
STUDIUL 5                                                                             Comentariu realizat de pastor Alejandro Bullon

Ascultarea, rodul redesteptarii

Iata-ne prietene impreuna la un nou studiu si in acest studiu vom vedea pericolul de a confunda 
adevarata redesteptare cu un simpla stare de extaz emotional. Dupa cum stii sentimentele umane sunt 
inselatoare, inima umana este inselatoare, este mincinoasa, o spune Ieremia si o confirma realitatea. 
Solomon de asemenea afirma ca exista drumuri care le par oamenilor drepte dar pe urma se vad ca merg la 
moarte. Eu cred ca sentimentele sunt parte din fiinta umana si sunt importante. Oamenii nu suntem roboti si 
de aceea este normal sa avem sentimente. Pericolul consta in a da prea multa importanta emotiilor, 
sentimentelor, uitand ca adevarata evidenta a redesteptarii nu cuprinde numai sentimentele ci este ascultarea, 
credinciosia catre Dumnezeu si principiile Sale. 

Sa vedem de exemplu experienta lui Petru inainte de crucificare. Sentimentele ii demascau ca primul 
in a vorbi, primul a lua decizii , primul in totul cum a fost langa marea Galileii cand i-a cerut lui Isus sa 
mearga pe ape. El era primul a face dupa cum s-a comportat cand a scos sabia si i-a taiat urechea unui soldat, 
sentimentele intotdeauna i-au condus viata. 

In schimb la ora in care a trebuit sa demonstreze credinciosia sa, iata ca s-a dovedit un tradator fara 
rusine, nu a fost in stare sa recunoasca faptul ca a fost ucenic al lui Isus. S-a lepadat de El de trei ori.

Mai tarziu, dupa crucificare il vedem la marginea marii cand Isus i s-a aratat si i-a spus „Paste oile 
mele” . Iata ca aici vedem un Petru timid, fara merite, incapabil de a accepta misiunea incredintata, plin de 
rusine pentru ca s-a lepadat de invatatorul sau. Dar iata ca in scurt timp il gasim pe Petru dupa revarsarea 
Duhului Sfant, un om transformat in totalitate, un om diferit, inaintea fariseilor care il ameninta, nu mai este 
fricosul care fuge. Iata ce spune Fapte 5:29-32

„29Petru şi apostolii ceilalţi, drept răspuns, i-au zis: "Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu 
decât de oameni! 
30Dumnezeul părinţilor noştri a înviat pe Isus, pe care voi L-aţi omorât, atârnându-L pe lemn. 
31Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui, şi L-a făcut Domn şi Mântuitor, ca să dea lui Israel  
pocăinţa şi iertarea păcatelor. 
32Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt, pe care L-a dat Dumnezeu celor 
ce ascultă de El. ”

Putem vedea aici curajul unui om transformat de Duhul Sfant, Petru a primit o viata noua, a fost 
renascut , acum era un om dispus sa moara petru convingerile sale, iar aceeasta era lucrarea Duhului Sfant in 
el. 

Ti-as pune urmatoarea intrebare: vezi tu vre-o asemanare intre tine si Petru? Este important de 
remarcat ca adevarata reforma nu consta in inflorirea sentimentelor ci in inflorirea (daca se poate spune asa) 
a ascultarii, a increderii in principiile divine.

In partea a doua a studiului vom vedea ca ascultarea si fidelitatea pentru Isus costa mult, uneori chiar 
viata. De-a lungul Bibliei gasim istoriile unor  barbati si femei, care au platit pretul ascultarii chiar cu viata 
lor. Unul dintre ei este Stefan, l-au omorat cu pietre pentru credinta sa, dar el a ramas statornic in ciuda 
amenintarilor, a ramas credincios pana la moarte.

Astazi prietene este posibil ca Dumnezeu sa nu ne ceara sa murim pentru principii, ci sa traim pentru 
principii. Astazi este posibil ca nimeni sa nu moara pentru ca implineste voia lui Dumnezeu si  pazeste 



sabatul, dar s-ar putea sa isi piarda serviciul, sa nu se poata prezenta la un examen, sau pur si simplu sa fie 
centru badjocorii celorlalti pentru ca apara si traieste principiile credintei sale in Dumnezeu. Daca am vrea 
sa facem o proba de credinta in Dumnezeu este suficient sa ne intrebam cum ne comportam, ne manifestam 
cand oamenii isi dau seama ca suntem crestini, copii credinciosi ai lui Dumnezeu. Ce facem noi cand toti 
sunt luati de moralitatea lumii actuale. Suntem noi capabili sa spunem NU? Sau ne alaturam lor pentru ca sa 
nu isi bata joc de noi? Si ce facem cand toti pot sa ridice un pahar de bere si noi nu putem? Repet, nu este 
absolut necesar astazi sa mor pentru Isus, ceea ce trebuie sa fac este sa traiesc pentru El, respectand legile 
Sale.

