
Persoana si lucrarea Duhului Sfant  II

Lucrarea Duhului Sfant -  Autentificarea  apartenentei noastre la Dumnezeu

Romani 8: 12-27  

Introducere: data trecuta am studiat din Cuvant despre Persoana Duhului Sfant – Identitatea Duhului 
Sfant , Atributele Duhului Sfant, Personalitatea Duhului Sfant; lucrarea Duhului Sfant – nasterea din nou. 

Astazi vom continua sa studiem despre acest subiect – rezultatul infierii facute de Dumnezeu – Duhul lui 
Dumnezeu locuieste in noi!  

In ziua de azi, multi se bat cu pumnul in piept ca detin adevarul absolut, si ca ei sunt copii ai lui 
Dumnezeu.  

 Ca si pe timpul Domnului Isus, sunt unii care spun ca daca nu respecti anumite aspecte ale Legii 
mozaice, nu esti mantuit…

 Altii afirma ca daca nu ai vorbirea in limbi sau daca nu ai simtit nu stiu ce “miscare” a “Duhului”, 
nu esti mantuit… 

 Altii afirma ca daca nu te-a trantit “Duhul” literalmente inaintea “Lui” atunci nu esti mantuit… 
 Altii afirma ca daca nu ai puterea sa comanzi “duhului de boala din tine sa iese afara…” atunci nu 

esti mantuit… 

Toti acestia ii privesc pe ceilalti care nu trec prin asa ceva ca pe niste crestini “inferiori”, carora le 
lipseste “ceva”…   acestea duc la complexe de superioritate, izolare, lipsa de colaborare sfanta si auto-
intreptatire inaintea lui Dumnezeu…  

Acestea s-au gasit si in timpul Domnului Isus si in timpul Bisericii primare. 

Ce ne spune Cuvatul lui Dumnezeu in privinta aceasta? 

Lucrarea Duhului Sfant -  Autentificarea  apartenentei noastre la Dumnezeu

Una din lucrarile centrale ale Duhului Sfant o reprezinta   sa ne convinga si sa ne autentifice 
apartenenta noastra la Dumnezeu!!!  



John 1:11-13 A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred 
în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii 
lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.

1 John 3:1 Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi Suntem. Lumea 
nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El.

Ceilalti care nu cred in Domnul Isus sunt  “copii ai maniei”(Ef 2:3)  si “fii ai neascultarii” (Ef 2:2; 5:6). 

Cel care autentifica si certifica lucrul acesta este Duhul lui Dumnezeu! 

Ioan 14: 15-23

v.17   “… voi Il cunoasteti; caci ramane cu voi, si va fi in voi…”     aceasta inseamna ca pana la coborarea 
Duhului Sfant fagaduit de Domnul Isus, ucenicii au fost insotiti de Duhul Sfant, Duhul era peste ei… dar 
Rusaliile aduc la porunca Domnului Isus un alt fel de apropiere a Duhului lui Dumnezeu de om si anume 
– Duhul lui Dumnezeu va fi in om, prin credinta in Domnul Isus! 

v.20 In ziua aceea veti cunoaste ca Eu sunt in Tatal Meu, ca voi sunteti in Mine, si ca Eu sunt in voi…  

Duhul Sfant certifica apartenenta noastra la Dumnezeu … 

Prin ce anume? Care sunt semnele Duhului Sfant prezente in viata celui care apartine lui Dumnezeu 
prin Domnul Isus ?

1. Duhul Sfant ma face CONSTIENT CA SUNT COPIL AL LUI DUMNEZEU  DUMNEZEU ESTE 

TATAL MEU      Romani 8: 15-16    ATITUDINEA FATA DE DUMNEZEU

l-as recunoaste dintre o mie de la distanta pe tatal meu pamantesc…   ii stiu privirea darza, de om 
calculat caruia ii place ordinea…   ii stiu zambetul siret, ispititor, molipsitor… ii stiu mersul – l-as 
recunoaste doar dupa mers…  ii cunosc personalitatea – un om categoric, integru, calculat, rezervat si 
totusi iubitor si comunicativ … e tatal meu. 

Tot asa, prin Duhul Sfant, stiu cine este Tatal Meu ceresc!  Duhul ma va face totdeauna constient de 
faptul ca sunt Fiul Tatalui ceresc! 

