
Dave Smith

Sper că ați  găsit această serie de prezentare generală a Bibliei  “Experiența o poveste mai 
bună” de ajutor.  Deci, până în prezent, am făcut 3 sesiuni:

Cronologie animată – origine-----exod și libertate-----exilul și pacea----Mesia-----Duhul Sfant

Am început cu Origini și Semnificație; Exodul și Libertatea; Exil și pace.  Săptămâna trecută 
ne-am concentrat pe NT, pe Mesia și Dragostea de astăzi. A fost o sesiune deosebit de 
importanta pentru că am ajuns la locul unde am intrat în poveste si ne concentram pe punctul 
de cotitură - revărsarea Duhului Sfânt. Vom vorbi de primii ucenici și modul în care DUHUL 
SFANT vine pentru a satisface  setea noastră umană in relatiile din comunitate.  

DUHUL SFANT:  SETEA NOASTRĂ UMANĂ DE COMUNITATE

Vorbind de sete, primul lucru pe care tu și cu mine l-am făcut când am intrat în această lume 
a fost sa plangem “Waa” - nu doar o dată , ci de multe ori , am avut o foame si o sete fizica. 
Eram mulțumiti doar atunci când eram hraniti bine. Dar setea fizică este doar una dintre 
nevoile noastre. Am fost cu toții conceputi cu o nevoie profundă relațională, o nevoie de 
conexiune și comunitate.  Sunt sigur că am asistat cu toții atunci când un copil mic plange și 
nu doar pentru ca are o nevoie fizica, ci se opreste din  plâns pentru ca nevoia lui afectiva i-a 
fost îndeplinită atunci cand mama sau tata sau cineva apropiat l-a luat in brate. Indiferent ca 
am ajuns adulti  si nu mai suntem copii, chiar daca parasim casa parinteasca, noi  încă avem 
nevoi relaționale profunde.  O sete, dacă putem spune asa pentru conexiune și comunitate.  
Multe studii au arătat că prezența unor legaturi sănătoase cu ceilalți au un impact uriaș 
asupra sănătății și bunăstării noastre generale precum îmbunătățirea somnului, consolidarea 
sistemului imunitar, reducerea stresului si ne ajută să reusim mai bine în toate domeniile vieții 
noastre. 

Problema este că ne confruntăm cu o epidemie de izolare și singurătate. Într-un moment în 
care suntem mai conectați digital ca niciodată, ne simțim mai izolați ca niciodată. Un sondaj 
al adulților din Marea Britanie  a arătat că 9 milioane de oameni au spus că s-au simțit 
întotdeauna sau adesea singuri.  Asta a fost înainte de Covid. Combinația de izolare socială 
și lockdowns a făcut  acest lucru mai rău.  Probabil traim cu totii in prezent un sentiment de 
un anumit grad de pierdere, de distantare fata de cineva anume. Chiar acum imi lipsește 
intalnirea cu familia, intalniri în mod regulat cu membrii echipei, sa fiu cu oamenii KingsGate 
în adunările din biserica.  Sunt foarte conștient că acum, s-ar putea să te lupti tot mai mult cu 
sentimentul că ești mai izolat și deconectat ca niciodată.  

Aceasta este vestea proastă. Dar vestea bună este că Biblia ne arată că putem experimenta 
o alta poveste și că Dumnezeu, care ne-a creat cu această sete umană pentru comunitate, 
prin Duhul ne-a daruit si răspunsul la nevoile noastre cele mai profunde.  În scopul de a 
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obține acest lucru să înțelegem că avem ceea ce aș numi o nevoie verticală și orizontală . 
Cea verticala in relația și comunitatea cu Dumnezeu Însuși si o nevoie orizontală in relația cu 
ceilalți.  Avem nevoie de ambele pentru a ne implini nevoile relaționale.   1st.

1. RELATIA DE PRIETENIE CU DUMNEZEU

In întreaga Biblie, vedem ca e important ca oamenii să aibă o relație cu Dumnezeu.  Un punct 
cheie, a fost atunci  când Isus, Fiul lui Dumnezeu a venit din Cer pe pământ. Dumnezeu 
a luat o natura umană, capabil să fie văzut, atins. Era Prezent si întelegator. Pentru primii 
săi ucenici, acest lucru a dus la o schimbare  in viața lor, au avut speranțe pentru viitor.  
Dar timpul lui Isus pe pământ urma să se sfârșească, era  temporar. El a trebuit să-Și 
îndeplinească misiunea murind pe Cruce și întorcându-se în Rai. Deci, Isus a facut ucenicilor 
Săi o promisiune uimitoare: 

