STUDIUL

5

25–31 iulie

Mărturia dată
prin puterea Duhului Sfânt
Sabat după-amiază
Text de memorat: „După ce s-au rugat ei, s-a ______________ locul
unde erau toți adunați; toți s-au _________ de Duhul Sfânt și vesteau
Cuvântul lui Dumnezeu cu _____________.” (Faptele apostolilor 4:31)
Când Isus le-a poruncit să se ducă în toată lumea și să propovăduiască
Evanghelia (Marcu 16:15), primilor credincioși trebuie să le fi părut o misiune
imposibilă. Cum ar fi putut să facă ei față acestei imense provocări? Erau în
număr atât de mic, iar resursele lor, atât de limitate… Ei erau, în mare măsură,
un grup de credincioși de rând și fără educație. Însă aveau un Dumnezeu extraordinar care avea să îi împuternicească pentru extraordinara lor misiune.
Și totuși, Isus a declarat: „Ci voi veți primi o putere, când Se va coborî Duhul
Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria
și până la marginile pământului” (Faptele 1:8). Împuternicirea Duhului Sfânt
avea să-i facă în stare să împărtășească mesajul crucii cu o putere care schimbă
viața și lumea. Duhul Sfânt a făcut ca mărturia lor să devină eficientă. În câteva
decenii, Evanghelia a avut un impact puternic asupra întregii lumi. În Faptele
apostolilor este declarat că acești primi creștini „au răscolit lumea” (Faptele
17:6). Apostolul Pavel adaugă că Evanghelia „a fost propovăduită oricărei făpturi de sub ceruri” (Coloseni 1:23). În studiul din această săptămână, ne vom
concentra în special asupra rolului pe care Duhul Sfânt îl are în a da putere
mărturiei noastre pentru Hristos.
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Duminică, 26 iulie

Domnul Isus și făgăduința Duhului Sfânt

Când ucenicii au fost îngrijorați că El va pleca de la ei și Se va întoarce la
cer, Domnul le-a dat făgăduința Duhului Sfânt. „Vă este de folos să Mă duc,
căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar, dacă Mă duc,
vi-L voi trimite” (Ioan 16:7). Cuvântul grecesc pentru „Mângâietorul” este parakletos. Se referă la „cineva care merge alături de” cu scopul de a ajuta. Una
dintre atribuțiile principale ale Duhului Sfânt este de a merge alături de toți
credincioșii pentru a le da putere și a-i călăuzi în misiunea lor. Când dăm mărturie pentru Hristos, nu suntem singuri. Duhul Sfânt ne este alături pentru a ne
îndruma spre căutătorii cu inimă sinceră. El le pregătește inima încă înainte să-i
întâlnim. El ne îndrumă în alegerea cuvintelor, convinge mintea căutătorilor și
îi întărește pentru a răspunde la îndemnurile Sale.
1. Ce ne spun următoarele versete despre lucrarea Duhului Sfânt?
Ioan 15:26,27_______________________________________________________
__________________________________________________________________
16:8_______________________________________________________________
__________________________________________________________________

Duhul Sfânt mărturisește despre Domnul Isus. Obiectivul Său este de a-i
conduce pe cât mai mulți oameni la Mântuitorul. Misiunea Sa este aceea de
a-L proslăvi pe Isus. El îi convinge pe credincioși de responsabilitatea lor de a
da mărturie; El ne deschide ochii ca să vedem posibilități în oamenii din jurul nostru și lucrează la inima lor pentru ca mesajul Evangheliei să fie primit.
Evanghelia după Ioan afirmă clar: „El va dovedi lumea vinovată în ce privește
păcatul” (Ioan 16:8). Deci El mișcă inima pentru a-l face pe om conștient că
s-a înstrăinat de Dumnezeu și că are nevoie de pocăință. De asemenea, El
dovedește lumea vinovată în ce privește „neprihănirea”. Nu doar că ne descoperă păcatul, ci Duhul Sfânt ne și învață cu privire la neprihănire. Ne dezvăluie măreția neprihănirii Domnului Isus în contrast cu natura noastră întinată.
Duhul Sfânt ne arată nu doar cât de răi suntem, ci și cât de bun, generos, milos
și iubitor este Domnul Isus și tot El ne modelează după chipul divin.
A da mărturie înseamnă pur și simplu să cooperăm cu Duhul Sfânt pentru
slava Mântuitorului. În puterea Duhului Sfânt și sub călăuzirea Sa, noi mărturisim despre Isus cel minunat care ne-a transformat viața.
În dorința de a lucra pentru oameni, să ne amintim mereu că nu noi îi convertim pe oameni, ci doar Duhul Sfânt!
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Luni, 27 iulie

O biserică împuternicită de Duhul Sfânt

Cartea Faptele apostolilor ar putea fi, pe bună dreptate, numită și „Faptele
Duhului Sfânt”. Ea este o istorie emoționantă despre mărturie, proclamarea
Evangheliei și creșterea bisericii. Este istoria credincioșilor consacrați, umpluți
cu Duhul Sfânt, care au avut un impact în lume pentru cauza lui Hristos. Ei au
depins în totalitate de Duhul Sfânt pentru a obține acele rezultate extraordinare. Ei ne-au arătat ce poate realiza Duhul Sfânt prin oamenii care sunt cu totul
consacrați Lui.
2. Ce te impresionează cel mai mult în următoarele pasaje? Ce mesaj transmite Luca, autorul cărții, consemnând o creștere atât de rapidă?
Faptele 2:41,42______________________________________________________
4:4,31_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
5:14,42____________________________________________________________
6:7________________________________________________________________
16:5_______________________________________________________________

Prin cartea Faptele apostolilor, Luca îi face cunoscută fiecărui cititor lucrarea Duhului Sfânt în biserica primară.
Luca nu a ezitat să folosească cifre pentru a evidenția lucrarea Duhului
Sfânt în primul secol. El număra botezurile. În Faptele 2:41 spune că au fost
botezați într-o singură zi și într-un singur loc trei mii de oameni. În Faptele 4:4
el vorbește despre cinci mii de bărbați care au fost botezați, iar în Faptele 5:14,
mulțimile vin la Domnul și sunt botezate.
Fie că este vorba de mulți oameni sau de unul singur, ca Lidia, ca temnicerul
din Filipi, fata roabă demonizată sau famenul etiopian, Luca arată că Duhul
Sfânt le-a mișcat inima. Punctul cel mai însemnat este că în spatele acestor
cifre mari se află ființe umane – fiecare este un copil al lui Dumnezeu pentru
care a murit Isus. Da, ne plac cifrele mari, dar, până la urmă, a da mărturie este
deseori un efort personal și individual, o lucrare de la om la om.
Pentru a înlesni creșterea rapidă, au fost plantate noi biserici. Biserica primară a crescut atât de rapid, pentru că era înnoită constant prin biserici noi. Ce
mesaj important pentru noi astăzi!
Obiectivul primordial al bisericii primare a fost misiunea. Cum ne putem
asigura că misiunea este și obiectivul nostru principal, ca biserică?
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Marți, 28 iulie

