
Viața în puterea lui Viața în puterea lui 
Dumnezeu – cum?Dumnezeu – cum?

Scrisoare către Andrei 14

Dragă Andrei,
A trebuit să oficiez serviciul de înmormântare 
pentru o doctoriță tânără. Am cerut Biblia ei 
ca să găsesc câteva puncte de referință pentru a 
face discursul mult mai personal. Am găsit un 
loc în care ea a scris: „Vreau viață din belșug!” 
Ea își dorea exact un lucru pe care doar Isus 
ni-l poate da:

„...Eu am venit ca oile să aibă viață, și s-o aibă 
din belșug.” Ioan 10:10

Isus dorește ca noi să avem experiența acestei 
vieți noi acum și să continuăm această viață 
nouă când El va veni din nou cu viața veșnică 
în împărăția lui Dumnezeu. 

Acum provocarea este cum să fim motivați și 
puternici pentru o relație fericită și de durată 
în viață cu Isus.

O comparație potrivită: O mașină fără 
combustibil. Există doar două posibilități: să 
împingi mașina sau să faci rost de combusti-
bil. Doar când mașina are combustibil își va 
împlini scopul.

Viața creștinului fără putere poate fi com-
parată cu o mașină fără combustibil.

De aceea: Cum aș putea trăi în puterea lui 
Dumnezeu? Isus le-a spus ucenicilor Săi:

„Ci voi veți primi o putere, când Se va coborî 
Duhul Sfânt peste voi...” Faptele Apostolilor 1:8

Cum funcționează acest lucru? Unde putem 
găsi informații mai detaliate? Există un singur 
verset biblic în care Domnul Isus, plin de 
iubire și cu putere, ne încurajează să cerem 
Duhul Sfânt. Iată pasajul:

Luca 11:9-13: „De aceea și Eu vă spun: cereți, și 
vi se va da; căutați, și veți găsi; bateți, și vi se va 
deschide. Fiindcă oricine cere capătă; cine caută 
găsește; și celui ce bate i se deschide.Cine este tatăl 
acela dintre voi, care, dacă-i cere fiul său pâine, 
să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un pește, să-i dea 
un șarpe în loc de pește? Sau, dacă cere un ou, 
să-i dea un scorpion? Deci, dacă voi, care sunteți 
răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât 

*Andrei după numele Andrei din Biblie, Ioan 1:41,42  
Motivul – Andrei l-a adus pe fratele său Petru la Isus 
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mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul 
Sfânt celor ce I-L cer!”

Observi ceva? Isus a folosit verbul „a cere” 
de șase ori în acest pasaj; apoi El înlocuiește 
termenul „cere” de două ori și îl consolidează 
cu termenul „căutați” – un verb activ – și apoi 
de alte două ori cu verbul „a bate” – tot un verb 
activ. Acest lucru nu ne arată în mod clar că 
ar trebui să pornim la acțiune? Ultimul „cere” 
este la modul continuu în limba greacă. Asta 
înseamnă că noi nu ar trebui să cerem doar o 
dată, ci mai degrabă să o facem în mod conti-
nuu. Isus nu subliniază doar urgența de a cere, 
ci totodată se așteaptă să practicăm continuu 
acest lucru. Asta ne arată că Isus este convins că 
pierdem din vedere ceva esențial. În mod clar 
El ne atrage atenția la faptul că avem nevoie de 
Duhul Sfânt și că suntem dependenți de El. 

Isus ne arată cu măiestrie –repetând în mod 
frecvent aceste verbe și făcând comparații –care 
este cea mai mare nevoie a noastră: ar trebui să 
cerem în mod constant Duhul Sfânt. Excepțio-
nal! Totul are de-a face cu darul suprem al lui 
Dumnezeu – darul care aduce toate celelalte 
daruri la un loc. Acesta este darul suprem pe 
care Isus L-a dat ucenicilor Săi și dovada clară 
a dragostei Sale.

Fiecare zi va fi o aventură pentru noi, când 
noi suntem obișnuiți cu realitatea unei 

vieți umplute de Duhul Sfânt și ne predăm 
constant călăuzirii Sale.