“Și îl voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Ajutor (Mângâietor, Avocat, Mijlocitor -  Consilier, 
Întăritor, Standby), să fie cu voi pentru totdeauna  -  Spiritul Adevărului... îl cunoașteți pentru 
că El (Duhul Sfânt) rămâne cu voi în permanență și va fi în voi.  Nu vă voi lăsa orfani [fără 
alinare, îndoliați și neajutorați]; Voi veni (înapoi) la tine”
Ioan 14:16-18 - Biblia amplificat

Wow ce promisiune. Ma întreb dacă chiar acum aveți nevoie de prezența unui Ajutor Potrivit, 
Mângâietor, Avocat, Mijlocitor, Consilier, Întăritor, Prezent cu noi pentru totdeauna.

Ioan 16:7

Aceasta este cheia pentru a ne satisface nevoile relaționale cele mai profunde - având Duhul 
Safnt nu doar cu noi, ci în noi. 
Această promisiune a fost îndeplinită în ziua Cincizecimii.  După ce a fost înviat din morți, Isus 
s-a arătat urmașilor Săi și a reiterat această promisiune a Venirii Duhului. Apoi s-a urcat fizic la 
Cer unde El este acum încă și domnește. In Ziua Rusaliilor, Duhul Sfant a coborât: 

“Dintr-o dată un sunet ca suflarea unui vânt violent a venit din cer... Ei au văzut ceea ce părea 
a fi limbi de foc care s-au separat și au venit să se odihnească pe fiecare dintre ele.  Toate 
acestea au fost umplute cu Duhul Sfânt și a început să vorbească în alte limbi ca Duhul le-a 
permis”  
Fapte2:2-4 NIVUK

Era un vant grăbit, limbi de foc, ambele sunt simboluri ale prezenței Atotputernice și Sfinte a 
lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a dat tuturor urmașilor lui Isus, cel mai mare dar, prezența Sa!  
Și, ca rezultat, ei au ieșit aducând speranță, vindecare și împărtășind Vestea Bună a lui Isus 
înviat în puterea Duhului Sfant schimband viețile mulțimilor de oameni.  

Această relație cu Dumnezeu prin Duhul Sfant a fost esențială pentru biserica NT. Cu o 
ocazie, scriind creștinilor din Corint, apostolul Pavel s-a referit la,

“... părtășia... Spiritul... “  (NIVUK)
“... prietenia intimă a  Duhului Sfânt .. .” (Mesajul)
2 Corintians  13:14

Sunt atât de recunoscător pentru Duhul Sfânt.  Prima dată am întâlnit cu adevărat prezența 
Sa când m-am dus la Uni într-o slujbă bisericească, în cele din urmă m-a invitat la al primi pe 
Hristos. In timp ce m-am rugat am simțit această dragoste incredibila, bucurie, pace, am simtit 



ca sunt primit si ca am un scop.  Apoi, câteva luni mai târziu, cineva s-a rugat pentru mine 
și am fost botezat în prezența Sa, simtind o nouă putere și o noua vorbire, așa precum s-a 
întâmplat în Ziua Rusaliilor.  
Dar acesta a fost doar începutul, de atunci am cunoscut prietenia iubitoare a Duhului Sfant cu 
mine în fiecare zi.  Încurajarea, întărirea, dezvăluirea, corectarea Sa ceea ce mă conducea 
să-L cunosc mai bine Tatăl și Fiul arătându-mi prin Biblie cum să trăiasc ,permițându-mi să știu 
ce-L întristează și ce-L bucură. 
S-ar putea să nu cunoașteți încă Duhul Sfânt, sau poate sunteți un creștin care are nevoie 
de umplere sau de reumplere, sau doar un timp pentru a recunoaște că ați  neglijat relația 
dumneavoastră cu Domnul. Vreau să ne rugăm pentru acest lucru la sfârșitul acestui mesaj.
Când ne bucurăm de prietenia cu Dumnezeu, prin Isus și prin Duhul Sfant în acel sens cosmic 
niciodată  nu suntem singuri avem un Prieten mereu Prezent, Consilier Atotștiutor, Ajutor 
Atotputernic. Dacă nevoile noastre relaționale, setea noastră umană de comunitate simtim ca 
nu sunt cu adevărat satisfăcute, atunci nu trebuie sa ne oprim la doar o conexiune verticală cu 
Dumnezeu. La fel de minunată și extrem de fundamentală ca aceasta, este sa primim cel de 
al doilea  dar al Sau, care este

... țineți pasul cu Duhul Sfant.
Galateni 05:25 NIVUK

2. Relatiile cu cei din jurul nostru

Dacă ne întoarcem la origini, la cartea Genezei, chiar la început avem o imagine a unui om 
care a fost în relație cu Dumnezeu, (verticală), și totuși Dumnezeu încă a declarat, 

“... Nu este  bine pentru... om să fie singur... “
Geneza 2:18 NIVUK

I-a creat o companie. O imagine de căsătorie. Principiul  pe care il vedem aici este mult mai 
larg. Dumnezeu nu ne-a proiectat niciodată doar pentru a fi în relație cu El Însuși, ci pentru a fi 
în relație cu alții. 