Duhul Sfânt și misiunea noastră

În cartea Faptele apostolilor vedem că Duhul Sfânt a fost permanent prezent. El a slujit pentru și prin credincioși pe măsură ce ei mărturiseau despre
Domnul pe o mulțime de căi. El i-a întărit ca să poată înfrunta încercările și provocările lucrării de a da mărturie într-o cultură ostilă. Duhul Sfânt i-a condus la
cei care căutau cu o inimă sinceră, a pregătit inimile oamenilor din orașe întregi
înainte ca să fi trecut vreodată credincioșii prin acele locuri. A deschis uși la
care ucenicii nici nu au visat vreodată și a dat putere cuvintelor și acțiunilor lor.
3. Cum le-a slujit Duhul Sfânt ucenicilor care mărturiseau despre Isus? Ce anume a făcut El în acele situații?
Faptele 7:55________________________________________________________
__________________________________________________________________
11:15______________________________________________________________
__________________________________________________________________
15:28,29___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Lucrarea Duhului Sfânt din primul secol, atât de variată, a fost cu adevărat
uimitoare. Experiențele de mai sus sunt doar câteva exemple despre lucrarea
Sa. El l-a întărit pe Ștefan ca să dea mărturie despre Domnul Său în ciuda gloatei nemiloase și scăpate de sub control, care îl omora cu pietre. Duhul Sfânt
l-a îndrumat în mod miraculos pe Filip către un etiopian cu influență, care căuta adevărul și, astfel, a făcut ca Evanghelia să ajungă pe continentul african.
I-a dat o confirmare lui Petru că și credincioșii dintre neamuri au primit darul
Duhului Sfânt. Tot Duhul Sfânt a unit biserica când ar fi putut să se dezbine din
cauza subiectului circumciziei și a deschis înaintea lui Pavel întregul continent
european pentru vestirea Evangheliei.
Duhul Sfânt a fost activ în biserica Noului Testament și este activ și astăzi în
viața bisericii. El dorește să ne împuternicească, să ne întărească, să ne îndrume, să ne unească și să ne trimită în cea mai importantă misiune în lume – aceea de a-i conduce pe oameni la Isus și la adevărul Său. Să nu uităm că El este la
lucru și astăzi, la fel ca pe vremea apostolilor și în biserica primară.
Ce putem face zilnic pentru a fi mai deschiși și mai receptivi față de lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră?
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Miercuri, 29 iulie

Duhul Sfânt, Cuvântul și lucrarea noastră

Misiunea bisericii Noului Testament s-a întemeiat pe Cuvântul lui Dumnezeu.
Predica lui Petru din Ziua Cincizecimii s-a bazat pe scrierile Vechiului Testament
pentru a dovedi că Hristos este Mesia. Mărturia lui Ștefan a fost o trecere în revistă a istoriei poporului Israel din Vechiul Testament. Petru s-a referit la „Cuvântul trimis fiilor lui Israel” (Faptele 10:36) și apoi i-a împărtășit lui
Corneliu istoria învierii. Pavel a făcut de nenumărate ori referire la profețiile
Vechiului Testament despre venirea lui Mesia, iar Filip i-a explicat famenului
etiopian semnificația profeției mesianice din Isaia 53. În fiecare caz, ucenicii
au proclamat Cuvântul lui Dumnezeu, nu pe al lor. Cuvântul inspirat de Duhul
Sfânt a fost temelia autorității lor.
4. Ce ne învață pasajele de mai jos despre relația dintre Duhul Sfânt, Cuvântul
lui Dumnezeu și misiunea bisericii Noului Testament?
Faptele 4:4,31_______________________________________________________
8:4________________________________________________________________
13:48,49___________________________________________________________
17:2_______________________________________________________________
18:24,25 ___________________________________________________________

Cuvântul lui Dumnezeu a fost inspirat de același Duh care a lucrat prin
Cuvânt pentru a schimba viețile oamenilor. El este Cuvântul viu al lui Hristos.
5. De ce are Cuvântul lui Dumnezeu atâta putere de a schimba viața?
2 Petru 1:21________________________________________________________
Evrei 4:12__________________________________________________________

„Energia creatoare, care a chemat lumile la viață, există în Cuvântul lui
Dumnezeu. Acest Cuvânt oferă putere, generează viață. Fiecare poruncă este
o făgăduință; acceptată de voință și primită în suflet, aduce cu ea viața Celui
Infinit. Transformă firea și reface sufletul după chipul lui Dumnezeu.” – Ellen G.
White, Educație, p. 126
Biblia are putere transformatoare, deoarece a fost inspirată de același Duh
care ne inspiră și ne schimbă și pe noi, pe măsură ce o citim. Când le prezentăm
altora Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt lucrează la schimbarea vieții lor prin
același Cuvânt pe care L-a inspirat. Dumnezeu a făgăduit că binecuvântează
Cuvântul Său, nu cuvintele noastre. Există putere în Cuvântul lui Dumnezeu, nu
în speculațiile omenești.
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Joi, 30 iulie

Puterea transformatoare a Duhului Sfânt

Un studiu atent al cărții Faptele apostolilor Îl descoperă pe Dumnezeu, prin
Duhul Său, înfăptuind minuni în viața oamenilor. Această carte prezintă triumful Evangheliei asupra prejudecăților culturale, care transformă obiceiuri de-o
viață, adânc înrădăcinate, și îi învață pe oameni despre adevărul și harul lui
Hristos. Duhul Sfânt îi întâmpină pe oameni acolo unde se află ei, însă nu îi lasă
acolo. În prezența Sa, ei sunt schimbați. Viața lor este transformată.
6. Ce ne învățăm din următoarele experiențe de convertire despre puterea lui
Dumnezeu de a schimba viața multor oameni, din diferite medii?
Faptele 16:11-15,23-34_______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
17:33,34___________________________________________________________
18:8_______________________________________________________________

Ce diversitate uimitoare! Lidia era o femeie de afaceri prosperă, evreică, iar
temnicerul din Filipi era un funcționar public roman, din clasa de mijloc. Duhul
Sfânt poate să ajungă la toate categoriile de oameni. Puterea Lui transformatoare îi cuprinde atât pe bărbați, cât și pe femei, pe bogați și pe săraci, pe cei
școliți, dar și pe cei neșcoliți.
Ultimele două personaje din listă sunt deopotrivă de remarcabile. Este
vorba mai întâi de Dionisie Areopagitul. Areopagiții atenieni făceau parte din
consiliul judecătorilor care hotărau sentințele. Ei erau membri proeminenți și
foarte respectați ai societății grecești.
Prin puterea Duhului Sfânt, slujirea apostolului Pavel a atins chiar și pătura înaltă a societății. Crisp a fost un fruntaș al sinagogii. El era un conducător
religios ancorat în gândirea Vechiului Testament, iar Duhul Sfânt a pătruns în
mintea lui și i-a schimbat viața. Aceste exemple arată că, atunci când dăm mărturie pentru Hristos și le împărtășim altora Cuvântul, Duhul Sfânt va face lucruri
extraordinare în viața lor, indiferent de mediul și cultura din care provin, de
educație și convingeri. Noi nu putem și nici nu trebuie să facem presupuneri cu
privire la cine poate sau nu poate să fie atins de Duhul Sfânt. Lucrarea noastră
este să dăm mărturie oricui. Domnul va face restul.
De ce nu ar trebui niciodată să presupunem că cineva nu ar putea beneficia de nădejdea mântuirii?
60