Biblia vorbește despre trei grupe 
diferite de oameni și relația lor cu 
Dumnezeu:

Pune-ți întrebarea: Tu cărui grup îi aparții? Și 
–din ce grup vreau eu să fac parte?

1. Omul firesc

Acesta este un om care încă nu L-a primit pe 
Hristos. 

„Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului 
lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; 
și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie 
judecate duhovnicește.” 1 Corinteni 2:14

  

O viață condusă de eu

E  =  Eul, doar eul domnește pe tron
†  =  Hristos în afara vieții
•   =  Domenii ale vieții care sunt contro-
late de eu și adesea duc la discordie și 
dezamăgire
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2. Omul duhovnicesc

Acesta este un om care L-a primit pe Hristos 
și este condus și primește putere de la Duhul 
Sfânt.

„Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece 
totul...” 1 Corinteni 2:15

 

O viață condusă de Hristos

†  =  Hristos este pe tronul vieții 
E  =  Eul este detronat
 •   =   Domenii ale vieții care sunt 

controlate de Dumnezeul nelimitat și 
se dezvoltă în armonie cu planul lui 
Dumnezeu 

3. Omul lumesc

Acesta este un om care L-a primit pe Hristos 
dar adesea trece prin înfrângeri pentru că  
încearcă să trăiască o viață de creștin prin  
propria putere în loc de a cere puterea Duhului 
Sfânt.

„Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi 
ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă 
vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci 
în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate 
tari, căci nu le puteați suferi; și nici acum chiar 
nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. 
În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și 
dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi 
în felul celorlalți oameni?” 1 Corinteni 3:1-3

O viață condusă de eu 

E  =  Eul domnește pe tron
†  =  Hristos în viața omului dar nu este pe 
tron
•   =  Domenii ale vieții care sunt controlate 
de eu și adesea duc la discordie și 
dezamăgire
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Vrem să privim la 
această chestiune importantă în patru pași. 
Vom privi mai îndeaproape la situația celor 
duhovnicești și lumești. 

1. Dumnezeu dorește să avem o viață 
împlinitoare și roditoare. 

„Eu am venit ca oile să aibă viață, și s-o aibă din 
belșug.” Ioan 10:10

„Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne 
în Mine și în cine rămân Eu aduce mult rod; căci 
despărțiți de Mine nu puteți face nimic.” Ioan 
15:5

„Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, 
bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, 
facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrâna-
rea poftelor.” Galateni 5:22-23

„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 Apostolilor 1:8

 

Omul duhovnicesc

Câteva trăsături sunt caracteristice unei vieți 
cu Dumnezeu:  

• Hristos este punctul central
• Autoritatea prin Duhul Sfânt
• O viață eficientă de rugăciune
• Înțelege Cuvântul lui Dumnezeu
• Încredere în Dumnezeu
• Ascultare de Dumnezeu
• Îi conduce pe alții la Hristos

 

Dragoste/Bucurie/Pace/Îndelungă răbdare/
Bunătate/Facerea de bine/Credincioșie

Efectele acestor trăsături din viața noastră 
depind de maturitatea noastră în Hristos, de 
gradul legăturii noastre cu El și de asemenea 
dacă ne încredem pe deplin în El în toate 
aspectele vieții noastre.

Cineva, care tocmai începe să înțeleagă lucra-
rea Duhului Sfânt, nu ar trebui să se descu-
rajeze când nu aduce la fel de multe roade ca 
un creștin matur, care a fost obișnuit de atâta 
vreme cu acest adevăr.

De ce majoritatea creștinilor nu au această 
viață împlinită?
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2. Oamenii lumești nu pot avea o viață 
de creștin împlinită și rodnică.  

Unele sau toate din următoarele trăsături 
caracterizează creștinii lumești care nu se 
încred pe deplin în Dumnezeu.

• Neștiință cu privire la posesiunile Sale 
spirituale
• Necredință
• Neascultare
• Dragoste insuficientă pentru Dumnezeu 
și pentru ceilalți
• Viață de rugăciune insuficientă
• Interes insuficient față de Biblie

 

Gânduri necurate/Gelozie/Vină/Îngrijorare 
inutilă/Descurajare/Atitudine critică/Dispe-
rare/Lipsa unui scop/Legalitate (ideea că 
trebuie să câștigi ceva de la Dumnezeu)

(Cineva, care crede că este creștin adevărat, dar 
păcătuiește constant, ar trebui să se examineze 
pe sine în conformitate cu 1 Ioan 2:3, 3:6, 
3:9 și Efeseni 5:5 pentru a vedea dacă este cu 
adevărat creștin.)

