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plenară este viața de credință.
Copilul mic nu poate face prea mult, decât să se lase total în
grija părinților. Dacă părinții știu să-l crească, copilașul acela
va înțelege ce rost au părinții și care este rolul părinților. El va
căuta să urmeze procesul natural de creștere stând sub ocrotirea

DUHUL SFÂNT ÎN VIAȚA POCĂIȚILOR
Persoană, Prezență, Putere
Duhul Sfânt este O Persoană din Sfânta Treime
Duhul Sfânt Este Prezența Lui Dumnezeu în noi și între noi
Duhul Sfânt Este Puterea promisă de Domnul Isus pentru a-I fi
martori în toată lumea
Ce rol are Duhul Sfânt în viața celor ce spun că sunt copiii Lui
Dumnezeu?
În viața de credință, cel mai important rol îl are Duhul

părinților chiar dacă a trecut de copilărie și tinerețe. Rebelii nu
vor face așa ceva și rezultatele le vedem în fiecare zi.
Duhul Sfânt face aceste lucrări importante în viața
credincioșilor:
1. Ne învață și ne aduce aminte de tot ce Domnul Isus ne-a
spus, Cuvintele Lui și programul Lui, adică ce-a făcut Domnul
Isus, de ce-a venit din cer și ce-a realizat El pentru noi, Ioan
14:26. Îndurat Sfătuitor, Duhul Sfânt ne învață zi de zi cum să
umblăm călăuziți de El. În inspirația Bibliei El a adus aminte
evangheliștilor cuvintele Domnului Isus, iar astăzi Duhul Sfânt
le face vii și arzătoare în inimile noastre.

Sfânt. Duhul Sfânt ne-a plasat în Trupul Lui Cristos, Biserica,
și tot El trebuie să conducă viața celui credincios. Dacă
botezul cu Duhul sfânt nu este experimental, umplerea cu
Duhul Sfânt este foarte experimentală. În acest proces al
umplerii cu Duhul Sfânt, credinciosul renunță la a-și mai
conduce viața, și toată conducerea o lasă în grija Sfântului Duh.
Cu cât mai mult lasăm pe Duhul Sfânt în control, cu atât mai

2. Proslăvește pe Domnul Isus și luând din ce este a Lui, ne
dă și nouă, Ioan 16:14. Duhul Sfânt va lua din ce este a
Domnului Isus și ne descoperă nouă. Lucrările Lui ne sunt
descoperite nouă, iar noi umblăm în ele. Această slujbă a
Duhului Sfânt este de a-L glorifica pe Domnul Isus, nu să se

facă pe El proeminent ci să mărească pe Domnul Isus. Duhul

realitate vie în viața noastră.

interpretează și aplică caracterul și învățăturile Domnului Isus
în viața ucenicilor, făcându-L pe Domnul Isus central în viața
și gândirea pocăiților. Numai așa Dumnezeu va deveni o
3. Ne aduce dragostea Lui Dumnezeu în inimile noastre,

realitatea apartenenței acestuia în familia Lui Dumnezeu.

Romani 5:5. Pavel spune că dragostea Lui Dumnezeu a fost

Această mare lucrare s-a realizat prin mântuirea dată în dar de

turnată în inimile noastre, din oceanul infinit al Lui Dumnezeu,

Dumnezeu prin Domnul Isus.

Duhul Sfânt a turnat în noi...ce revărsare de dragoste!

Această mărturie se face în inima credinciosului pentru a-i da

Dragostea umană dezamăgește, rănește, moare, dar nu

mereu asigurarea cine este el sau ea în Cristos. Chiar dacă

dragostea Lui Dumnezeu. Dragostea Lui Dumnezeu este

progresul meu este infim, Duhul Sfânt nu-și bazează mărturia

mereu vie și mereu din abundență. Când eram vrăjmașii Lui,

pe ceea ce eu fac, ci pe ceea ce a făcut Domnul Isus în locul

El ne-a iubit, cu cât mai mult acum când suntem copiii Lui,

meu. Strigătul ce-l determină în mine nu este unul de

Romani 5:8-10. El ne iubește cu un zel nespus. Îi este drag

declararea poziției mele ci de Abba, adică Tată. El nu se uită la

Duhului Sfânt de noi și nu mai poate de dorința de a ne face ca

noi, ci la Cel ce-a stabilit această realitate. Aceasta este

pe Domnul Isus.

asigurarea ce ne-o aduce Duhul Sfânt în viața noastră. Îmi dă
oare acest lucru voie să mai păcătuiesc? Mai vreau să

4. El ne asigură mereu că suntem copiii Lui Dumnezeu.

păcătuiesc? Nicidecum!

