Minuni care te "obligii" sii crezi

Minuni in ziua
Cincizecimii - Rusaliile

FapteleApostolilor 2: 1-21 (FapteleApostolilor 2:39)
Scopul lecJiei: Sa ne ajute sa intelegem cat de importanta a
fost ~i este ~i acum lucrarea Duhului Sfant.
Versetul de aur: ,, Caci fogiiduinfa aceasta este pentru voi,
pentru copiii vo~tri, ~i pentru tofi cei ce
sunt departe acum, in oricat de mare
numiir ii va chema Domnul, Dumnezeu/
nostru. " (FapteleApostoli/or 2:39)
Texte suplimentare de citit: FapteleApostolilor 2:22-47; loan
14: 15-31 ; loan 16:5-15; Romani 8:12-27; Romani 14: 17

Minuni in ziua Cincizecimii - Rusaliile
Testament, a~a cum a fost poruncit de Dumnezeu in Leviticul 23 : 17.
Dar in ziua aceea s-au intamplat ni~te lucruri uimitoare in ei ~i
cu ei. Ei aveau promisiunea Domnului Isus ca vor primi Duhul Stant,
dar nu ~tiau cand va fi acel eveniment ~i nici cum va fi ~i ce importanta
vaavea.
Cre~tinii din zilele noastre nu sarbatoresc ce au sarbatorit
evreii atunci, ci Pogorarea Duhului Stant, o era noua in economia lui
Dumnezeu, sfar~itul Legii ~i inceputul harului. De atunci putem spune
ca Dumnezeu este in noi. La Craciun putem spune ca ,,Dumnezeu este
cu noi", la Pa~ti putem spune: ,,Dumnezeu este in locul nostru", dar de
la Rusalii El este in noi ~i ne indeamna sa traim in ascultare de
Dumnezeu.
in ziua aceea deosebita s-au intamplat la Ierusalim cateva
lucruri nemaiintalnite ~i pot fi considerate minuni cere~ti. Tot ce s-a
intamplat atunci a avut un scop precis, ~i nimic n-a fost la intamplare.
Datoria noastra este sa identificam minunile intamplate ~i sa cautam
sa intelegem rostul lor.
L SUNETUL DE VANT VENIT DIN CER
(Faptele Apostolilor 2:2)

Faptele Apostolilor capitolul 2 sunt o dare de seama despre ce
s-a intamplat la primele Rusalii sarbatorite dupa invierea Domnului
Isus. Iudeii sarbatoreau la Rusalii inceputul seceri~ului ~i darea Legii
pe Muntele Sinai, la 50 de zile dupa ie~irea lor din Egipt. Cre~tinii
sarbatoresc pogo rare a Duhului Sfant peste ,,Biserica".
Sarbatoarea era foarte importanta pentru iudei ~i multi dintre
ei cautau sa fie la Ierusalim in ziua aceea, chiar daca ei traiau atunci in
alte tari din Asia ~i Europa. Scriitorul Faptelor Apostolilor
mentioneaza ca erau prezenti atunci la Ierusalim oameni din 14
neamuri ~i putem presupune ca au venit la Ierusalim nu ca turi~ti, ci ca
inchinatori care se temeau de Dumnezeu ~i voiau sa-L cinsteasca cu
darurile lor.
Ucenicii Domnului Isus erau evrei ~i in calitate de fii ai lui
Israel se pregateau ~i ei sa sarbatoreasca aceasta sarbatoare
importanta. Ei s-au pregatit sa sarbatoreasca Rusaliile Vechiului

Ucenicii Domnului Isus erau in a~teptarea implinirii
ragaduintei racute de Domnul in Faptele Apostolilor 1:8. in timpul
acesta ei staruiau in rugaciune ~i probabil vorbeau despre Domnul
Isus ~i despre tot ce i-a invatat EL Erau adunati in acela~i loc 120 de
persoane, printre care Maria, mama Domnului Isus ~i fratii Lui
pamante~ti. Este prima data cand ii intalnim pe fratii trupe~ti ai
Domnului Isus adunati impreuna, in acela~i scop ~i in acela~i Nume.
Dupa invierea Domnului Isus, fratii Lui au primit o noua
lumina ~i se poate vedea foarte clar ca ei au o noua atitudine ~i o noua
intelegere in ce prive~te Domnul Isus. (Faptele Apostolilor 1: 14)
in ziua Cincizecimii Dumnezeu a atras atentia ucenicilor, dar
~i a tuturor iudeilor care erau in Ierusalim, printr-un sunet neobi~nuit,
nu era vant, dar semana cu vaj aitul unui vant putemic, ~i a umplut
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toata casa unde ~edeau ei.
Acesta a fost doar inceputul unei lucrari nemaiintalnite panii
atunci in istoria poporului Israel. incepea o era noua, era Duhului
Stant, cand oamenii din toate natiunile pamantului vor putea fi
mantuiti prin credinta in Domnul lsus.
II. LIMB/ CA DE FOC S-AU A$EZAT PE FIECARE
DINTRE EI (v. 3)