Poate vor spune unii --- cine se cred pocaitii astia de vorbesc in felul acesta?  



Domnul Isus a spus Mariei la inviere:  

John 20:17 „Nu mă ţinea” i-a zis Isus „căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Ci, du-te la fraţii Mei, şi 
spune-le că Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru.”

Suntem chemati de Isus  sa ne rugam lui Dumnezeu “Tatal nostru care esti in ceruri…” 

E Tatal meu si al tau ---

 Stii ca e totdeauna acolo cand ai nevoie
 Stii ca te poti baza pe El 
 Stii ca poti sa-I ceri ajutorul si stii ca te primeste 

John 16:23 În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat, vă spun că, orice veţi 
cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da.

24 Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie 
deplină.

25 V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi desluşit 
despre Tatăl.

26 În ziua aceea, veţi cere în Numele Meu, şi nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi.

27 Căci Tatăl însuşi vă iubeşte, pentru că M-aţi iubit, şi aţi crezut că am ieşit de la Dumnezeu.

Poate va spune cineva --- povesti…  pocaitii se bazeaza pe sentiment cand zic ca sunt copiii lui 
Dumnezeu… 

    Al doilea semn al Duhului Sfant in viata copiilor lui Dumnezeu: 

2. Atitudinea fata de pacatul din noi   ACCEPT CALAUZIREA LUI DUMNEZEU! 
Romani 8:12-14  

Duhul Sfant in cel mantuit va schimba natura primara a omului respectiv: 

Romans 8:9 Voi însă nu mai Sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu 
locuieşte într-adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.



Romans 6:6 Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca 
trupul păcatului să fie desbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului;

7 căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat.

8 Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El,  
(EXPLICATIE! ) 

REZULTATUL IMEDIAT  AL SCHIMBARII NATURII PAMANTESTI CU UNA DUHOVNICEASCA  VA FI --- AI CA 
ROD SFINTIREA! 

Romans 6:22 Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca 
rod sfinţirea, iar ca sfârşit: viaţa veşnică.

Incepe sa-mi placa in primul rand --- Legea lui Dumnezeu: 

Romans 7:22 Fiindcă, după omul dinăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu;

23 dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea, şi mă 
ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele.

24 O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?..

25 Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!... Astfel, deci, cu mintea, eu 
slujesc legii lui Dumnezeu (pocainta continua) ,  dar cu firea pământească, slujesc legii păcatului.

Cum luptam atunci cu firea aceasta pamanteasca?   Prin Duhul Sfant: 

Romans 8:12 Aşa dar, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după îndemnurile 
ei.

13 Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, 
veţi trăi.

14 Căci toţi cei ce Sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu Sunt fii ai lui Dumnezeu.

Calauzirea Duhului Sfant implica in primul rand ---  SFINTIREA!  Omorarea pacatului din noi!  



Coloseni 3:3-10      v.5-6 --- lucruri care nu trebuie sa se gaseasca in Biserica --- sunt caracteristici ale 
fiilor neascultarii! 

                                 v.8-10 --- lucruri cu care trebuie sa ne luptam sa le scoatem din viata noastra --- IL 
VEZI PE ISUS FACANDU-LE???  V. 10 !    “ … DUPA CHIPUL CELUI CE L-A FACUT…” 

Matei 7:15-20    “dupa roadele lor ii veti cunoaste…” 

Fratii in Domnul Isus nu se inseala unii pe altii; nu se dusmanesc unii pe altii; nu se mint unii pe altii;  
nu se barfesc unii pe altii; nu vorbesc vorbe rusinoase… 

Ei se “imbraca cu o inima plina de indurare, cu bunatate, cu smerenie, cu blandete, cu indelunga 
rabdare. “  ei se  : ingaduie unii pe altii, si in loc sa se planga unul de altul se iarta unul pe altul…  
Coloseni 3:12-14   

Incheiere:    2 semne ale apartenentei noastre la Dumnezeu aduse de Duhul Sfant in noi: 

 Atitudinea fata de Dumnezeu --- constienta ca suntem fii Lui si ca El este Tatal nostrum
 Atitudinea fata de pacatul din noi --- calauzirea lui Dumnezeu ne face sa traim prin Duhul si nu 

prin fire.  

Domnul sa ne ajute!  Amin!  
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