
Cinzecimea

Azi sarbatorim ziua de nastere a Bisericii.
Termentul de Cinzecime vine din cuvantul grecesc ce inseama “a cincizecea” si se referea la a 
cincizecea zi dupa pastele evreiesc. In aceasta zi, in Noul Testament, Duhul Sfant s-a pogorat 
peste ucenicii si urmasii lui Isus. Duhul Sfant practic face Noul Testament sa fie Noul Testa-
ment. Betleem a insemnat locul in care a venit Emanuel – Domnul cu noi.
Calvarul a insemnat locul in care a fost jerfit Mielul lui Dumnezeu – Domnul pentru noi.
Cinzecimea inseamna locul in care Domnul a facut din noi templul prezentei sale – Domnul in 
noi.

Cinzecimea e celebrarea dorintei lui Dumnezeu de a ne imputernicii de a trai in si prin noi.

Apostolul Ioan a numit Duhul Sfant “Paraclete”, cuvant ce a fost tradus in Bibliile noastre ca 
si Ajutorul sau Mangaietorul. Acest cuvant, insa, poate fi tradus si ca „cel chemat in ajutor la 
vreme de nevoie”.

In timpul celor 3 ani ai umblarii lui Isus pe pamant, El a fost ajutorul urmasilor sai, insa, odata 
cu apropierea crucii, Isus le spune:

‘Iar Eu Îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt Apărător, Care să fie cu voi pe veci, și anume 
Duhul adevărului, pe Care lumea nu L poate primi, pentru că nici nu L vede, nici nu L 
cunoaște. Voi Îl cunoașteți, pentru că rămâne cu voi și va fi în voi.’ 
Ioan 14:16-17

In asteptarea acestei promisiuni, in timp ce ucenicii erau in izolare, in ziua Cinzecimii ei as-
teptau pogorarea Duhului Sfant.

Ca sa intelegem care e misiunea Duhului Sfant, haideti sa ne uitam la imaginile in care il 
gasim descris in Biblie.

Vant

Un vant divin a fost prezent in momentul in care Universul a fost creat.
Il gasim pe Dumnezeu sufland suflare de viata in narile lui Adam – Genesa 2:7
Lui Nicodim Isus ii spune:
‘Vântul suflă încotro vrea și i auzi vuietul, dar nu știi de unde vine și unde se duce. Tot așa se 
întâmplă cu oricine este născut din Duhul.’ Ioan 3:8

Iar evenimentele care au avut loc in ziua Cinzecimii au fost redate astfel:

‘Și deodată, din cer a venit un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa în 



care ședeau ei. Li s au arătat niște limbi ca de foc, care s au împărțit și s au așezat pe fiecare 
dintre ei. Toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum 
le dădea Duhul să vorbească.’

Faptele Apostolilor 2:2-4

Imaginea vantului ne vorbeste despre invigorarea pe care o simtim in prezenta Duhului Sfant. 
 
Foc

Dumnezeu insusi se refera la sine ca fiind un foc mistuitor.
Iar in Noul Testament Isus spune ca misiunea Lui e sa:
 
‘Eu am venit să arunc foc pe pământ și cât aș vrea ca focul să fi fost deja aprins!’
Luca 12:49

Ioan Botezatorul spune despre Isus:

‘Ioan le a răspuns tuturor, zicând: – Eu, într-adevăr, vă botez cu apă , dar vine Cel Care este 
mai puternic decât mine, Căruia eu nu sunt vrednic să I dezleg cureaua sandalelor! El vă va 
boteza cu Duhul Sfânt și cu foc.’ Luca 3:16

Asadar in ziua Cinzecimii cand Duhul Sfant a fost revarsat 

‘Li s au arătat niște limbi ca de foc , care s au împărțit și s au așezat pe fiecare dintre ei.’ 
Faptele Apostolilor 2:3

La Cincizecime, Duhul Sfant pune combustibil pe focul pe care Isus a venit sa il aprinda.

‘Voi însă veți primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martorii Mei în 
Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului.’
Faptele Apostolilor 1:8

Isus, Lumina Lumii, devine prin Duhul Sfant lumina ce lumineaza din interior calea ucenicilor. 
Chiar din launtrul lor.

Si in felul acesta ucenicii devin la randul lor felinare ale luminii, faclii aprinse, flacari vii, mer-
gand in lume si raspandind Vestea Buna a Salvarii prin Isus Hristos.

Asadar, haideti sa nu
‘Nu stingeți Duhul!’ 1 Tesaloniceni 5:19

Apa

In toata Scriptura gasim imaginea Duhul Sfant turnat precum apa.