Sunetul de vant putemic a fost o minune pentru urechile lor,
limbile ca de foe au fost o minune pentru ochii lor, au fost vazute, iar
ce a urmat a fost ~i mai uimitor. Toti s-au umplut de Duh Sfant ~i au
inceput sa vorbeasca in limbi, dupa cum le da Duhul sii vorbeascii.
Putem presupune ca cei 120 adunati in acela~i loc nu erau la fel
de credincio~i ~i nu la fel de devotati Domnului Isus, dar toti au
aceea~i experienta uimitoare. Surpriza mare a fost pentru ucenici, dar
~i pentru cei ce i-au auzit vorbind in alte limbi.
Ca au vorbit in limbile oamenilor adunati la Ierusalim (14
nationalitati) a fost o minune, dar ce au vorbit a fost o minune ~i mai
mare. Au vorbit despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu ~i lumea
a ramas uimita.
Nu toti oamenii au inteles minunea, dar toti au ramas uimiti.
Cei ce iubeau pe Dumnezeu se bucurau de ce auzeau, iar cei
necredincio~i i~i bateau joc nejustificat ~i incercau sa-~i explice
evenimentul in mod rational, dar absurd. Cei ce se imbata nu vorbesc
in limbi intelese ~i nu vorbesc lucrurile minunate ale lui Dumnezeu.
Dar sa nu ne miram, caci nu este prima data ~i nici ultima data cand
oamenii fire~ti nu pot intelege lucrarile duhovnice~ti ~i le
rastalmacesc spre paguba lor, ~i ei fac acest lucru ca sa-~i justifice
starea de necredinta ~i impietrire sufleteascii.
Dar cu toata impotrivirea ~i dispretul oamenilor impietriti, in
ziua aceea minunile au continuat sa se vada ~i sa uimeasca lumea.
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IIL iMPLINIREA PROFETIILOR
BIBLICE
,

Oamenii nrecredincio~i interpreteaza evenimentul fire~te, dar
cei ce au experimentat minunea au o explicatie diferita, dar adevarata.
Apostolul Petru, in calitate de purtator de cuvant al ucenicilor,
le explica celor nedumeriti spunandu-le ca ce s-a intamplat nu este o
intamplare izolata, ci implinirea unei profetii importante rostita de
proorocul Ioel ~i alti profeti. (Ioel2 :28,29; Isaia44:3; Zaharia 12: 10)
Dumnezeu a anuntat poporul Sau ca in zilele din urma, El va
face prin Duhul Sau o lucrare uimitoare in poporul Sau. Iar zilele
acelea vor fi marcate de mantuirea multor oameni care vor chema
Numele Domnului. Dumnezeu intinde harul Sau catre toate natiunile
pamantului, fara nici o restrictie ~i le ofera foarte mult - mantuirea, ~i
le cere foarte putin - sa cheme cu credinta Numele Domnului.

W. TRANSFORMAREA RADICAi.A A UCENICILOR

Multe lucruri intamplate in ziua de Rusalii te uimesc, dar eel
mai uimitor lucru este ce s-a intamplat cu ucenicii Domnului ~i ce s-a
intamplat prin ei.
Inainte de invierea Domnului, ei L-au parasit, s-au lepadat de
El ~i stateau ascun~i de frica iudeilor. Se temeau sa nu aiba ~i ei aceea~i
soarta ca invatatorul lor. (Bine ar fi fost daca ar fi a vut aceea~i soarta.)

a) Ucenicii sunt transformati total
in viata lor are loc o schimbare totala ~i vizibila. Ei nu se mai
ascund de frica iudeilor. Ei confrunta cu indrazneala pe iudei,
aratandu-le pacatul pe care I-au fa.cut fata de Domnul Isus.

b) Ucenicii tncep sapropoviiduiascii Evanghelia
Ei sunt acum martorii Domnului Isus ~i i~i depun marturia. in
ziua aceea, ucenicii nu fac minuni, dar sunt ei o minune a harului lui
Dumnezeu.
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Ucenicii, plini de Duhul Sfant, ii glorificape Domnul lsus
(Cititi predica lui PetrudinFapteleApostolilor 2: 22-36)

c)

