Persoana si lucrarea Duhului Sfant

Ioan 14:15-29
16:16-24

Introducere:
Invatatura Bibliei este necesara pentru copiii lui Dumnezeu, pentru edificarea credintei lor si in
concordanta cu aceasta realizarea inchinarii dorite si asteptate de Dumnezeu.
Una din invataturile de baza a Scripturii este invatatura despre Dumnezeu, Duhul sfant.
Am ales subiectul acesta pentru ca ne aflam in apropierea sarbatoririi Rusaliilor (coborarii Duhului
Sfant), eveniment cu deosebita importanta pentru Biserica Domnului Isus Hristos.

Pornim de la premisa ca Singura autoritate in materie de cunoastere a lui Dumnezeu o constituie Biblia,
Cuvantul lui Dumnezeu. Daca dorim sa cunoastem despre Dumnezeu Duhul Sfant, atunci Biblia ne este
indrumar si lamurire in cunoasterea Lui.

Unii oameni au incercat sa numeasca Duhul Sfant ca pe o forta mistica care actioneaza in viata celor ce
cred; altii au spus ca Duhul Sfant este puterea impersonal a lui Dumnezeu pt toti urmasii lui Isus… altii
spun ca Duhul Sfant este agentul prin care lucreaza Dumnezeu, trimis de Tatal, dar neoriginar din
Tatal…

1. Ce spune Biblia despre Duhul Sfant? Cine este Duhul Sfant? Care este identitatea Duhului
Sfant?


Duhul Sfant este Dumnezeu

Acts 5:1-4 Dar un om, numit Anania, a vândut o moşioară, cu nevastă-sa Safira,
2 şi a oprit o parte din preţ, cu ştirea nevestei lui; apoi a adus partea cealaltă, şi a pus-o la picioarele
apostolilor.

3 Petru i-a zis: „Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt, şi să ascunzi o
parte din preţul moşioarei?
4 Dacă n-o vindeai, nu rămânea ea a ta? Şi, după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu preţul ei?
Cum s-a putut naşte un astfel de gând în inima ta? N-ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu.”


Duhul Sfant prezinta caracteristicile lui Dumnezeu:

Creator --- Duhul Sfant participa la creatie Genesis 1:1-3 La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi
pământul. Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric şi Duhul lui Dumnezeu
se mişca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Şi a fost lumină.
Genesis 1:26 Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea
Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi
peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său…
Omniprezenta
Psalms 139:7-12 Unde mă voi duce departe de Duhul Tău, şi unde voi fugi
departe de Faţa Ta?
8 Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo;
9 Dacă voi lua aripile zorilor, şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării,
10 şi acolo mâna Ta mă va călăuzi, şi dreapta Ta mă va apuca.
11 Dacă voi zice: „Cel puţin întunericul mă va acoperi, şi se va face noapte lumina dimprejurul meu!”
12 Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine; ci noaptea străluceşte ca ziua, şi
întunericul ca lumina.
Omnistienta
1 Corinthians 2:9-11 Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut,
urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa Sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu
pentru cei ce-L iubesc.”
10 Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile
adânci ale lui Dumnezeu.
11 În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, în afară de duhul omului, care este în el? Tot
aşa: nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu în afară de Duhul lui Dumnezeu.
Eternitatea
Hebrews 9:13,14 Căci dacă sângele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci, stropită
peste cei întinaţi, îi sfinţeşte şi le aduce curăţirea trupului,
14 cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată
lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului cel viu!



Duhul Sfant este o Persoana a Sfintei Treimi, a Dumnezeului Triunic : Duhul Sfant poseda
gandire, emotii, vointa

Duhul Sfant gandeste si cunoaste 1 Corinthians 2:10 Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin
Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu
Duhul Sfant se bucura
Luke 10:20,21 Totuş, să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă Sunt
supuse; ci bucuraţi-vă că numele voastre Sunt scrise în ceruri.” În ceasul acela, Isus S-a bucurat în Duhul
Sfânt şi a zis: „Tată, Doamne al cerului şi al pământului; Te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei
înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă aşa ai găsit cu cale Tu.”
Duhul Sfant poate fi intristat
Ephesians 4:30 Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu,
prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.
31 Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să
piară din mijlocul vostru.
32 Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi
în Hristos.
Duhul Sfant intermediaza, mijloceste pentru noi Romans 8:26 Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în
slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu
suspine negrăite.
Duhul Sfant este Mangaietor, Sfatuitor Ioan 14:16,26; 15:26