Instructori_3_2020.indd 60

3/31/2020 7:13:57 PM

Vineri, 31 iulie

Un gând de încheiere

Duhul Sfânt colaborează cu Tatăl și cu Fiul în procesul de răscumpărare. În
toate acțiunile noastre de a da mărturie, noi ne alăturăm Lui în lucrarea de salvare a oamenilor. El convinge inima cu privire la păcat și creează oportunități.
Prin Cuvânt, Duhul Sfânt luminează mintea și descoperă adevărul. El sfărâmă
prejudecățile și barierele culturale care întunecă viziunea despre adevăr și eliberează de lanțurile obiceiurilor rele.
Când dăm mărturie pentru Isus, să ne amintim că noi cooperăm cu Duhul
Sfânt! El este acolo înaintea noastră, pregătind inimile pentru primirea mesajului Evangheliei. El este cu noi, ca să miște inimile oamenilor când facem un
act obișnuit de bunătate, când le vorbim despre Isus, când facem un studiu
biblic, când oferim o carte despre adevăr sau când participăm la o acțiune de
evanghelizare. Duhul Sfânt va continua să lucreze în inima acelui om mult timp
după ce l-am întâlnit, făcând totul pentru a-l conduce la cunoștința mântuirii.
Pentru studiu suplimentar: Ellen G. White, Faptele apostolilor, capitolul
„Darul Duhului”; Hristos, Lumina Lumii, capitolul „Să nu vi se tulbure inima”.
Studiu la rând:
Proverbele 17–23
Evanghelizare, subcapitolul „Prezentarea Spiritului Profetic”
1. Ce fel de cuvinte nu se potrivesc în gura… cui?
2. Când se face prostul înțelept?
3. Ce anume este bine „să-ți fie toate deodată pe buze”?
4. Spre ce anume „abia ți-ai aruncat ochii” și „nu mai este”?
5. Cum le recomandă Ellen G. White credincioșilor să-și susțină poziția și ideile?
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MATERIAL PENTRU INSTRUCTORI
Text-cheie: Faptele 4:31.
Pasaje biblice în studiu: Ioan 5:26,27; 16:8; Faptele 2;41,42; 16:6-33; 17:33,34;
2 Petru 1:21.
I. Privire generală
Misiunea este în primul rând lucrarea lui Dumnezeu. Noi conlucrăm cu El pentru a le da mărturie oamenilor pierduți atunci când ne unim cu Duhul Sfânt și
primim putere de la El. Fără puterea și călăuzirea Duhului Sfânt, eforturile noastre
sunt fără putere. Poate că vom reuși să-i convingem pe unii despre anumite adevăruri biblice, dar, fără lucrarea lăuntrică a Duhului Sfânt în viața lor, prea puține
schimbări vor avea loc. Ei pot să-și schimbe convingerile, însă nu și inima. Poate
că va fi doar o conformare exterioară față de adevăr, dar nu va avea loc acea
transformare a vieții care duce la asemănarea cu Hristos și pe care doar Duhul
Sfânt o poate aduce.
În studiul din săptămâna aceasta vom învăța despre rolul pe care Îl are Duhul
Sfânt în lucrarea de a prezenta Cuvântul și despre puterea Lui măreață de a ne
schimba viața. În mod deosebit, vom analiza exemple din cartea Faptele apostolilor despre lucrarea uimitoare a Duhului Sfânt în viața celor necredincioși. Aceștia
proveneau din culturi și condiții sociale diverse. Experiențele lor de viață erau
diferite. Unii erau oameni instruiți, alții nu. Unii erau bogați, alții, loviți de sărăcie.
Unii erau evrei, alții erau dintre neamuri. Ei veneau de pe continente diferite și
vedeau viața diferit. Și totuși, Duhul Sfânt a avut un impact în viața tuturor. El nu
face deosebire între oameni, ci poate transforma orice om care este sensibil la
influența Sa. Din studiul acesta vom înțelege că, atunci când conlucrăm cu Duhul
Sfânt, vedem puterea făcătoare de minuni a harului Său.
II. Comentariu
Capitolele principale referitoare la lucrarea Duhului Sfânt în Noul Testament
sunt cele care relatează discursul lui Isus din Ioan 14–16. Duhul Sfânt este
Mângâietorul, Cel care ne ajută, ne însoțește, întărește mărturia noastră, ne îndrumă în alegerea cuvintelor și ne dă putere în lucrarea pentru Hristos. Ceea ce
le spunem celor din jur nu ne are niciodată în vedere pe noi, ci este întotdeauna
despre Isus. Scopul lucrării Duhul Sfânt este de a mărturisi despre Isus. „Când va
veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care
purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine. Și voi, de asemenea, veți mărturisi, pentru că ați fost cu Mine de la început” (Ioan 15:26,27).
Observați că Duhul Sfânt mărturisește, dar și noi mărturisim. Mattew Henry,
comentator biblic, afirmă următoarele: „Lucrarea Duhului Sfânt nu are ca scop să
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înlocuiască lucrarea noastră, ci să o susțină și să o încurajeze.” – Mattew Henry’s
Commentary on the Whole Bible [Comentariul lui Mattew Henry asupra întregii
Biblii], vol. 5, p. 915. Lucrarea noastră este aceea de a coopera cu Duhul Sfânt
pentru a-i aduce pe oameni la Isus și la adevărul Său. Este lucrarea Duhului aceea
de a convinge și de a converti, de a descoperi adevărul și neprihănirea, de a pune
în inimă dorința de a face binele, iar în minte, puterea de a alege binele.
Creșterea explozivă a bisericii în timpul apostolilor
Când Domnul Isus le-a spus că puterea Duhului Sfânt va veni asupra lor și că Îi
vor fi martori „până la marginile pământului” (Faptele 1:8), ucenicii trebuie să se
fi întrebat cum avea să fie posibil așa ceva vreodată. Cum putea acea mică grupă
de credincioși să aibă vreodată vreun impact asupra întregii lumi? Cum aveau ei
să împlinească vreodată această poruncă a Învățătorului lor: „Duceți-vă în toată
lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură” (Marcu 16:15)? Ei erau un grup
mic și nesemnificativ de credincioși, în mare parte fără pregătire. Aveau puține
mijloace și o misiune uriașă. Unii ar spune că era o sarcină imposibilă. Totuși, ei au
înțeles că, împreună cu Dumnezeu și prin puterea Duhului Sfânt, „nimic nu este
imposibil cu Dumnezeu” (Luca 1:37, NTR).
Ei s-au rugat și L-au căutat pe Dumnezeu, și-au mărturisit păcatele și s-au pocăit de atitudinea lor marcată de egoism. Barierele dintre ei au fost dărâmate
și ei au fost atrași mai aproape de Dumnezeu și unul de altul. În cele zece zile
petrecute în camera de sus, viața lor a fost schimbată. Acum, ei erau gata pentru
revărsarea Duhului Sfânt și, la Ziua Cincizecimii, Dumnezeu a turnat Duhul Său
într-o mare măsură. Trei mii de oameni s-au convertit în acea zi. În Faptele 4, se
spune că alte mii au crezut. Într-un timp relativ scurt, biserica Noului Testament
a avut o creștere explozivă.
În Faptele 4:31-33, vedem o frântură din experiența spirituală continuă a primilor credincioși și progresul slujirii bisericii. „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” (vers. 31). Sunt trei aspecte de observat aici: (1) s-au
rugat; (2) au fost umpluți de Duhul Sfânt și (3) au vestit Cuvântul lui Dumnezeu cu
multă încredere născută din creuzetul rugăciunii. De asemenea: „Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Și un mare har era peste ei”
(vers. 33). Cuvântul grecesc tradus prin „mărturiseau” este apodidomi, care literal
înseamnă „a transmite ce se cuvine”. Odată ce au fost răscumpărați prin harul lui
Dumnezeu și transformați prin dragostea Sa, ucenicii au simțit în inimă o dorință
nestăvilită de a vorbi despre credința lor. Nu puteau să tacă.
În Comentarii biblice AZȘ, vol. 6, pasajul din Faptele 4:33 este comentat astfel: „Mărturia apostolilor a fost dată nu prin puterea lor, ci prin intermediul unei
63