‘Căci Eu voi turna apă peste pământul însetat și râuri peste pământul uscat; voi turna Duhul 
Meu peste sămânța ta și binecuvântarea Mea peste urmașii tăi.’
Isaia 44:3

‘Cum tânjește cerbul după izvoarele de apă, așa tânjește sufletul meu după Tine, Dumn-
ezeule! Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel Viu! Când voi veni și 



voi vedea fața lui Dumnezeu?’
Psalmii 42:1-2

Isus i-a spus femeii de la fantana:

‘Dar celui ce bea din apa pe care i o voi da Eu, în veci nu i va mai fi sete, ci apa pe care i o voi 
da Eu va deveni în el un izvor de apă, țâșnind spre viața veșnică.’
Ioan 4:14
    
Numai Duhul Sfant poate sa potoleasca setea noastra launtrica pentru ca doar El ne poate 
umple cu dragostea lui Dumnezeu.

Ulei

Uleiul e asociat cu Duhul Sfant in Biblie in exemple precum cel din 1 Samuel:

‘Invită la aducerea jertfei și pe Ișai, iar eu îți voi arăta ce să faci. Vei unge pentru Mine pe ace-
la pe care ți l voi arăta.’
1 Samuel 16:3

Ungerea cu ulei (untdelemn) o gasim si in Noul Testament atunci cand Iacov ne indeamna sa 
ii ungem cu ulei pe cei ce au nevoie de vindecare. Iacov 5:14 

Si ucenicii au uns pe cei ce era bolnavi cu ulei in vederea vindecarii. Marcu 6:13

Iar pe Isus Il gasim uns precum a fost descris in Fapte:
‘cum Dumnezeu L a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Isus din Nazaret, Care mergea pre-
tutindeni, făcând bine și vindecându i pe toți cei ce erau asupriți de diavolul , căci Dumnezeu 
era cu El.’ 
Faptele Apostolilor 10:38

‘Cel Care ne întărește împreună cu voi, în Cristos, și Care ne a uns, este Dumnezeu. El ne a 
și pecetluit și ne a dat în inimile noastre garanția Duhului.’
2 Corinteni 1:21-22

Ungerea Duhului Sfant nu este o extra optiune pentru crestini:

‘Vă voi da o inimă nouă și voi pune înăuntrul vostru un duh nou. Voi lua inima de piatră din 
trupul vostru și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu înăuntrul vostru și vă voi face 
să urmați hotărârile Mele, să păziți judecățile Mele și să le împliniți. ‘
Ezechiel 36:26-27

In Noul Legamant, asadar, nu poate nimeni intra fara lucrarea Duhului in viata lor.

Nasterea din nou nu poate avea loc fara ca Duhul Sfant sa isi faca lucrarea in noi.

Porumbel

Singura pasare care nu are vezica biliara.

La botezul lui Isus, Ioan Botezatorul a spus:



‘Ioan a mărturisit, zicând: „Am văzut Duhul coborând din cer asemenea unui porumbel și 
rămânând peste El. Nici eu nu L cunoșteam, dar Cel Ce m a trimis să botez cu apă mi a zis: 
«Cel peste Care vei vedea Duhul coborând și rămânând, Acela este Cel Care botează cu 
Duhul Sfânt!»’
Ioan 1:32-33

Porumbelul simbolizeaza puritatea si pacea Duhului Sfant.

Duhul Sfant e mangaietorul. Iar in crezul crestin spunem: „Cred intru Duhul Sfant”
Credem oare?

Nu intristati pe Duhul Sfant – Efeseni 4:30
Nu innabusiti lucrarea Duhului – 1 Tesaloniceni 5:19
Nu va impotriviti Duhului  - Faptele Apostolilor 7:51 

Cu totii avem nevoie de Duhul Sfant – Ajutorul si Mangaietorul. Poate avem nevoie ca Duhul 
Domnului sa vina peste noi precum un vant care sa ne invie si sa ne revigoreze. Poate avem 
nevoie de focul Lui sa vina si sa ne curete, sa ne purifice. Sau poate suntem insetati si avem 
nevoie de El sa ne potoleasca setea. Poate avem nevoie de uleiul Sau pentru a experimen-
ta vindecare si mangaiere. Sau poate avem nevoie sa vina in viata noastra sub forma unui 
porumbel al pacii si al puterii.

Isus, Iti multumesc ca Tu esti pentru mine. Iti multumesc ca ai murit pe cruce pentru ca sa pla-
testi pentru tot ce eu am stricat. Stiu ca am facut atat de multe lucruri rele si te rog frumos sa 
ma ierti. Sa cureti viata mea. Elibereaza-ma de trecutul meu. Te invit in viata mea acum. Vino 
prin Duhul Tau Sfant. Umple-ma cu prezenta, pacea si puterea Ta. Multumesc Isus ca asculti 
rugaciunea mea. Amin.