V. POCAINTAA 3000 DE SUFLETE (Faptele Apostolilor 2:41)

Tot ce s-a intamplat in ziua aceea de Rusalii a fost minunat, ~i
cred ca nu este intelept sane intrebam care a fost cea mai mare minune
intamplata in ziua aceea. Toate au fost minunate ~i toate marturisesc
despre puterea lui Dumnezeu ~i dragostea Domnului Isus.
Dar faptul ca 3000 de suflete s-au intors la Dumnezeu ~i au
fost mantuite, este ceva ce nu s-a intamplat nici cand a fost Domnul
Isus pe pamant.
Cand s-a dat Legea pe Muntele Sinai, 3000 de suflete au fost
omorate. (Exodul 32:28) Dar cand s-a pogorat Duhul Siant ~i a intrat
in vigoare legea Duhului de viata ~i a harului lui Dumnezeu, 3000 de
suflete au fost mantuite. (Faptele Apostolilor 2:41) Cu adevarat, in
aceasta situatie s-a implinit cuvantul ,,Litera omoara, dar Duhul da
viata" .
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care locuie~te in noi. (Romani 8: 11)
Fara Duhul Siant nu exista na~tere din nou, putere de sus,
roade duhovnice~ti, ~i nici daruri duhovnice~ti.
Duhul Sfant in noi garanteaza ca suntem ai Domnului.
(Romani 8:9) De cand s-a coborat Duhul Siant, nu mai trebuie sa
facem nimic singuri.
- $titi care este diferenta dintre un om firesc ~i unul
duhovnicesc? Cel firesc se lauda pe sine, eel duhovnicesc 11 lauda pe
Domnul. Duhul Sfant nu se lauda pe sine, ci totdeauna il proslave~te
pe Domnul Isus.
- ~titi ca Duhul Srant nu se impune cu foqa, El doar indeamna?
- Credeti ca ar trebui sa vorbim mai mult despre Duhul Sfant,
saunu?
- $ti ti ce inseamna sa fii plin de Duhul Srant? (Efeseni 5: 18)
- $titi ce conditii se cer indeplinite ca sa primim Duhul Sfant?
(Cite~te FapteleApostolilor 2:38)

Concluzie:
Domnul Isus a spus ucenicilor Sai, inainte de a se inalta lacer:
,,Va este de folos sa Ma due, caci daca nu Ma due Eu, Mangaietorul nu
va veni la voi, dardacaMaduc, vi-L voi trimite." (loan 16:7) Ucenicii
n-au inteles atunci ce inseamna acest lucru ~i care va fi avantajul lor
atunci cand va veni Duhul Sfant, dar cand s-a intamplat evenimentul,
au vazut diferenta.
Domnul Isus nu va mai fi limitat de timp, de spatiu, de loc. El
va fi peste tot, in orice loc, in orice timp, cu toti ai Lui. El ii va conduce
pe toti, ii va invata ~i ii va insoti peste tot. El le va sfinti viata ~i ii va
folosi in lucrarea Lui. Tot ce a fa.cut pentru ei Domnul Isus, cand a fost
in trup, va face Duhul Sfant, dar la o scara mult mai mare.
Datoria noastra este sa invatam sa colaboram cu Duhul Stant,
sa traim dupa indemnurile Lui ~i sa avem grija sa nu-L intristam.
Garantia invierii ~i rapirii noastre in slava, este Duhul Sf'ant
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Concluzie:
Duhul Sfant a fost cea mai mare nevoie a ucenicilor dupa
inaltarea Domnului Isus lacer.
- Sa invatam sa colaboram cu Duhul Sfant ~i sa traim dupa
indemnurile Lui.
-Sa avem grija sa nu intristam pe Duhul sfant. (Efeseni 4.30)
- $titi ce conditii a cerut Apostolul Petru oamenilor, ca sa
primeasca.Duhul Sfant? (FapteleApostolilor2 :38)
- $titi care este diferenta dintre un om firesc ~i unul
duhovnicesc?

V. Pocainta a 3000 de suflete (FapteleApostolilor 2:41)

Iv. Transformarea radicali a ucenicilor
a) Ucenicii sunttransformati total
b) Ucenicii incep sa propovaduiasca Evanghelia
c) Ucenicii, plini de Duhul Sfant, 11 glorifica pe Domnul lsus

III. implinirea profeµilor bib lice (Ioel 2 :28,29)

II. Limbi ca de foes-au a~ezat pe fiecare dintre ei (v. 3)

I. Sunetul de vant venit din cer (Faptele Apostolilor 2 :2)
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