Instructori_3_2020.indd 63

3/31/2020 7:13:57 PM

puteri care nu venea din ei înșiși. Ei au primit puterea de la Duhul Sfânt” (p. 173).
Duhul Sfânt este cel care întărește întotdeauna mărturia sinceră și autentică și
o face să aibă efect în inima celor care nu cred. Mărturia credincioșilor Noului
Testament a creat o punte peste barierele culturale. I-a îndemnat să traverseze
continente. I-a purtat prin orașe și sate, prin deșerturi aride, pe mări învolburate
și pe cărările abrupte ale munților.
Plini de Duhul Sfânt, credincioșii Noului Testament au plantat biserici (Faptele
9:31), au trecut peste comportamente și obiceiuri sociale (cap. 10–15) și au semănat mesajul Evangheliei în lumea mediteraneeană. Duhul Sfânt i-a condus într-o
călătorie de neuitat a credinței, care a făcut ca zeci de mii să-L accepte pe Hristos.
Duhul Sfânt deschide și închide uși
Sunt vremuri când Duhul Sfânt închide o ușă doar pentru a deschide o alta.
Acest adevăr este ilustrat în viața apostolului Pavel. În timpul celei de-a doua călătorii misionare, el și Timotei „au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul
în Asia” (Faptele 16:6).
Nedumeriți și întrebându-se unde îi conducea Dumnezeu, Pavel și echipa lui
de evangheliști au călătorit prin Asia, hotărâți să predice Evanghelia în Bitinia,
dar „Duhul lui Isus nu le-a dat voie” (vers. 7). Pavel nu dorea decât să-L slujească
pe Isus și să predice Evanghelia, dar ușile i se închideau în față din toate părțile.
Apoi, în mod miraculos, într-un vis, „un om din Macedonia stătea în picioare și i-a
făcut următoarea rugăminte: «Treci în Macedonia și ajută-ne!»” (vers. 9). Atunci,
Dumnezeu „a închis ușa” anumitor regiuni geografice din Asia, deoarece „ușa”
unui continent întreg era deschisă pentru Evanghelie. Când închide o ușă, Duhul
Sfânt deschide alta.
Dumnezeu este Dumnezeul ușilor deschise. Una dintre atribuțiile Duhului
Sfânt este aceea de a deschide inima față de Evanghelie. El convinge lumea cu
privire la păcat, neprihănire și judecată. Același Duh Sfânt care a deschis inima
Lidiei, a roabei care avea un duh de ghicire, a temnicerului, a judecătorului roman, a lui Crisp, fruntașul sinagogii, și a lui Dionisie încă deschide și astăzi inima și mintea oamenilor față de Evanghelie. Același Duh Sfânt care a pregătit o
comunitate romană retrasă, Filipi, pentru mărturia lui Pavel, mai pregătește și
astăzi inimile oamenilor. Duhul Sfânt care a mers înaintea lui Pavel la Tesalonic,
o comunitate de muncitori, merge și înaintea noastră astăzi pentru a pregăti calea evanghelizărilor adresate unui public larg. Duhul Sfânt care a lucrat în sofisticata Atena sau în Corintul decadent, încă lucrează și astăzi în orașele lumii
noastre pentru a crea receptivitate față de Evanghelie. Duhul Sfânt care a lucrat
în veacurile trecute este încă la lucru și astăzi. Încă mai este putere în Cuvântul
lui Dumnezeu care ne transformă viața prin Duhul Sfânt. Apostolul Petru spune
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că Biblia a fost scrisă după cum „oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de
Duhul Sfânt” (2 Petru 1:21). Același Duh Sfânt, care a inspirat Biblia, lucrează prin
intermediul Cuvântului lui Dumnezeu ca să producă schimbări în mintea oamenilor și să le transforme viața atunci când noi vorbim din Cuvânt. Puterea mărturiei
Noului Testament a fost puterea Duhului Sfânt care a schimbat vieți prin intermediul Cuvântului lui Dumnezeu. Apostolii au vestit Cuvântul. Ei cercetau Cuvântul.
Duhul Sfânt a lucrat prin oameni, bărbați și femei, conduși de El, ale căror minți
erau pline de Cuvântul lui Dumnezeu.
III. Aplicație
Se povestește despre un cuplu care și-a comandat un frigider. Totul părea să
funcționeze bine când persoana însărcinată cu livrarea a instalat noul aparat electrocasnic. Proprietarii și-au umplut frigiderul cu mâncare și apoi au plecat într-o
vacanță de două săptămâni. Când s-au întors și au deschis frigiderul, i-a izbit un
miros îngrozitor. Fructele și legumele se stricaseră, iar restul mâncării se acrise.
Au descoperit că, în lipsa lor, se întrerupsese curentul. Mâncarea trebuia să fie
aruncată. Când se întrerupe legătura cu sursa de energie electrică, ce este pus în
frigider se strică. În mod asemănător, când puterea Duhului Sfânt nu mai curge
din viața noastră către alții, mărturia noastră nu devine doar ineficientă, ci va
fi respinsă ca o mâncare alterată. Nu putem să înlesnim manifestarea roadelor
Duhului Sfânt în viața celor necredincioși dacă ele nu se manifestă în viața noastră, și aceasta pentru că suntem „deconectați” de la Dumnezeu și curentul este
oprit.
Reflectă asupra următoarelor întrebări:
1. Ești conectat la Sursa oricărei puteri? Ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt?
2. Este vreo barieră între tine și altcineva care ar afecta eficiența mărturiei
tale?
3. Ai încercat vreodată să prezinți Cuvântul mai degrabă prin propria putere
decât prin puterea Duhului Sfânt?
4. Care este atitudinea ta față de misiunea încredințată de Domnul? Crezi că
Duhul Sfânt îți deschide uși în locul în care te afli? Îți deschide El în mod regulat
noi oportunități în viața oamenilor cu care te întâlnești în fiecare zi?
Să ne oprim și să ne rugăm în tăcere pentru ocaziile de a vorbi cu anumiți
oameni de lângă noi despre dragostea și adevărul lui Dumnezeu.
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STUDIUL