Va invit sa meditam in continuare la Saul din Tars, si la maniera in care el s-a lasat condus de Duhul 
Sfant catre ascultare deplina, pentru ca ascultarea pune in evidenta renasterea, redesteptarea.  Aceasta este 
partea a treia a studiului. Aminteste-ti ca titlul acestui studiu este „Ascultarea, adevaratul rod al 
redesteptarii”. Pavel era un persecutor al crestinilor, dar era totusi un om sincer, desi sinceritatea nu este 
suficienta pentru a demonstra ca esti pe drumul cel bun, eu pot sa fiu cu toata sinceritatea mea departe de 
Dumnezeu. Sinceritatea nu ma salveaza, iar pe de alta parte aceasta se termina in momentul in care ma 
intalnesc cu adevarul. Pavel era sincer, dar aceasta sinceritate s-a terminat cand s-a intalnit cu Isus in drumul 
spre Damasc. Acea intalnire a fost dramatica. Cred ca a toti ne-ar place sa avem o experienta a convertirii ca 
a lui Pavel. El a cazut la pamant in mijlocul intunericului, iar Dumnezeu ii spune ca el nu persecuta o banda 
de fanatici asa dupa cum credea ci persecuta chiar pe Isus Hristos. Asa a inceput totul, in acea noapte nu s-a 
schimbat viata lui Pavel ci chiar istoria lumii, crestinismul a castigat un mare curajos al cerului care a trimis 
cu putere lumii mesajul divin. 

Partea interesanta a acestei istorii si care este realationata cu studiul nostru despre ascultare, este ca 
dupa convertirea sa, Pavel a primit urmatoare insarcinare care este in Fapte 9,6:

„6Tremurând şi plin de frică, el a zis: "Doamne, ce vrei să fac?" "Scoală-te", i-a zis Domnul, "intră 
în cetate, şi ţi se va spune ce trebuie să faci."”

Cine trebuia sa ii spuna lui Pavel ce trebuie sa faca? De ce oare nu i-a spus-o chiar Isus. Aici este 
ceva foarte serios care trebuie sa analizam. Biserica prietene, trebuie sa aiba un loc special in experienta 
crestina. Nu poti sa spui, eu m-am intalnit cu Isus si voi face numai ce el mi-a spus, fara sa imi pese de ceea 
ce spune Biserica. Nu, nu poti sa spui asa ceva. Cum se poate ca Isus sa iti spuna asa ceva? Dar iata ca lui 
Pavel i se spune, „scoala-te, intra in cetate si ti se va spune ce trebuie sa faci”- i-a spus Isus lui Pavel. 

Tot atunci Dumnezeu i-a descoperit lui Anania ca trebuie sa mearga pe o anumita strada in Damasc 
iar acolo il va gasi pe Pavel rugandu-se. Daca studiezi bine aceasta istorie, vei vedea ca Anania incepe sa 
discute cu Dumnezeu cu privire la cerinta ciudada pe care a primit-o, nu doreste sa mearga cunoscand bine 
pe Pavel pentru ca el stie bine ca este un persecutor al crestinilor, dar pana la urma se supune Duhului 
ascultand porunca primita, pentru ca adevarata redestepare se naste din Duhul prin ascultare. In acel timp 
membrii bisericii erau ascultatori si receptivi vocii Duhului Sfant.

Sa vorbim acum despre necesitatea de a fi receptivi in a asculta vocea Duhului Sfant. Sa vedem ce 
spune Ioan 12,35-36:

„35Isus le-a zis: "Lumina mai este puţină vreme în mijlocul vostru. Umblaţi ca unii care aveţi lumina, 
ca să nu vă cuprindă întunericul: cine umblă în întuneric, nu ştie unde merge. 
36Câtă vreme aveţi lumina printre voi, credeţi în lumină, ca să fiţi fii ai luminii." Isus le-a spus aceste 
lucruri: apoi a plecat şi S-a ascuns de ei.”

