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 חג השבועות תשע״ט

 

Ca și credincioși în Mesia Yeshua, pentru noi, există o legătură puternică între Duhul Sfânt și 

Sărbătoarea Săptămânilor (Pentecost). Când examinăm această sărbătoare specială din perspectiva 

cărții Faptele apostolilor capitolul 2, învățăm despre cum Duhul Sfânt aduce claritate Cuvântului lui 

Dumnezeu. De fapt, când acei evrei au urcat la Ierusalim în mod special pentru această sărbătoare și 

i-au auzit pe apostoli vorbind, ceea ce a fost subliniat potrivit cu Fapte 2:11, au fost lucrurile mărețe 

ale lui Dumnezeu. Ce putem discerne de aici? Răspunsul este că prin lucrarea Duhului Sfânt în viața 

credinciosului, putem înțelege care sunt lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le facă. Ba mai mult, 

Dumnezeu va asigura credinciosului puterea de a face aceste lucruri mărețe pentru gloria Sa. 

 

Acest lucru mă conduce spre o întrebare foarte importantă și de bază pentru tine. Ești interesat în 

lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le facă în viața ta și prin viața ta? Recent, am întrebat un om în 

vârstă care a fost un credincios timp de 40 de ani, cu ce scop a pus Yeshua Duhul Său în el? Acest 

bărbat, care a participat la fiecare program în fiecare săptămână, nu a știut. Cu alte cuvinte, chiar 

dacă Duhul Sfânt era în el, Duhul Sfânt pare a fi dormitat în el. Sincer, găsesc această ultimă afirmație 

a fi problematică. Dacă cineva este într-adevăr un adevărat credincios și nu este ascultător față de 

scopurile lui Dumnezeu, atunci Duhul Sfânt îl va convinge de păcatele sale și îl face să se pocăiască. 

 

Așa cum ne spune și Scriptura: „Căci Domnul pedepsește pe cine-l iubește…” - Evrei 12:6 

 

Întorcându-ne la Fapte, capitolul 2, și la ziua de Pentecost, toți cei care s-au strâns la Ierusalim cu 

ocazia sărbătorii i-au auzit pe Apostoli vorbind în propriile lor limbi. Ce miracol! Toți acești oameni din 

diferite locuri și fiecare având propria sa limbă nativă, au înțeles cuvintele apostolilor în propria lor 

limbă nativă. Acest miracol demonstrează în mod clar, că Dumnezeu vrea ca tu să cunoști adevărul 

Său. De fiecare dată când sunt gata să citesc Scriptura, mă rog ca Duhul Sfânt să-mi dea claritate ca 

să înțeleg mesajul textului biblic. Este foarte semnificativ faptul că atunci când Petru a început să 

explice ce a avut loc în acea zi de sărbătoare, el s-a întors la profeția din Ioel (Vezi Fapte 2:16-21) 

pentru a ajuta oamenii să înțeleagă atât ceea ce avea loc cât și de ce. Așadar, dacă o persoană nu 

cunoaște bine mesajul profețiilor, atunci nu-L poate sluji pe Dumnezeu cu discernământ. 

 



În timp ce Petru a vorbit de Șavuot, el s-a întors la judecata viitoare când a menționat Ziua Domnului. 

Yeshua se întoarce într-adevăr și cel mai probabil El va da frâu mâniei lui Dumnezeu asupra 

pământului la A doua sa venire. De fapt, din punct de vedere profetic, lumea se va afla într-o stare tare 

rea de fărădelegile, imediat înainte de întoarcerea lui Yeshua. Lucrurile nu vor deveni mai bune în 

lume, ci dimpotrivă, vor merge din rău în mai rău. Biserica va fi în mare parte renegată în zilele din 

urmă. Această perspectivă se află într-o opoziție cu învățătura falsă cunoscută ca și Noua Reformă 

Apostolică - NAR. Nu este scopul meu să critic întreaga mișcare, ci doar să arăt spre una dintre 

multele probleme. Problema este doctrina Dominionismului. Pe scurt, această doctrină învață că prin 

moartea și învierea lui Mesia, creștinii vor stăpâni întreg pământul. Este adevărat că Satan a fost 

înfrânt, cu toate acestea, el nu a fost legat încă în Abis. De asemenea, chiar dacă cei creștini vor fi 

victorioși la final, acest lucru nu înseamnă că Biserica va pregăti Împărăția pentru Yeshua. Trebuie să 

ne amintim că urmașii lui Mesia vor fi foarte persecutați în zilele din urmă și potrivit cu Apocalipsa 

12:7, sfinții vor fi chiar învinși de către fiară (fiara este împărăția care va conduce lumea în ultimii 

șapte ani înainte de întoarcerea lui Yeshua și stabilirea Sa a Împărăției Sale). Murind pentru credința 

în Mesia nu este o problemă, deoarece prin înviere vom intra în Împărăție. Creștinii care suferă pentru 

credința lor și vor și muri sunt cei la care face referire Yeshua când le-a spus urmașilor Săi să-și ia 

crucea și să-L urmeze. 