6

1–7 august

Posibilități nelimitate
Sabat după-amiază
Text de memorat: „Dar toate aceste ________ le face unul și același
Duh, care dă _________ în parte după cum voiește.” (2 Corinteni 12:11)
Dumnezeu ne cheamă să dăm mărturie pentru El (Faptele 1:8; Isaia 43:10).
Capacitatea de a da mărturie nu este un dar special pe care îl au doar câțiva
aleși, ci este chemarea divină adresată fiecărui creștin.
Biblia folosește diferite expresii pentru a descrie această chemare. Noi trebuie să fim „lumina lumii”, „trimiși împuterniciți ai lui Hristos” și „o preoție împărătească” (Matei 5:14; 2 Corinteni 5:20; 1 Petru 2:9). Același Dumnezeu care
ne cheamă la slujire și la a da mărturie ne și înzestrează pentru misiune. El îi dă
daruri spirituale fiecărui credincios. Dumnezeu nu îi cheamă pe cei calificați, ci
îi califică pe cei pe care i-a chemat. După cum le oferă mântuirea în dar tuturor
celor care cred, în același fel le dă și darurile Lui fără plată.
Când ne consacrăm pe noi înșine lui Dumnezeu și ne dedicăm viața în slujba Sa, posibilitățile noastre de slujire sunt nelimitate. „Nu există nicio limită
a măsurii în care poate fi folositor cineva care, lăsând eul deoparte, face loc
lucrării Duhului Sfânt asupra inimii sale și duce o viață pe deplin consacrată lui
Dumnezeu.” – Ellen G. White, Divina vindecare, p. 159
În studiul din această săptămână vom învăța despre posibilitățile noastre
nemărginite de slujire prin intermediul darului Duhului Sfânt.
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Duminică, 2 august

Diferite daruri, unitate în slujire

Te-ai gândit vreodată cât de diferiți unul de altul au fost ucenicii? Contextele
sociale, personalitățile, temperamentele și darurile lor au fost foarte diferite.
Dar acest lucru nu a constituit o problemă pentru biserică, ci a fost un punct forte. Matei, vameșul, a fost un om precis și punctual. Prin contrast, Petru deseori
era pripit la vorbă, fiind înflăcărat și impulsiv. Însă și el avea calități înnăscute
de conducător. Ioan era o fire sensibilă, dar și franc. Andrei era un om sociabil,
atent la cei din jur și sensibil față de ceilalți. Toma avea o tendință naturală de
a cerceta lucrurile pe toate fețele și deseori avea îndoieli. Deși ucenicii aveau
daruri și personalități diferite, fiecare dintre ei a fost folosit de Dumnezeu ca să
dea o mărturie puternică pentru El.
1. Ce descoperim în următoarele pasaje despre nevoia bisericii, ca trup al lui
Hristos, de a avea oameni cu daruri diferite?
1 Corinteni 12:12,13,18-22_____________________________________________
__________________________________________________________________

Dumnezeu Se bucură să ia oameni din medii diferite, cu talente și abilități
diferite și să le împartă daruri în vederea slujirii. Trupul lui Hristos nu este format dintr-un grup omogen, de oameni de același fel. Nici nu este un club de
persoane care provin din același mediu și care gândesc la fel. Dimpotrivă, trupul lui Hristos, biserica, este o mișcare dinamică de oameni cu daruri diferite, uniți în dragostea lor pentru Hristos și pentru Scriptură, și care și-au luat
angajamentul de a împărtăși lumii dragostea și adevărul Său (Romani 12:4;
1 Corinteni 12:12). Membrii trupului lui Hristos au felurite daruri, însă fiecare
este valoros, fiecare este esențial pentru funcționarea sănătoasă a trupului ca
întreg. După cum ochii, urechile și nasul au funcții diferite, dar sunt necesare
corpului, la fel sunt și darurile (1 Corinteni 12:21,22).
Dacă ne gândim cu atenție la corpul uman, chiar și cele mai mici părți ale
lui au roluri importante. De exemplu, genele. Ce ar fi dacă nu am avea gene,
ceva aparent nesemnificativ? Particulele de praf ne-ar încețoșa vederea, iar
consecințele ar putea cauza daune ireparabile. Acel membru al bisericii care
pare cel mai „neînsemnat” este o parte esențială a trupului lui Hristos și a fost
înzestrat de Duhul Sfânt. Când Îi dedicăm lui Dumnezeu în totalitate darurile pe
care le avem, fiecare dintre noi poate avea un impact cu urmări veșnice.
Chiar dacă ești foarte talentat, care sunt lucrurile la care nu ești atât de
bun ca alții din biserică? Ce ar trebui să te învețe acest lucru?
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Luni, 3 august

Dumnezeu, Dătătorul tuturor darurilor bune

Conform cu 1 Corinteni 12:11,18; Efeseni 4:7,8 și Iacov 1:17, Dumnezeu este
sursa tuturor darurilor și „orice dar desăvârșit” vine de la El. Putem fi siguri că
El ne va da exact darurile Duhului Sfânt care ni se potrivesc cel mai bine și va
folosi cel mai bine aptitudinile noastre pentru cauza Lui și gloria Numelui Său.
2. Cui îi dă Dumnezeu daruri spirituale?
Marcu 13:34________________________________________________________
1 Corinteni 12:11____________________________________________________

Biblia arată că Dumnezeu are o misiune specială pentru fiecare dintre noi în
răspândirea Evangheliei. În parabola despre omul care a plecat într-o altă țară
și și-a lăsat casa pe mâna slujitorilor săi, cerându-le să aibă grija de ea, stăpânul
casei le-a dat slujitorilor săi diferite sarcini (Marcu 13:34). Fiecare om are o lucrare anume de făcut, iar Dumnezeu le dă tuturor daruri spirituale ca să aducă
la îndeplinire lucrarea sau misiunea la care sunt chemați. Când ne predăm viața
lui Hristos și, prin botez, devenim membri ai trupului Său, Duhul Sfânt ne dă
daruri pentru ca noi să putem sluji biserica și să dăm mărturie lumii.
În 1903, Ellen G. White i-a scris unui frate, încurajându-l să-și folosească darurile primite de la Domnul în vederea slujirii. „Cu toții suntem membri ai familiei lui Dumnezeu și tuturor ne-au fost încredințate, într-o măsură mai mare sau
mai mică, talente de la Dumnezeu, pentru folosirea cărora suntem răspunzători. Indiferent dacă talentul nostru este mare sau mic, noi trebuie să-l folosim
în slujba lui Dumnezeu și trebuie să recunoaștem dreptul fiecăruia de a-și folosi
darurile care i-au fost încredințate. Niciodată nu ar trebui să disprețuim nici cel
mai mic capital fizic, intelectual sau spiritual.” – Scrisoarea 260, 2 decembrie
3. Ce ne spune Biblia despre făgăduința Duhului Sfânt și botez?
Faptele 10:36-38_____________________________________________________
Matei 3:16-17_______________________________________________________
Faptele 2:38-42______________________________________________________

După cum Domnul Isus a fost uns de Duhul Sfânt la botez ca să fie pregătit
și înzestrat pentru lucrarea Lui în lume, la fel fiecăruia dintre noi i-a fost făgăduit Duhul Sfânt la botez. Dumnezeu dorește ca noi să avem asigurarea că El a
împlinit Cuvântul Său și ne-a împărțit daruri spirituale pentru binecuvântarea
bisericii Sale și a lumii.
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Marți, 4 august

Scopul pentru care sunt oferite darurile spirituale

4. De ce îi dă Dumnezeu daruri spirituale fiecărui credincios? Cu ce scopuri
sunt oferite ele?
1 Corinteni 12:7_____________________________________________________
Efeseni 4:11-16______________________________________________________
__________________________________________________________________