Biblia, mai ales în ceea ce cunoastem din  Cartea Faptelor Apostolilor ca fiind povestea 
bisericii timpurii, ne arata o imagine pictată  a unei comunități orizontale autentice vibrante a 
Duhului Sfant fiind stabilită în ziua Rusaliilor. După ce Duhul Sfânt a coborât, Petru a predicat 
un mesaj mulțimilor din jur și alți 3000 de oameni au fost botezați. Acesta este un semn de 
inițiere în Hristos și de intrare în comunitate. Apoi acești creștini plini de Duhul Sfant au format 
o comunitate vibrantă, autentică.  Citim în Faptele apostolilor 2:42, 44-46 –

“Ei s-au dedicat învățăturii apostolilor și părtășiei,ruperii pâinii și rugăciunii... Toți credincioșii 
erau împreună și aveau totul în comun... Ei au rupt pâinea în casele lor și au mâncat 
împreună cu inimile pline și sincere.” 
Fapte2:42, 44-46 NIVUK

Din prima zi creștinismul a fost întotdeauna conceput pentru avea relatii in comunitate.  Și 
dacă ne uităm la Biblie ca la o oglindă pentru noi, putem vedea un lucru despre modul în 
care creștinii timpurii au actionat. Acesta  ne poate fi de folos astăzi.  Putem vedea o imagine 
minunata contra-culturala, nu de bârfă, sau back-bating, conflict, sau neloialitate. Numărul de 
lucruri pe care le putem învăța sunt: loialitate iubitoare , “devotată” unul altuia ,angajament. Alt 
lucru e conectarea. Biserica timpurie nu a fost o instituție sau o clădire religioasă, a fost un loc 
de a aparține; proximitate  - păstrarea întâlnirilor împreună; nu la distanță, în case și în curțile 
templului;  generozitate de a îndeplini nevoile celuilalt; bucurie  nu o datorie - “inimi sincere 



si pline de bucurie”. Sinceritatea care  este opusul ipocriziei.  Hypokrites a fost un cuvânt 
grecesc folosit pentru un actor care a facut un spectacol ascunzându-se în spatele unor măști.  

De-a lungul spectacolului nu ai apucat niciodată să vezi persoana reală.  Atât de multă 
socializare umană e doar o mască. Dar Duhul Sfant ne oferă o experiență atât de profundă a 
acceptării noastre adevărate  și a sigurantei în Dumnezeu, încât putem scoate măștile.  În loc 
să simțim nevoia de a performa, suntem liberi să fim vulnerabili, așa se formează comunitatea 
reală.  Acest lucru il poti simti chiar acum, te lupti intr-o anumita zonă ,nu ramane ascuns în 
spatele unei măști. Găseste pe cineva, fii proactiv. Striga dupa ajutor. Aceasta nu e un semn 
de slăbiciune, ci un semn de înțelepciune. Avem nevoie unul de celalat.  De-a lungul anilor, 
am căutat să fiu proactiv, atât în a ajunge la ceilalti, cat și în căutarea unui ajutor pentru 
viața mea. La fel si soția mea, echipa mea, grupul meu mic, echipa de rugăciune sunt foarte 
recunoscător pentru oamenii care mă ajută sa imi mentin  direcția spirituală și bunăstarea 
emoțională. Aproape totul e online . Ei sunt o cheie pentru propriul meu sentiment de sănătate 
relațională și conectivitate. Te încurajez să fii proactiv și tu. 