 

Dominionismul plasează o accentuare atât pe puterea cât și pe lucrarea Duhului Sfânt în credincios, 

ceea ce este un lucru bun. Totuși, această doctrină eșuează mizerabil în a aplica corect adevărul 

profetic (Profeții Bibliei) la ceea ce ei „discern” că Duhul le revelează. Au o înțelegere greșită a poziției 

apostolice în ziua de astăzi. Cei din NAR care își iau rolul de Apostol tind să presupună autoritate 

divină și folosesc această putere să conducă asupra altor creștini într-un mod nescriptural. 

 

Un verset cheie pentru cei care aderă la această mișcare este Fapte 3:19. Acest verset prevestește 

un timp viitor unde va avea loc o revărsare puternică a Duhului Sfânt în Vremurile din urmă. Sunt de 

acord că acest lucru se va întâmpla, dar punctul meu de lovitură cu ei este că ei presupun că această 

mișcare a Duhului îi va face pe credincioși să ia în stăpânire lumea și să aducă la îndeplinire lucrurile 

din voia lui Dumnezeu. Perspectiva lor este în esență un fel de „post-milenialism”. Acest lucru 

înseamnă că Biserica este cea care va stabili Împărăția și Yeshua se va întoarce la finalul celor o mie 

de ani. Dominionismul înțelege Mileniul ca și pe Mesia conducând prin Biserica de astăzi, mai 

degrabă decât El să fie de fapt prezent ca și Regele care conduce în timpul Mileniului. 

 

O altă subliniere majoră a celor de la NAR este cea de semne și minuni. În mod cert nu neg că astăzi 

au loc miracole și că Duhul Sfânt face niște lucruri extraordinare. Dar aceste semne nu sunt o 

confirmare a unei mișcări Noi Apostolice, ci sunt o confirmare a adevărului Cuvântului lui Dumnezeu. 

Acesta a fost întotdeauna scopul miracolelor. Este absolut nebiblic pentru ca cineva să afirme că 

miracolele confirmă anumite persoane ca și Apostoli moderni. Și nici o creștere în semne și minuni, nu 



va face lumea să se supună scopurilor lui Dumnezeu. Ci mai degrabă, o revărsare a puterii 

miraculoase a lui Yeshua din Zilele din urmă va aduce o persecuție și mai mare, la fel cum s-a 

întâmplat în primul secol. Un bun exemplu sunt cei doi martori din a doua jumătate a celei de a 70 a 

săptămână a lui Daniel. Chiar dacă Biserica nu va fi prezentă în acea vreme, acei doi martori vor arăta 

cu siguranță puterea lui Dumnezeu prin semne. Ei vor mărturisi adevărul lui Dumnezeu timp de 1.260 

de zile. Care va fi mesajul lor primordial? Faptul că ei mărturisesc, îmbrăcați în sac și cenușă că ei 

cheamă lumea la pocăință. După ce își încheie mesajul, fiara îi va înfrânge și-i va omorî. Chiar și 

acești doi martori măreți, care au fost unși cu o putere mare și care fac lucruri mărețe, sunt „înfrânți”. 

Dar din nou, aceasta nu este o problemă, deoarece după trei zile și jumătate vor fi înviați. Credincioșia 

lor nu stabilește Împărăția, ci doar după A doua venire a lui Mesia, Împărăția va fi stabilită. Biblia nu ne 

dezvăluie nici o Reformă Apostolică din zilele moderne care va converti lumea și va aduce 

neprihănirea, ci mai degrabă, mânia lui Dumnezeu va distruge complet o lume rea și doar după 

aceasta Yeshua își va stabili Împărăția Sa a unei neprihăniri fără sfârșit. 

 

Teologia falsă NAR este foarte populară și există un număr în creștere de creștini care îmbrățișează 

doctrinele lor. Când asculți la liderii lor, el sau ea va învăța că baza a ceea ce ei învață este 

revendicarea de putere miraculoasă și mărturii de semne și minuni, și nu o expoziție clară a 

Cuvântului lui Dumnezeu. Pentru ei, așa numiți lor „profeți” moderni sunt cei care aduc „revelații noi” 

pentru a revela urmașilor lor ce se va întâmpla și cum să înțelegi acțiunile lor miraculoase, în loc de o 

învățătură expozițională sănătoasă a Profeților Biblici. 

 

Ne-ar prinde bine fiecăruia în parte să citim cartea Faptele Apostolilor și să învățăm că adevărații 

Apostoli au demonstrat puterea Duhului Sfânt cu semne și minuni, și că această perioadă a fost 

însoțită de o opoziție puternică a mesajului Evangheliei, și de o persecuție intensă. În Fapte, capitolul 

șapte, Ștefan a învățat pe cei din Sanhedrin o lecție din istoria biblică și cum în mod profetic era timpul 

pentru ca Duhul Sfânt să se miște în lume și că Cel căruia ei se opuneau era, de fapt, Mesia. El spune 

clar că faptul că nu au reușit să discearnă adevărul biblic i-a făcut să se opună Duhului Sfânt. De fapt, 

lipsa lor de o înțelegere profetică a adus la creșterea unui timp de o persecuție intensă care a 

împrăștiat credincioșii. 

 

Sărbătoarea Șavuot este ziua de naștere a congregației celor răscumpărați. Avem un mesaj de 

declarat și o chemare să o împlinim. Haideți să fim sigur că ceea ce spunem și ceea ce facem sunt 

într-adevăr în linie cu adevărul profetic și mișcarea Duhului Sfânt din zilele din urmă. Amin. 

 

 