În Romani 8:16 și în Galateni 4:6, Duhul Sfânt depune
mărturie împreună cu duhul omului răscumpărat, despre

5. El ne sigilează, ne pecetluiește, Efeseni 1:13-14

Sigiliul pus pe un document îi dă acestuia autenticitate. De

cu numele meu, este considerat autentic, real. Nu contează

multă vreme, pe lângă pastorat și predat, am fost și încă sunt și

dacă este un scris elegant, sau doar o mâzgăleală, când pe acel

notar public. Orice document pe care îmi pun ștampila, sigiliul

document se imprimă sigiliul meu, actul devine cu valoare.

Sigiliul se mai pune să stabilească cine este proprietarul acelui

“downpayment”, “chezășia”la ceea ce urmează.

document sau pachet. La seminarul unde am predat mai mulți

Arvuna aceasta asigură pe om că urmează ca plinătatea să fie în

ani, Luther Rice Seminary, în Lithonia, Georgia, am dat

curând. Se poate asemăna cu inelul de logodnă. Pavel a privit

decanului manuscrisele a trei cursuri, Istoria Creștinismului,

la Duhul Sfânt ca fiind primul dar din moștenirea noastră. La

Romani, și Noul Testament. Ei au multiplicat acele documente

sfârșitul veacului, Dumnezeu va dărui toate comorile cerului

și le vând studenților care se înscriu în clasele respective. Eu

tuturor celor ce sunt în Cristos.

am adunat acele cursuri, eu le-am scris, eu am pus semnătura

Până atunci Duhul Sfânt ne dă doar asigurarea că acele lucruri

mea acolo, dar ei le vând! De ce? Când s-a pus sigiliul

vor fi ale noastre. O sumă infimă punem când ne cumpărăm o

seminarului pe ele, ele devin proprietatea lor. Multimedia a

casă, dar nu trece mult și trebuie să depunem tot prețul. Nu

publicat cartea cu Întrebările Lui Dumnezeu, iar eu autorul

mai este mult și tot ceea ce Dumnezeu a promis (că vom fi

dacă aș vrea să iau material din această carte și să-l folosesc

împreună moștenitori cu Domnul Isus) va fi al nostru.

pentru altă publicație, trebuie să le cer permisiunea. Și-au pus

De ce atunci bucuriile noastre sunt așa de ușor procurate de

imprintul lor, și astfel au devenit proprietari. Duhul Sfânt ne-a

lucruri și nu de ceea ce El ne-a promis...?

pecetluit să fim ai Lui Dumnezeu. Nu ne mai aparținem nouă,

Drogurile, băutura, sau alte lucruri ieftine, pe unii creștini îi

am fost cumpărați cu un preț. Apoi, cred că sigiliul acordă

îmbucură mai mult decât faptul că sunt împreună moștenitori

protecție documentelor și bunurilor sigilate. Nu oricine are

cu El!?!

voie să atingă acele bunuri sigilate, ci doar Proprietarul.

Duhul Sfânt în noi crește anticiparea. Faptul că avem Duhul
Sfânt, avem garanția că tot ce are Domnul Isus va fi și al

6. Duhul Sfânt ne pune în noi “arvuna” sau anticiparea

nostru!

prezenței noastre la nunta Mielului, Efes 1:14; 2 Cor 1:22-23
Arrabon este cuvântul în Greacă, 2 Cor 1:22; 5:5, cuvântul

7. Duhul Sfânt ne dă ungerea, 1 Ioan 2:20, 27

fiind împrumutat din lumea comercială și înseamnă un

Domnul Isus este prin excelență “Unsul Lui Dumnezeu,”