Darurile spirituale servesc mai multor scopuri. Dumnezeu le dă pentru a
hrăni și a întări biserica în vederea împlinirii lucrării Sale. Ele sunt concepute
pentru a facilita dezvoltarea unei biserici unite, gata să împlinească lucrarea Lui
în lume. Scriitorii biblici ne dau exemple de daruri spirituale pe care Dumnezeu
le împarte bisericii Sale, precum darurile slujirii, vestirii, învățării, îmbărbătării
și dăruirii. De asemenea, ei vorbesc și despre darul primirii de oaspeți, darul
milosteniei, al ajutorării cu bucurie, pentru a menționa doar câteva. Pentru o
listă mai largă, citește Romani 12 și 1 Corinteni 12.
Poate te întrebi despre legătura dintre darurile spirituale și talentele înnăscute. Darurile spirituale sunt calități divine oferite de Duhul Sfânt fiecărui
credincios, în vederea misiunii speciale pe care o are în biserică și a slujirii în
lume. Acestea pot include și talente naturale care sunt sfințite de Duhul Sfânt și
folosite în slujba lui Hristos. Toate talentele înnăscute sunt date de Dumnezeu,
însă nu toate sunt folosite în slujba lui Hristos.
„Darurile speciale ale Duhului Sfânt nu sunt singurii talanți despre care ne
vorbește parabola. Ea include, de asemenea, toate darurile și toată destoinicia,
înnăscută sau dobândită, naturală sau spirituală. Toate trebuie folosite în serviciul Domnului Hristos. Devenind ucenicii Săi, noi trebuie să ne predăm Lui cu
tot ce suntem și avem. Aceste daruri, El ni le dă înapoi curățite și înnobilate, ca
să fie folosite spre slava Sa și pentru binecuvântarea semenilor noștri.” – Ellen
G. White, Parabolele Domnului Hristos, p. 328
De asemenea, Dumnezeu a instituit daruri speciale, precum darul profeției
și anumite slujbe în biserică, cum ar fi cele de pastori și prezbiteri, care sunt
învățători pentru a-l hrăni și pregăti pe fiecare membru în vederea lucrării de
slujire (Efeseni 4:11,12). Rolul întregii conduceri a bisericii este de a-l ajuta pe
fiecare membru să-și descopere darurile și a-l învăța să le folosească pentru
zidirea trupului lui Hristos.
Ce talente înnăscute ai care, oricât de folositoare și benefice ar fi într-un
cadru secular, ar putea fi o binecuvântare și pentru biserică?
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Miercuri, 5 august

Descoperă-ți darurile

5. Ce spun următoarele pasaje despre făgăduințele lui Dumnezeu și darurile
spirituale care vor exista înainte de revenirea lui Hristos?
1 Corinteni 1:4-9 ____________________________________________________
2 Corinteni 1:20-22___________________________________________________

Dumnezeu a promis că, înainte de revenirea Domnului nostru, în biserica
Sa se vor manifesta toate darurile Duhului Sfânt. Făgăduințele Lui sunt sigure.
Dumnezeu ne-a dat mărturia Duhului Sfânt în inimă ca să ne călăuzească în
înțelegerea darurilor oferite de El. Dumnezeu ne dă darurile și tot El, prin Duhul
Său, ni le face cunoscute.
6. Ce ne spune Scriptura despre primirea darurilor lui Dumnezeu?
Matei 7:7___________________________________________________________
Luca 11:13__________________________________________________________
Iacov 1:5___________________________________________________________
__________________________________________________________________

Noi primim darurile Duhului când ne consacrăm pe noi înșine lui Dumnezeu
și Îi cerem să ni le facă cunoscute. Când inima noastră este golită de glorificarea eului personal, iar prioritatea noastră este aceea de a-L sluji pe Isus,
Duhul Său va pune în noi darurile spirituale pe care le are pregătite pentru noi.
„Revărsarea Duhului Sfânt nu a fost primită până când ucenicii nu s-au consacrat pe deplin lucrării Sale, cu credință și rugăciune. După aceea, urmașilor lui
Hristos li s-au încredințat bunurile cerului într-un mod special. … În Hristos Isus,
darurile sunt deja ale noastre, dar luarea lor în stăpânire depinde de primirea
Duhului lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, p. 327
Darurile spirituale (1 Corinteni 12:4-6) sunt calități pe care Dumnezeu ni le
oferă ca noi să-L putem sluji în mod eficient. Slujbele din biserică sunt domeniile generale în care ne putem manifesta darurile, iar acțiunile sunt ocaziile
specifice care înlesnesc folosirea darurilor. Darurile spirituale nu vin pe deplin
dezvoltate. Pe măsură ce Duhul Sfânt produce o impresie asupra ta cu privire
la un domeniu de slujire, roagă-te ca El să te conducă spre o lucrare specifică în
care să îți exerciți darul tău în cadrul misiunii bisericii.
Care sunt darurile tale specifice? Cum le poți îmbunătăți pentru a-I sluji
Domnului?
70

Instructori_3_2020.indd 70

3/31/2020 7:13:57 PM

Joi, 6 august

Să ne dezvoltăm darurile

7. Care este gândul cel mai însemnat pe care îl găsești în pilda talanților? De ce
primii doi slujitori au fost lăudați, iar ultimul a fost condamnat? Ce ne spune
parabola despre folosirea talanților pe care îi avem? (Vezi vers. 29.)
Matei 25:14-30______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Stăpânul i-a încredințat fiecărui slujitor câte un talant, „după puterea lui”
(vers. 15). Fiecare a primit o sumă diferită de a celorlalți. Unul a primit cinci
talanți, altul, doi și altul, un talant. Fiecare slujitor a trebuit să aleagă cum să
investească sau să folosească ce primise. Important de observat: ceea ce le
fusese încredințat nu era al lor, ci al stăpânului, care le dăduse slujitorilor și o
însărcinare anume.
Pe stăpân nu-l interesa cine primise talanții cu o valoare mai mare sau cine
îi primise pe cei cu o valoare mai mică. Și nici câți talanți primise fiecare. El a
vrut să știe ce a făcut fiecare cu ce îi fusese încredințat.
Pavel spune astfel în 2 Corinteni 8:12: „Pentru că, dacă este bunăvoință,
darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are.”
Stăpânul i-a lăudat pe primii doi slujitori, pentru că au fost credincioși în
întrebuințarea talanților. Talanții lor s-au înmulțit prin folosire. Robul „viclean”
nu a folosit talantul pe care stăpânul i l-a dat, prin urmare nu l-a înmulțit. Este
un adevăr veșnic acela că „legea slujirii devine veriga de legătură ce ne leagă de
Dumnezeu și de semenii noștri”. – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos,
p. 326. Robul netrebnic a dat cu piciorul ocaziei de a sluji și, în cele din urmă, a
pierdut abilitatea de a sluji.
Când ne folosim darurile încredințate de Dumnezeu pentru slava Numelui
Său, acestea se vor înmulți și vor crește. Cum poți să descoperi care sunt darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu? Cere-I lui Dumnezeu cu umilință să-ți arate
domeniile în care dorește să slujești. În timp ce El îți impresionează mintea, tu
implică-te. Darurile tale se vor dezvolta pe măsură ce le vei folosi și vei avea
satisfacție în slujirea Lui.
Gândește-te la această parabolă și aplic-o în viața ta. Ce îți spune despre
ceea ce faci cu ce ți-a încredințat Dumnezeu? (Nu uita: Tot ce ai este un dar
de la Domnul.)
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Vineri, 7 august

