duhul Tău să lucreze în noi, nu vrem să-L întrisăm, nu vrem să-L 

stingem, ci vrem să ne punem viaţa noastră la dispoziţia Ta. Fă ce crezi cu noi Doamne, căci 

suntem gata să ascultăm de Tine în totul totului tot.Amin! 