Mesia, sau Cristos! Primii creștini au asociat această ungere

Ungerea din acest text ne garantează trei lucruri:

cu botezul, dar Ioan nu vorbește despre un singur act, ci de o

a. Ne învață toate lucrurile

prezență permanentă prin care noi avem înțelepciunea Lui

În nici un caz revelații noi, ci tot ce e necesar și posibil să

Cristos Domnul de a răspunde la fiecare situație din viață.

cunoaștem cu privire la Cuvântul vieții.

b. Ungerea este reală, nu falsă, nu de felul care o pretindeau

4. Prin Duhul Sfânt am primit o nouă putere care ne atrage

gnosticii, Ioan 16:3. Testul realității acestei ungeri este

spre Dumnezeu ca păcătoși iertați, care doresc să vadă

fidelitatea față de ceea ce a fost de la început. Exact la acel

frumusețea Lui Dumnezeu!

punct cădeau gnosticii, fiindcă ei nu erau de la început.
c. Ungerea ne ajută să rămânem în El. Doar cei ce au

Aceste patru afirmații fac posibilă trăirea noastră în calea cea

ungerea, cei ce au Duhul Sfânt peste ei și în viața lor, sunt

nouă și mult superioară căii vechi. Noi nu dorim nimic decât

consacrați pentru slujirea exclusivă a Lui Dumnezeu, aceia vor

să ne minunăm de chipul Lui. Noi, ca și Moise, dorim să

rămânea în El.

vedem slava Lui, și să călcăm pe pietrele fierbinți ale deșertului

Sunt patru resurse care ne ajută să umblăm cu confidență prin

și din jurul rugului, deși nu contează durerea noastră, noi vrem

Duhul Sfânt:

să-L vedem și să ne uimim de frumusețea Lui!

1. Justificarea ne dă o nouă puritate înaintea Lui Dumnezeu.

În Efeseni 5:18 Pavel scrie: Fiți plini de Duh. Apostolul

El ne consideră ca și cum nu am fi păcătuit vreodată!

Pavel explică în primele trei capitole din această epistolă, cum

2. Înfierea ne dă un nume nou, o nouă identitate. Noi suntem

am fost mântuiți, cum am fost plasați în Cristos, cum Duhul

copiii Lui Dumnezeu, sfinți, copii ai Lui, pelerini spre cer. Nu

Sfânt ne-a sigilat, și ne-a identificat ca și copii ai Lui

avem nevoie de alte nume.

Dumnezeu. În acest verset, Pavel arată obligația practică a

3. Duhul Sfânt ne aduce mereu o nouă dispoziție care ne face

celui credincios.

să preferăm sfințenia peste păcat! Între păcat și sfințenie, noi
avem noua dispoziție spre sfințenie și nu spre păcat.

1. Botezul cu Duhul Sfânt se petrece doar o dată în viața celui

credincios.
Umplerea cu Duhul Sfânt este o experiență ce se repetă, ea

Romani 12:1-2.

trebuie să devină continuă în viața celui ce vrea să fie ca

Dacă firea ne conduce, Duhul Sfânt se întristează, Efes. 4:30,

Domnul Isus. Nu poți fi plasat de mai multe ori în trupul Lui

iar dacă continuăm umblarea în fire vom muri, Rom 8:13.

Cristos, dar trebuie să fi permanent condus de Duhul, sau

Dacă însă suntem conduși de Duhul Sfânt demonstrăm că

controlat de El.

suntem copiii Lui Dumnezeu, Romani 8:14, și așa vom trăi cu
adevărat.

2. Botezul cu Duhul Sfânt este unic, apărând doar în Noul

Tehnic, umblarea prin firea veche demonstrează nimic altceva

Testament.

decât că mântuirea nu a avut loc. Cei ce sunt mântuiți au

Umplerea cu Duh a fost întâlnită și în Vechiul Testament.

pierdut ce-a fost vechi, și totul s-a făcut nou, 2 Cor. 5:17.

Deși, credincioșii din Vechiul Legământ au fost conduși de

Primii pași în a fi umplut cu Duhul Sfânt îi face ucenicul prin

Duhul Sfânt în viețile lor, ei nu fac parte din Biserică, mireasa,

ascultarea de Cuvântul Lui Dumnezeu, fapt numit de Pavel în

trupul Lui Cristos.