Un gând de încheiere

Înțelegerea corectă a învățăturii biblice despre darurile spirituale aduce
unitate în biserică. Recunoașterea faptului că fiecare dintre noi este valoros și
necesar ne unește. Fiecare membru al bisericii lui Isus este necesar în vederea
împlinirii misiunii Sale și înzestrat pentru slujire.
„Fiecăruia îi este încredinţată o lucrare de făcut pentru Domnul. Fiecăruia
dintre slujitorii Săi îi sunt încredinţate daruri speciale, sau talanţi. «Unuia i-a
dat cinci talanţi, altuia, doi şi altuia, unul: fiecăruia după puterea lui.» Fiecare
dintre slujitori are un credit pentru care este responsabil, şi diferitele credite
sunt proporţionale cu diferitele noastre capacităţi. În repartizarea darurilor,
Dumnezeu nu a fost părtinitor. El a împărţit talanţii potrivit cu puterea cunoscută a slujitorilor Săi şi aşteaptă să Îi fie înapoiat un profit corespunzător.” –
Ellen G. White, Mărturii, vol. 2, p. 282
Nu uita că darurile Duhului Sfânt sunt date pentru slava lui Dumnezeu și
nu pentru propria slavă. Dumnezeu le împarte pentru înălțarea Numelui Său și
înaintarea cauzei Sale.
Pentru studiu suplimentar: Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos,
capitolul „Talanții”.
Studiu la rând:
Proverbele 24–30
Evanghelizare, subcapitolul „Prezentarea reformei sănătății” („Prezentarea
subiectului despre sănătate...”)
1. Pe cine blestemă popoarele?
2. Cu ce anume sunt comparate cuvintele clevetitorului?
3. Cu ce este comparat bunul nume pentru un om?
4. Ce face copilul „lăsat de capul lui”?
5. Care este cea mai bună cale de a-i învăța pe bărbați și femei lipsa de valoare a lucrurilor lumești?
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MATERIAL PENTRU INSTRUCTORI
Text-cheie: 1 Corinteni 12:1-11.
Pasaje biblice în studiu: Romani 12:3-8; 1 Corinteni 12:12-22; Efeseni 4:7-16.