Al treilea punct ne arată singura soluție la 
această problemă...

3. Isus ne-a făgăduit o viață împlinită 
și roditoare. Este rezultatul umplerii 
cu Duhul Sfânt, dar și al călăuzirii și 
autorității pe care ni le oferă Duhul 
Sfânt.

O viață umplută cu Duhul este o viață în care 
Hristos este la conducere. Hristos trăiește viața 
Sa în noi și lucrează în noi și prin noi prin 
puterea continuă a Duhului Sfânt (Ioan 15). 

A. Conform cu Ioan 3:1-8, o persoană 
devine creștină prin lucrarea Duhului Sfânt. 
În momentul nașterii noastre spirituale 
primim o viață nouă prin Hristos. 

Ar trebui să avem în vedere că:

Am primit viața naturală la naștere, viață 
pe care trebuie să o păstrăm. Din exterior 
o putem păstra cu ajutorul aerului, a apei, a 
hranei, etc. Exact la fel este și în lumea spi-
rituală, ca în lumea naturală. Noi primim 
viața noastră spirituală – Biblia o numește 
naștere din nou (Ioan 3:3), când ne predăm 
pe deplin lui Hristos și dăm dovadă de acest 
lucru prin botezul biblic făcut la momentul 
potrivit (Faptele Apostolilor 2:38; Ioan 
1:12; Ioan 14:16-17). Pentru ca această viață 
spirituală să poată supraviețui are nevoie de 
o viață cu Duhul Sfânt, rugăciune, cuvântul 
lui Dumnezeu, etc.

B. Duhul Sfânt este sursa unei vieți împlinite 
(Ioan 7:37-39).
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C. Duhul Sfânt a venit să Îl înalțe pe Hristos 
(Ioan 16:1-15). Când cineva este umplut cu 
Duhul Sfânt, atunci este un urmaș credincios 
a lui Isus Hristos.

D. Hristos ne-a făgăduit puterea Duhului 
Sfânt în ultimele Sale cuvinte înainte de a Se 
înălța la cer pentru ca noi să primim putere să 
fim ucenicii și martorii Lui (Faptele Apostoli-
lor 1:1-9).

Cum poate fi un om umplut cu Duhul Sfânt?

4. Suntem umpluți cu Duhul Sfânt prin 
credință. 

Atunci putem avea o viață din belșug și rodi-
toare, viață pe care ne-a promis-o Hristos.

Nu putem câștiga belșugul lui Hristos – este 
un dar.

Îl primim prin credință – încrezându-ne în 
Dumnezeu.

Poți și tu să fii umplut cu Duhul Sfânt acum, 
când:

A.  Ai o dorință adevărată de a fi umplut și 
condus de Duhul Sfânt (Matei 5:6; Ioan 
7:37-39).

B.  Roagă-te prin credință să fii umplut de 
Duhul Sfânt, cu alte cuvinte, încrede-te că 
Isus Hristos va răspunde rugăciunii tale.

  Isus a spus: „’Cine crede în Mine, din inima 
lui vor curge râuri de apă vie, cum zice 
Scriptura.’

 Spunea cuvintele acestea despre Duhul...” 
Ioan 7:38-39

„...așa ca, prin credință, noi să primim Duhul 
făgăduit.” (Galateni 3:14)

Dumnezeu a făcut ușor ca noi să ne încre-
dem în El dându-ne făgăduințe concrete. El 
spune în 1 Ioan 5:14: „Îndrăzneala pe care 
o avem la El este că, dacă cerem ceva după 
voia Lui, ne ascultă.” 

Cei care se roagă conform voii lui Dumne-
zeu –următorul verset spune: „Și, dacă știm 
că ne ascultă, orice I-am cere, știm că suntem 
stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.” 1 
Ioan 5:15

O altă traducere (NIV) spune astfel: „Și 
dacă știm că El ne aude – orice I-am cere – 
știm că avem ceea ce I-am cerut.”