 Iata prietene, Duhul vorbeste, cheama, deseori o face cu mare suspin, el atinge inima continuu. Ceea 
ce Duhul doreste este sa conduca intotdeauna pe copii Sai pe drumul credintei. Aceasta este lumina de care 



Ioan vorbeste. El spune „ sa mergem in lumina” adica in Spirit atata timp cat Acesta este cu noi, adica 
asculta de Duhul atata timp cat iti vorbeste pentru ca daca il vei respinge, incetul cu incetul vei ajunge in 
situatia in care departarea de El te va face sa nu il mai auzi, iar acesta este un risc pe care il avem cu toti. 
Studiul nostru ne prezinta exemplul lui Pavel si Agripa. De cand l-a cunoscut pe Domnul, Pavel a ramas 
receptiv la vocea Duhului Sfant si il vedem ascultand sfatul de a merge in oras si a descoperi acolo ce are de 
facut. De asemenea s-a dovedit ascultator cand i s-a spus „vino in Macedonia si ajuta-ne”, a ramas 
credincios si ascultator in mijlocul persecutiilor si problemelor, fara frica, fara indoliala. Discursul purtat cu 
Agripa de exemplu il gasim in Fapte 26,19-21:

„19De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cereşti. 
20Ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudea, şi la Neamuri, să se 
pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu, şi să facă fapte vrednice de pocăinţa lor. 
21Iată de ce au pus Iudeii mâna pe mine în Templu, şi au căutat să mă omoare.”

Iti dai seama? El spune ca nu a vrut sa se impotriveasca vedeniei ceresti. Acesta este secretul unei 
vieti pline de putere, a auzi vocea Duhului, a nu fi rebel la auzul vocii lui Dumnezeu chiar si in situatia in 
care acesta ar determina pe persecutori sa te omoare.

In continuare iata care este raspunsul lui Agripa in fata acestei credinte minunate Fapte 26:28:

„28Şi Agripa a zis lui Pavel: "Curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creştin!"”

Ce trist raspuns, Dumnezeu te cheama iar tu il respingi, nu asculti, auzi Vocea dar te faci ca nu o 
auzi, te inchizi in tine si intri pe drumul catre pacatul impotriva Duhului Sfant. Ce teribil! 

In ultima parte a studiului descoperim viata Domnului Hristos si misiunea Duhului Sfant. Isus a fost 
intarit de Duhul Sfant, chiar la botez, Il vedem prezent sub forma unui porumbel, iar dupa aceea imediat a 
fost „luat de Duhul in desert”. Luca prezinta parti din viata lui Isus. Iata ce spune in Luca 4,1.14.16-18 :

„1Isus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan, şi a fost dus de Duhul în pustie, 
14Isus, plin de puterea Duhului, S-a întors în Galilea, şi I s-a dus vestea în tot ţinutul dimprejur. 16A venit în 
Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să 
citească, 
17şi I s-a dat cartea proorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: 
18"Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să 
tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea 
vederii; să dau drumul celor apăsaţi,”

Iata cum viata Domnului a fost plina de Duhul Sfant, iar ca rezultat descoperim o viata de plina 
ascultare de Dumnezeu, pentru ca Duhul te conduce spre ascultare. 

Noi ca si fiinte umane, avem la dispozitie numai doua cai, sau suntem fii firii, sau suntem copii 
Duhului, fie apare in noi firea sau apare lucrarea Duhului. Apostolul Pavel spune in Romani 8,12-16:

„12Aşadar, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după îndemnurile ei. 
13Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi  
trăi. 
14Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. 
15Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să 



strigăm: "Ava! adică: Tată!" 
16Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.”

In rezumat, redesteptarea prietenul meu, nu consta intr-un cumul de sentimente, nu este rezultatul 
unei zile intregi de cantare in Biserica intr-un program de redesteptare, este posibil sa fie asa, dar adevarata 
proba a redesteptarii este ascultarea. Ce schimbari au loc? Atitudinile sunt revizate, sunt schimbari in ruta 
vietii tale spirituale? Dar repet, sa nu care cumva sa ne uitam la altii, ci sa ma analizez pe mine insumi, ce se 
intampla cu mine, ce trebuie sa schimb in viata mea, sunt multumit cu viata spirituala prezenta? Pana la ce 
punct sunt sensibil a asculta vocea Duhului Sfant? O aud cand imi vorbeste, sau sunt surd vocii Sale? O 
prietene, la aceste intrebari pot raspunde numai eu in dreptul meu dar de asemenea poti si tu sa raspunzi in 
dreptul tau.
Dumnezeu sa te binecuvanteze!