1. Privire generală
Mulți creștini își pun întrebări practice despre darurile Duhului: Ce sunt ele?
Sunt rezervate doar pentru câțiva supercreștini? Sunt ele pentru fiecare creștin?
Cum să-mi descopăr darurile spirituale? Care este scopul lor?
Darurile spirituale sunt strâns legate de lucrarea Duhului Sfânt. Motivul pentru care Scripturile le numesc „spirituale” este că ele sunt daruri, abilități sau
talente pe care Duhul Sfânt le dă fiecărui credincios pentru slava lui Dumnezeu.
Darurile spirituale nu ne sunt date de Duhul Sfânt pentru a ne slăvi pe noi înșine.
Ele nu trebuie folosite cu scopul de a face paradă egoistă ca să arătăm cât de
talentați suntem sau ca să atragem atenția asupra noastră. Dacă sunt înțelese
corect, toate darurile Duhului Sfânt sunt date cu două scopuri esențiale: pentru
a hrăni sau întări biserica, trupul lui Hristos, și pentru a împlini lucrarea Lui de a
ajunge cu Evanghelia la oameni.
Darurile spirituale sunt date fiecărui credincios și au roluri diferite. În Hristos,
fiecare are aceeași valoare, însă nu avem aceleași roluri sau aceleași daruri.
Această diversitate a darurilor întărește biserica și dă putere mărturiei ei față de
lume. Aceste diferențe constituie un punct forte, și nu o slăbiciune. Duhul Sfânt
este Cel care alege ce daruri să împartă fiecărui credincios, pe baza trecutului, a
culturii și a personalității fiecăruia și în lumina nevoilor bisericii. Duhul Sfânt știe
cel mai bine ce daruri să împartă, care să aducă împlinire în slujba lui Hristos și
cea mai mare binecuvântare în biserică și în lume.
II. Comentariu
În 1 Corinteni 12, apostolul Pavel începe astfel: „În ce privește darurile du
hovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință” (vers. 1). Subiectului despre
darurile spirituale îi sunt dedicate capitolul 12 din 1 Corinteni, mare parte din
Romani 12 și o secțiune amplă din Efeseni 4, pentru că o înțelegere adecvată a darurilor spirituale este vitală atât pentru hrănirea, cât și pentru creșterea bisericii.
Să răspundem mai întâi la unele întrebări referitoare la darurile spirituale. Ce
sunt ele? Cum diferă de talentele naturale? Cine le primește? Cu ce scop sunt
împărțite? Darurile spirituale sunt calități oferite prin putere divină de Duhul
Sfânt în mod specific pentru zidirea trupului lui Hristos și pentru a-i ajuta pe
credincioși să fie martori eficienți în lume.
Toate abilitățile noastre vin de la Dumnezeu, fie că suntem credincioși sau nu.
Orice talent pe care îl avem este dat de El. Totuși, darurile spirituale sunt diferite
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de talentele naturale în două aspecte distincte: pentru ce sunt folosite și unde.
Talentele naturale pot fi folosite pentru propria glorie. Darurile spirituale sunt
folosite doar pentru slava lui Dumnezeu. Talentele naturale sunt folosite deseori
pentru promovarea poziției cuiva în lume. Darurile spirituale sunt folosite în mod
neegoist pentru binecuvântarea și dezvoltarea bisericii lui Dumnezeu.
Darurile spirituale îi sunt promise fiecărui om care își încredințează viața lui
Hristos. Apostolul Pavel afirmă: „Dar toate aceste lucruri le face unul și același
Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește” (1 Corinteni 12:11).
Când ne predăm viața lui Isus, Duhul Sfânt ne dă daruri în vederea mărturisirii
și a slujirii. Cei neconvertiți pot să aibă anumite talente naturale. Când oamenii
se convertesc, Duhul Sfânt deseori reorientează sau schimbă scopul acelor talente
naturale pentru gloria lui Dumnezeu și înaintarea cauzei lui Hristos. Sunt și situații
când Duhul Sfânt le împarte daruri acelora care nu au avut sau nu și-au imaginat
niciodată că ar putea avea acele daruri. Acum ei simt împlinire în folosirea darurilor
pe care le-au descoperit pentru a-I sluji lui Hristos. Ca parte a trupului Său, ei se
bucură să-și poată aduce contribuția la zidirea bisericii și să participe la lucrarea Sa.
Conform pasajului din 1 Corinteni 12:11, Duhul Sfânt dă daruri spirituale „fiecăruia în parte cum voiește”. Duhul Sfânt nu dă același dar fiecăruia, însă El îi dă
daruri fiecărui credincios. Nu trece cu vederea niciun om. Fiecare credincios are
parte de darurile Duhului. Ellen G. White subliniază astfel acest adevăr: „Fiecărei
persoane i s-a încredințat un dar deosebit, sau un talent, care trebuie să fie folosit
pentru înaintarea Împărăției Răscumpărătorului.” – Mărturii, vol. 4, p. 618
Accentuați în grupă faptul că fiecărui membru i s-a dat un dar spiritual sau mai
multe, prin lucrarea Duhului Sfânt. Dacă credem Cuvântul lui Dumnezeu, putem
să-I mulțumim Domnului pentru darurile pe care ni le-a dat, să Îl rugăm să ni le
descopere și, când o va face, să le folosim spre slava Lui. Duhul Sfânt nu dă daruri
doar câtorva aleși și nu-i neglijează, nici nu-i ocolește pe alții care pot părea mai
puțin talentați. El dă darurile lui Dumnezeu fiecăruia în parte după cum dorește.
Duhul Sfânt alege darurile
Să presupunem că este ziua de naștere a unui prieten. Cine alege cadoul pe
care i-l vei dărui? Tu, bineînțeles. Îmi amintesc cum, copil fiind, îmi făceam o
listă cu cadouri pentru ziua mea, însă, în cele din urmă, părinții erau cei care îmi
alegeau cadoul. Alegerea lor era mult mai bună decât alegerea mea. Ei știau mai
bine ce anume avea să-mi aducă mai multă bucurie decât ce credeam eu că putea
să mă mulțumească.
Duhul Sfânt știe ce fel de daruri să dea fiecărui credincios, pentru ca Hristos să
fie cât mai bine onorat în viața lui. În Comentarii biblice AZȘ citim: „Duhul Sfânt Își
împarte darurile Sale credincioșilor potrivit cunoașterii Sale despre capacitățile
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și nevoile care există în experiența fiecărui individ. Nu este o decizie arbitrară, ci
una întemeiată pe o cunoaștere și o înțelegere supreme.” – vol. 6, p. 722. Aceasta
ar trebui să fie o mare sursă de încurajare pentru fiecare dintre noi. Avem asigurarea absolută nu doar că Duhul Sfânt ne dă daruri, ci și că acestea sunt exact
cele de care avem nevoie pentru a fi cei mai eficienți martori pentru Hristos.
Darurile pe care le ai sunt cele pe care Duhul Sfânt le-a considerat necesare pentru creșterea ta spirituală și pentru cauza lui Hristos.
Daruri diferite
Deși este un singur trup, biserica este alcătuită dintr-o varietate de membri
care, cu toții, contribuie la realizarea aceluiași obiectiv – Hristos descoperit lumii
prin mărturia ei. Scriindu-le membrilor bisericii din Roma, apostolul Pavel afirmă:
„Tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare
în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura
credinței lui” (Romani 12:5,6). El dezvoltă acest gând în 1 Corinteni 12:12: „Căci,
după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele
trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos.”
Sunt câteva lucruri care merită să fie subliniate în cadrul grupei când discutați
analogia cu trupul lui Hristos. În corpul uman, fiecare parte are o funcție. Nu
există organe inactive. Fiecare a fost așezat în corpul uman pentru a îndeplini
un anumit rol și are funcția sa unică. Fiecare contribuie la bunăstarea generală a
întregului corp. Biserica are nevoie de membri activi, care se angajează să contribuie la sănătatea generală a bisericii, care este trupul lui Hristos.
În 1 Corinteni 12, Romani 12 și Efeseni 4, Biblia ne oferă exemple de daruri pe
care le dă Dumnezeu bisericii Sale. Printre acele daruri se numără și darul conducerii, darul de a fi apostol, proroc, învățător, evanghelist sau păstor, cum au avut
cei care au cârmuit biserica lui Dumnezeu de-a lungul secolelor. Scopul acestor
daruri ale conducerii este de a înlesni unitatea, de a susține creșterea spirituală
și a-i înzestra pe membrii bisericii în vederea misiunii. Aceleași pasaje vorbesc și
despre darurile referitoare la slujire, care le sunt date fiecărui credincios. Câteva
exemple ar putea fi darul ospitalității, cel al generozității, darul ajutorării, al milei,
darul credinței și cel al vindecării.
Multe dintre aceste daruri sunt calități ale unei inimi convertite. În umblarea
noastră zilnică cu Hristos, toți trebuie să fim primitori de oaspeți. Fiecare credincios este chemat să fie generos în modul lui de dăruire. Ajutorarea sau sprijinirea
altora, ca și mila, fac parte din viața fiecărui creștin. Toți trebuie să găsim modalități
prin care să le aducem binecuvântare altora și să le oferim harul vindecător al lui
Dumnezeu. Dacă aceste calități sunt răspunsul natural al inimii convertite și trebuie
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să fie manifestate în viața tuturor credincioșilor, de ce sunt considerate daruri spirituale selectate de Duhul Sfânt și oferite unora și nu și altora?
Răspunsul este pur și simplu următorul: Deși toți credincioșii sunt chemați să
manifeste un spirit ospitalier, nu orice credincios este chemat să slujească prin darul ospitalității. Deși toți suntem chemați să fim generoși, nu toți suntem chemați
la o slujire în care generozitatea devine modul nostru de a lucra pentru Hristos.
Convertirea aduce schimbări în viața noastră. Noi trebuie să manifestăm zilnic
calitățile unei vieți asemenea vieții lui Hristos. Duhul Sfânt dezvoltă aceste calități
și, pe măsură ce lucrează astfel, ele devin mijlocul de slujire în biserica lui Hristos.
Uneori, El dă calități cu totul noi, ca daruri spirituale, pentru ca noi să ne descoperim rolul care aduce cea mai mare împlinire și care este cel mai folositor pentru
biserică. După cum afirmă apostolul Pavel, acest lucru aduce „creșterea potrivit cu
lucrarea fiecărei părți în măsura ei” și „zidește în dragoste” (Efeseni 4:16).
III. Aplicație
Dacă Duhul Sfânt dă daruri spirituale tuturor credincioșilor pentru zidirea bisericii lui Dumnezeu și pentru mărturia ei în lume, cum ni le putem noi descoperi?
Iată mai jos câțiva pași pe care îi poți împărtăși cu membrii grupei. Invită-i:
1. Să Îi spună lui Dumnezeu că ei cred că au primit daruri spirituale și să-I ceară
să li le descopere. Scriptura spune: „Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este
de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare” (Iacov 1:17). Dumnezeu, care dă darurile Sale prețioase fiecăruia
dintre noi, ni le va descoperi prin Duhul Sfânt când Îi cerem (Luca 11:13).
2. Să se sfătuiască cu liderii spirituali cu privire la modul în care Dumnezeu îi
conduce și la domeniile de slujire în care ar putea fi de folos.
3. Să înceapă să folosească darurile care le-au fost descoperite de Dumnezeu.
Scopul lor este slujirea. Când începem să folosim darurile pe care El ni le-a dat,
ele se vor dezvolta, iar abilitățile ni se vor îmbunătăți. Noi nu primim darurile spirituale dezvoltate pe deplin. Pe măsură ce le folosim, noi devenim mai eficienți în
slujirea noastră, iar darurile noastre se vor dezvolta. Ellen G. White afirmă acest
lucru cu tărie: „Cel care se va preda cu totul lui Dumnezeu va fi călăuzit de mâna
divină. Poate să fie un om simplu și, în aparență, neînzestrat cu daruri; totuși,
dacă ascultă de înștiințarea voinței lui Dumnezeu cu inimă iubitoare și încrezătoare, puterile lui vor fi curățite, înnobilate, înviorate și însușirile lui se vor înmulți.”
– Faptele apostolilor, p. 283
Când folosim darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat, vom descoperi bucurie,
satisfacție și eficiență în slujirea noastră pentru Hristos. Ceilalți vor confirma că
suntem înzestrați pentru a sluji într-un anumit domeniu, iar biserica va fi binecuvântată.
76

Instructori_3_2020.indd 76

3/31/2020 7:13:57 PM