Aceasta înseamnă că rugăciunile înălțate 
conform voii lui Dumnezeu primesc ime-
diat răspuns, când le aducem înaintea lui 
Dumnezeu, deși adesea nu simțim nimic. 
Simțămintele pot apărea mai târziu.
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„Tată din ceruri, am venit la Tine 
în numele lui Isus. Nu te pot urma 
în propria mea putere. Îmi cunoști 
multele încercări eșuate. Din toată 
inima îți cer să îmi dai puterea de 
a trăi conform cu voia Ta. Tu mi-ai 
poruncit: „Fiți plini de Duh” (Efe-
seni 5:18). Eu vreau să fiu umplut 
de Duh. Îți cer să transformi acest 
lucru în realitate acum, pentru 
că Tu ai făgăduit că vrei să ne dai 
Duhul Sfânt mai mult decât un 
tată pământesc vrea să dea lucruri 
bune copiilor lui (Luca 11:13). 
Vreau să Îți mulțumesc că deja 
m-ai umplut, pentru că Tu ai făgă-
duit că atunci când mă rog con-
form cu voia Ta, atunci pot ști că 
deja am ceea ce am cerut (1 Ioan 
5:14-15). Te rog să mă călăuzești și 
să mă folosești astăzi conform cu 
voia Ta. Amin.”

Sugestie de rugăciune

Exemplu: Cineva se roagă să scape de 
sub influența tutunului. Rugăciunea lui 
primește răspuns prin credință chiar în 
momentul în care a fost rostită. Câteva ore 
mai târziu el observă că nu mai poftește 
tutun. (Mai multe în scrisoare către Andrei 
despre „Biruința asupra tutunului și alco-
olului.” Rugăciunea pe baza făgăduințelor 
este explicată acolo în detaliu.)

Isus spune în Marcu 11:24: „De aceea vă 
spun că orice lucru veți cere, când vă rugați, 
să credeți că l-ați și primit, și-l veți avea.”

C.  Dumnezeu ne-a dat o făgăduință în Luca 
11:9-13 pentru primirea Duhului Sfânt.
Deja am analizat acest lucru la începutul 
scrisorii (capitolul), deci amintim doar ver-
setul 13: „Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți 
să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai 
mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul 
Sfânt celor ce I-L cer!”

Cum să te rogi prin credință pentru a fi 
umplut cu Duhul Sfânt. 

O rugăciune care folosește făgăduințele ne 
întărește încrederea în faptul că ea ne va fi 
acordată și în același timp, este o ocazie de a ne 
exprima credința. În continuare prezentăm o 
sugestie de rugăciune:

Această rugăciune corespunde cu dorințele tale? 
Dacă da, atunci fă ca aceasta să fie rugăciunea ta 
acum. Îți recomand să înalți această rugăciune 
cu glas tare și să te încrezi că Dumnezeu te-a 
umplut acum cu Duhul Său cel Sfânt. 
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Asigurarea că ești umplut de Duhul 
Sfânt. 

I-ai cerut lui Dumnezeu să te umple cu Duhul 
Său cel Sfânt? Pe baza cărei autorități poți știi 
că ai fost umplut cu Duhul Sfânt? (Pentru 
că Dumnezeu și cuvântul Său este demn de 
încredere: Evrei 11:6; Romani 14:22-23).

Simțămintele nu sunt esențiale. Făgăduințele 
lui Dumnezeu din Cuvântul Său sunt vitale – 
nu simțămintele tale. Un creștin trăiește prin 
credință, adică încrezându-se în seriozitatea lui 
Dumnezeu și a Cuvântului Său. 

Următoarea ilustrație ne arată relația dintre 
fapte (Dumnezeu și cuvântul Său), credință 
(încrederea noastră în Dumnezeu și cuvântul 
Său) și simțăminte (rezultatul credinței și 
ascultării) (Ioan 14:21).

Trenul poate călători cu sau fără vagonete. Ar 
fi inutil ca vagonetele să tragă locomotiva. Tot 
așa, creștinii nu sunt dependenți de starea lor 
de spirit și de emoții, ci ei își pun încrederea 
(credința) în seriozitatea lui Dumnezeu și în 
făgăduințele cuvântului Său. 