2. Ce spune Biblia despre lucrarea Duhului Sfant in Vechiul si Noul Testament?
4 mari lucrari facute de Duhul Sfant in relatia cu oamenii:





Nasterea din nou; aducerea la o noua viata cu Isus
Locuirea in cei credinciosi
Convingerea (constientizarea starii de pacat, neprinanire si judecata)
Imputernicirea pentru lucrare pentru Dumnezeu

a. Nasterea din nou; aducerea la o noua viata cu Isus --- lucrare a Duhului Sfant
V.T.
Deuteronomy 30:6 Domnul, Dumnezeul tău, îţi va tăia împrejur inima ta şi inima seminţei tale, şi vei
iubi pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta şi din tot sufletul tău, ca să trăieşti.

Ezekiel 11:19,20 Le voi da o altă inimă, şi voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima din
piatră, şi le voi da o inimă de carne, ca să urmeze poruncile Mele, să păzească şi să împlinească legile
Mele; şi ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor.
Ezekiel 36:26,27 Vă voi da o inimă nouă, şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru
inima din piatră, şi vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi, şi vă voi face să urmaţi
poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele.

N.T.
John 14:20,21,23 CITESTE DIN BIBLIE! … Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte; şi
cine Mă iubeşte, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, şi Mă voi arăta lui …

CUM POATE CINEVA CUNOASTE CA ESTE NASCUT DIN NOU?
ROADA NASTERII DIN NOU ESTE CREDINTA:
Ephesians 2:4-9 Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a
iubit, cu toate că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har
Sunteţi mântuiţi). El ne-a înviat împreună, şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos
Isus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în
Hristos Isus. Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui
Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.

NT vorbeste despre oameni ai VT care au trait prin o astfel de credinta: Evrei 11: 1-13

Incheiere:






Duhul Sfant este Dumnezeu
Duhul Sfant prezinta caracteristicile lui Dumnezeu: creativitatea, omniprezenta,
omnistienta, eternitatea(vesnicia lui Dumnezeu)
Duhul Sfant este o persoana : gandeste, are vointa, are emotii – se bucura, se intristeaza-,
mangaie, sfatuieste

Duhul Sfant aduce viata in cei morti in greselile si pacatele lor si ii naste la o viata noua
impreuna cu Hristos, rezultatul imediat fiind credinta!

Romans 8:16 Însuş Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că Suntem copii ai lui Dumnezeu.
Hebrews 10:12 El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru
totdeauna la dreapta lui Dumnezeu,
13 şi aşteaptă de acum ca vrăjmaşii Lui să-I fie făcuţi aşternut al picioarelor Lui.
14 Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce Sunt sfinţiţi.
15 Lucrul acesta ni-l adevereşte şi Duhul Sfânt. Căci, după ce a zis:
16 „Iată legământul pe care-l voi face cu ei după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în inimile
lor, şi le voi scrie în mintea lor”
17 adaugă: „Şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor.

Ai tu o astfel de credinta? Ai o astfel de marturisire? Il cunosti pe Dumnezeu in felul acesta?
L-ai simtit vreodata bucuros si ti-a dat si tie bucuria Sa?
L-ai simtit vreodata intristat, si te-a facut sa-ti evaluezi viata?
L-ai stiut present cu tine in moment grele; Il stii present cu tine in orice moment?
Il stii mijlocind pentru tine si rugaciunile tale, pt ca noi nu stim sa ne rugam?

Daca, Da, DA SLAVA LUI DUMNEZEU --- ESTI AL LUI SI DUHUL LUI MARTURISESTE IMPREUNA CU
DUHUL TAU CA ESTI COPILUL LUI DUMNEZEU! TRAIESTE CA ATARE SI SLAVESTE-L CU VIATA TA!!!
John 14:23 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl
va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui împreună cu el.

Amin!
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