Galateni 5:16, “umblare prin Duhul.”
Umblarea sau trăirea prin Duhul este o trăire sub controlul

3. Botezul rezultă în poziția noastră, de a fi “în Cristos.”

Duhului Sfânt. Pavel spune să umblăm cârmuiți, conduși de

Umplerea rezultă în puterea de a trăi această realitate. Botezul

Duhul Domnului.

ne-a plasat în El, și ne-a identificat cu Domnul Isus. Plinătatea

Umblarea prin Duhul demonstrează că cei credincioși sunt

Duhului este necesară pentru a umbla zi de zi în asemănarea

controlați de Duhul, sunt umpluți de Duhul Sfânt. Nu este o

Lui.

formulă magică prin care cineva se “umple” de Duh. Duhul

Firea veche a credinciosului a fost răstignită iar cel credincios

Sfânt conduce viața acelui credincios atâta timp cât acesta se

trebuie să-și antreneze mintea în a înțelege acest fenomen și

lasă condus.

trebuie o dedicare permanentă pe altarul Lui Dumnezeu,

1. Această umblare este o umblare în înțelepciune, Efeseni
5:15-17
2. Această umblare este în lumină, Efeseni 5:8, 13; 1 Ioan
9. Umblarea prin Duhul este o umblare în blândețe, Gal.

1:7

5:22; Matei 5:3; Efes 4:4; Fil 4:5;
3. Umblarea aceasta este în dragoste, Galateni 5:22;
Efeseni 5:2

10. Umblarea prin Duhul sfânt este o umblare în înfrânarea
poftelor, în total control asupra poftelor, Gal. 5:22; Efes 5:3-7;

4. Umblarea prin Duhul este o umblare în bucurie, Gal.

Fil

4:13; 1 Tes 4:3-5; 1 Petru 2:11

5:22; Ps. 43:4; Fil 2:18, 4:4
11. Umblarea prin Duhul este umblarea în adevăr, 2 Ioan 4;
5. A umbla prin Duhul înseamnă a trăi în pace, Gal. 5:22;

3 Ioan 3-4

Matei 5:9; Romani 5:2; 12:18; Marcu 9:50
12. Umblarea prin Duhul este o umblare în sfințenie, 1 Petru
6. Această umblare este o umblare în răbdare, Gal. 5:22;
Iacov 5:7-11
7. Umblarea prin Duhul Sfânt este o umblare în bunătate,
Gal. 5:22; Colos 3:12; Rom 15:14
8. Umblarea aceasta este în credincioșie, în loialitate, Gal.
5:22

1:15

Umblarea prin Duhul Sfânt demonstrează asemănarea cu Isus Cristos. Ucenicul va dori tot
timpul să acționeze ca Isus, ceea ce a făcut El să facem și noi. Viața care El a trăit-o pe pământ
a fost caracterizată de umblarea prin Duhul Sfânt. Modelul lăsat de El ucenicilor nu a fost o
viață trăită după modelul lumii, ci viața care era în El, adică viața divină. La fel și noi ca ucenici
ai Lui trebuie să umblăm contra curentului lumii. Lumea merge spre rău, noi mergem spre bine.
Viața nouă ce El a pus-o în noi se manifestă prin umblarea noastră prin Duhul. Doar așa
dovedim că suntem “plini de Duh, controlați de Duhul Sfânt.” Altfel umblăm după lucrurile
firii, iar umblarea aceasta duce la moarte, Romani 8:13.
Duhul Sfânt conduce viața ucenicului la pășuni verzi și la ape de odihnă în Cuvântul Veșnic al
Lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne ajută să înțelegem Scriptura, Ioan 14:26, 1 Cor 2:9-16; 2 Cor
4:4.

Despre noi
De câteva saptămâni ne-am mutat în clădirea Primei Biserici Baptiste din Lawrenceville.
Programul este la fel, Duminica dimineața de la 10:30 și după masa de la 5:00.
Rugați-vă ca toți românii să vină la mântuire.
Rugați-vă ca să putem fi de folos comunității românești din lumea întreagă.

Pastor
Benjamin Cocar