Cum să trăiești prin Duhul Sfânt

Un creștin poate avea doar o viață umplută 
de Duhul Sfânt prin credință (încredere în 
Dumnezeu și făgăduințele Sale). Făcând astfel, 
noi ar trebui să acordăm atenție cuvintelor din 
2 Corinteni 4:16: 

„...totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din 
zi în zi.”

Tocmai de aceea este recomandat să ne dedi-
căm viața lui Dumnezeu în fiecare dimineață 
și prin credință să Îi cerem – de preferat cu o 
făgăduință – să fim reînnoiți cu Duhul Sfânt. 
Când trăiești zi de zi încrezându-te în Hristos, 
atunci se vor întâmpla următoarele:

A.  Viața ta va avea tot mai multe din roadele 
Duhului (Galateni 5:22); caracterul tău se 
va asemăna tot mai mult cu al lui Hristos 
(Romani 12:2; 2 Corinteni 3:18).

B.  Viața ta de rugăciune și citirea Cuvântului 
lui Dumnezeu va avea o mai mare semni-
ficație.

C.  Vei simți puterea Lui pentru a te împotrivi 
ispitelor și păcatului.

„Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost 
potrivită cu puterea omenească. Și Dumne-
zeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți 
ispitiți peste puterile voastre...” 1 Corinteni 
10:13

„Pot totul în Hristos care mă întărește.” 
Filipeni 4:13
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„Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în 
puterea tăriei Lui.” Efeseni 6:10

„Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, 
ci de putere, de dragoste și de chibzuință.” 2 
Timotei 1:7

„Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei 
ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după 
îndemnurile firii pământești, ci după îndem-
nurile Duhului. În adevăr, legea Duhului 
de viață în Hristos Isus m-a izbăvit de legea 
păcatului și a morții.” Romani 8:1-2

„Știm că oricine este născut din Dumnezeu 
nu păcătuiește, ci Cel născut din Dumnezeu 
îl păzește, și cel rău nu se atinge de el.” 1 Ioan 
5:18 

D.  Vei simți susținerea lui Dumnezeu când dai 
mărturie (Faptele Apostolilor 1:8). 

Respirație spirituală  
Prin credință poți experimenta continuu 
dragostea și iertarea lui Dumnezeu. 
Când îți va fi clar că Dumnezeu nu 
aprobă ceva (o atitudine sau o faptă) în 
viața ta, deși trăiești cu El și îți dorești 
din toată inima să Îl urmezi, atunci 
mărturisește-ți păcatul; de exemplu, o 
greșeală, neîmpăcarea, etc. Apoi mulțu-
mește-I că El ți-a iertat păcatele pentru 
că Hristos a murit pe cruce. Acceptă 
dragostea și iertarea Lui prin credință și 
continuă să trăiești în părtășie cu El.

Când tu te aşezi din nou pe tronul vieții tale 
păcătuind – o faptă de neascultare – atunci 
practici respirația spirituală.

Respirația spirituală (expiri impuritățile și 
inspiri ceva pur) este un exercițiu al credinței 
prin care poți experimenta continuu dragostea 
și iertarea lui Dumnezeu.

1. EXPIRARE

Mărturisește-ți păcatele pe nume, pune-te de 
acord cu Dumnezeu în privința judecății păca-
tului tău și mulțumește-I pentru iertarea Lui (1 
Ioan 1:9 și Evrei 10:12). Mărturisirea include 
pocăința – o schimbare a atitudinii și faptelor.

2. INSPIRARE

Predă din nou domnia vieții tale lui Hristos și 
cere-I din nou, prin credință, Duhul Sfânt. Ai 
încredere că El va continua să te călăuzească 
așa cum a făgăduit în Luca 11:13 și 1 Ioan 
5:14-15.

Când aceste explicații îți vor fi fost de folos, 
atunci te rog să dai un exemplar mai departe 
sau să i-l citești cuiva.

Mă rog să ai bucurie în noua ta viață prin 
puterea lui Dumnezeu.

Cele mai calde urări și binecuvântări,

Helmut și prietenul meu, Kurt

(Helmut Haubeil și Kurt Hasel)

Viața în puterea lui Dumnezeu - cum? |  Scrisoare către Andrei 14