Când trăim ca biserica timpurie, putem înflori chiar și în mijlocul unor provocări uriașe. Pentru 
ei, o provocare cheie a fost persecuția din partea autorităților evreiești și romane ceea ce la un 
moment dat a însemnat că erau împrăștiati.  Cu toate acestea, în mod ironic, în întreaga carte,  
faptele de persecuție, de fapt, au servit pentru a consolida comunitatea creștină.  Ca un grup 
de soldați în război, pericolul lor colectiv, a creat un sentiment mai profund de unitate.  Deci, 
în provocarea noastră  nu atât de mult în persecuția lumii occidentale, dar in impactul extrem 
de perturbator al pandemiei - rugați-vă pentru noi, de asemenea, mai degrabă decât sa fim 
în scădere împreună sa folosim timpul pentru a săpa adânc și a vedea legături de prietenie și 
părtășie.
Încurajarea pentru noi să fie ca pădurea de copaci sequioa -

Sunt cei mai mari și mai bătrâni copaci din lume.  Pot trăi până la 3000 de ani și pot crește 
peste 80 de metri înălțime.  Care e secretul succesului lor?   (foto)...  Este sistemul lor de 
rădăcină, nu individual adânc, ci de centralizare unul cu celalt. Sunt ca  un organism gigant, 
fiecare parte prinsa de un ansamblu.  Pot rezista celor mai puternice furtuni.  La fel și noi dacă 
rămânem conectați împreună.

Dacă trăim ca primii creștini, vom înțelege că creștinismul nu este păstrarea unei rase sau 
culturi, sau un anumit tip de persoane, ci cuprinde  toate popoarele, este format din toate 
națiunile și toate mediile. Biserica a început în Ziua Rusaliilor și pentru câțiva ani după aceea 
ca o credință aproape în întregime monocultural evreiesca s-a răspândit rapid in toata lumea. 
In Faptele apostolilor 8 putem vedea convertirea samaritenilor și a unui ucenic etiopian.  Au 
urmat și alte evenimente, astfel încât această mică sectă evreiască a devenit rapid o mișcare 
globală, cu baza sa în ceea ce este Turcia modernă. Abia mai târziu, centrul creștinismului 
s-a mutat în Europa.  Acum, centrul creștinismului s-a mutat spre sud în Africa Subsahariană 
și America Latină.  Cu toate acestea, sociologii au prezis că până în 2030 cea mai mare 
populație creștină va fi în China.  Punctul este simplu de la începutul primului secolul 1 până 
în cazul în care suntem în secolul 21,st  creștinismul îmbrățișează oameni de toate limbile, 
rase și culturi. Duhul Sfant formează o umanitate cu adevărat globală, care este caracterizata 
de o unitate profundă și o diversitate remarcabilă.  După cum spune NT:

“Nu există nici evreu, nici grec, nu există nici sclav, nici liber, nu există nici un bărbat și o 
femeie, pentru că toți sunteți unul în Hristos...”
Galateni 03:28 ESV

– o unitate și diversitate care transcende diviziunile rasiale, sociale și de gen. Ce înseamnă 



asta astăzi e ca sărbătorim diferențele noastre și nu ne simțim în pericol de ele.  În Mesia și 
prin Duhul Sfant suntem unul chiar dacă nu suntem la fel.  

Deci, așa am încheia - Vreau să te invit oriunde esti sa iti deschizi inima pentru  a avea setea 
aceasta  pentru comunitate, sa fi profund mai mulțumit. 

DUHUL SFANT:  SETEA NOASTRĂ UMANĂ DE COMUNITATE

1. PRIETENIA CU DUMNEZEU
2. PRIETENIA CU CEILALȚI

Pe de o parte, este vorba despre deschiderea in noi înșine până la umplerea mai mult de 
prezența lui Dumnezeu - fie pentru prima dată sau nu.  Pe de altă parte  este vorba despre 
deschiderea noastra la a ne relationa cu ceilalti din  comunitate, conectarea împreună precum 
copacii sequoia ,aderarea și conectarea la comunitatea creștină a bisericii locale, atât în 
locuri mai mari, dar si în găsirea unui loc sigur unde  putem fi cu adevărat noi înșine. Sa ne 
scoatem măștile noastre, să fim vulnerabili. Sa fim intr-un context în care substanțele nutritive 
relaționale de care avem nevoie pot curge în oferirea și primirea de relații cu alte ființe umane 
imperfecte.  Să înveți să ierți și să fii iertat.  Să înveți să iubești și să fii iubit.

SĂ NE RUGĂM! 
 Rugați-vă Ioan 14 , rugați-vă acest lucru, ceva diferit...  mai adânc în părtășie ...  să ne iubim 
unul pe altul...  CURAJUL DE A DA MASCA! Curaj...
Rugați-vă pentru Duhul Sfant, rugați-vă pentru comunitate... 

Iisuse, mulțumesc că ai murit pentru mine.  Te rog iartă-mi păcatul.   Îmi dedic viața Tie.  Vreau 
să Te urmez în toate zilele mele și vreau să-Ti urez bun venit în viața mea.


