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Sfinţenia mea 
Textul de bază: Romani 6: 18 – 23 

 

Introducere 
 

• Întrebarea: Eşti tu un sfânt?     
• Ai voie să răspunzi numai cu DA sau cu NU 
• Marele reformator Luther a spus odată: Dacă nu eşti sfânt te va lua dracul 
• Cuvântul "sfânt" vine dela substantivul SFINŢENIA şi înseamnă: ceva deosebit, 

ceva despărţit de altul, ceva exclusiv, 
• Dar poate însemna şi: fără pată, fară nici o greşeală, neatins, imens de mare, 

extrem de departe 
• Vechiul Testament ne arată, ce înțelege Dumnezeu prin cuvântul „sfânt” 

 Exodul 3:5 (locul) 
Dumnezeu a zis: „Nu te apropia de locul acesta; scoate-ţi încălţămintea din 
picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt.” 
Exodul 12:25 
Când veţi intra în ţara pe care v-o va da Domnul, după făgăduinţa Lui, să 
ţineţi acest obicei sfânt 
Exodul 12:25 
Pune-Mi deoparte ca sfânt pe orice întâi născut, pe orice întâi născut 
dintre copiii lui Israel, atât dintre oameni, cât şi dintre dobitoace: este al 
Meu 
Exodul 19:6 
Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt. 

 

Dumnezeu vrea ca să fi şi tu un sfânt 
 

• Biblia ne vorbeşte de un Dumnezeu Sfânt şi omul păcătos 
• Omul nu a putut ajunge până în apropierea lui Dumnezeu 
• Dar dragostea lui Dumnezeu a ajuns prin Isus Cristos până la omul păcătos 
• Totul ce intră în legătură cu Dumnezeu devine sfânt 
• Nimeni nu devine sfânt din sine însuşi 
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• Sfinţirea noastră rezultă în numai prin Dumnezeul Sfânt 
• In centrul Noului Testament stă omul sfinţit 
Sfinţenia nu se mai arată prin obiecte, locuri sau rituri religioase, ci 

numai prin oameni sfinţiţi de Duhul Sfânt 
• Oameni sfinţi, pe care le-a ocupat Dumnezeu, ca o ţară ocupată 
• Oameni sfinţi care aparţin Domnului nostru Isus Cristos 
• Sfânt este acela, care recunoaşte nesfinţenia lui faţă de Dumnezeu, dar o primeşte 

dăruită prin Isus 
 

Sfinţenia premergătoare 
 

• Pavel s-a simţit ales, sfinţit, mai înainte de naşterea lui  
Galateni 1:15 
Dar când Dumnezeu - care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele, şi 
m-a chemat prin harul Sau,... 

• Cei aleşi de Tatăl ceresc înainte de pocăinţa lor şi sfinţiţi de Duhul Sfânt 
Petru 1:1-2 
Petru, apostol al lui Isus Cristos, către aleşii cari trăiesc ca străinii 
împrăştiaţi prin Pont, Galaţia, Capadocia, Asia şi Bitinia, după ştiinţa mai 
dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul, spre ascultarea şi 
stropirea cu sângele lui Isus Cristos: Harul si pacea să vă fie înmulţite! 
 

Sfinţirea în Cristos 
 

• Devii un copil a lui Dumnezeu 
Efeseni 2:14-15 
Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, ca să fiţi fără prihană 
şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos 
şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume. 

• In momentul pocăinţei tale poziţia ta se sfinţeşte 
 l Corinteni l: 30 
Şi voi, prin El, sunteţi în Cristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi 
înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare. 
 

Nu privi întotdeauna pe tine, cât eşti de păcătos şi cât îţi mai lipseşte 

până la Sfinţenia ta 

Priveşte sus la Isus, care pe cruce a învins toate fărădelegile şi toate 

slăbiciunile tale 
• Nici fraţii din Roma, Efeseni, Filipeni sau Corinteni erau fără păcat, şi totuşi 
     Pavel începe Epistola cu:  
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Corinteni 1:2 
Către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfinţiţi în 
Cristos Isus, chemaţi să fie sfinţi, şi către toţi cei ce cheamă în vreun loc 
Numele lui Isus Cristos, Domnul lor şi al nostru:... 

• Pentru că au fost - şi suntem şi noi astăzi sfinţiţi pentru vecinicie 
Evrei 10:14 
Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei 
ce sunt sfinţiţi. 

• Noi suntem ... dar asta nu este totul 
 

Creşterea în sfinţenie 
 
Sfinţenia lui Dumnezeu se arată prin distanţa faţă de păcat 
 

• Aşa cum vorbeşte Biblia că suntem sfinţi aşa şi cere să devenim sfinţi 
2 Corinteni 7: l 
Deci, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, prea iubiţilor, să ne curăţim de 
orice întinăciune a cărnii şi a duhului, şi să ne ducem sfinţirea până la capăt, în frica 
de Dumnezeu. 
1 Petru 1:15 
Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată 
purtarea voastră 

• Apostolul Pavel subliniază neputinţa omului de a se sfinţii 
• Numai cu privire directă la Mântuitorul nostru reuşim lucrul acesta  

Romani 6:20-22 
Căci, atunci când eraţi robi ai păcatului, eraţi slobozi faţă de neprihănire. Şi ce 
roade aduceaţi atunci? Roade, de cari acum vă este ruşine: pentrucă sfârşitul 
acestor lucruri este moartea. 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 vecinică. 

• O mare greşeală a tradiţiei religioase este să te desparţi de lume 
• Să te desparţi de lumea păcătoasă, da, dar nu de păcătosul  

Marcu 16:15 Isus la ucenicii Săi: 
Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la 
orice făptură. 

• Folosiți orice posibilitate de a vorbi despre Marea Dragoste a lui Dumnezeu 
Coloseni 4:5-6 
Comportaţi-vă într-un mod înţelept cu cei care nu sunt credincioşi, folosind 
în acest scop orice ocazie pe care o aveţi. Conversaţia voastră (cu ei) să fie 
mereu cu har şi „condimentată cu sare”, ca să ştiţi cum trebuie să 
răspundeţi fiecăruia. 

• Fără privire directă spre Isus nu merge: 
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2 Corinteni 3:18 
Noi toţi privim cu faţă descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi 
suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul 
Domnului. 

• Dar schimbarea noastră în "asemenea Lui" durează  
2 Petru 1:5-9 
De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, 
cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, 
evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. 
Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici 
leneşi, nici neroditori în  ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus 
Cristos. Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închişi, şi a uitat 
că a fost curăţit de vechile lui păcate. 

• Fiind copilul Lui, eşti sfânt. Dar acuma trăieşte şi ca un sfânt 
 

Sfinţenia deplina 
 

• Situaţia aceasta este pentru viitor 
• Atunci când Isus îşi ia Biserica Lui ca mireasă, fără pată sau zbârcitură  

Efeseni 5:27 
Să înfăţişeze înaintea Lui aceasta Biserică, slăvită, fără pată fără zbârcitură 
sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană. 

• Şi Ioan are aceeaşi vedere 
1 Ioan 3:2 
Prea iubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. şi ce vom fi, nu s-a 
arătat încă. Dar ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că-L vom 
vedea aşa cum este. 

• Întrebare pentru noi este: Suntem noi sfinţi? 
• Noi suntem convins că dacă am predat viaţa noastră în mâinile Lui: Suntem 

copii Lui, spălaţi cu Sângele Lui scump, atunci trăim din Harul Lui 
• El spală toate fărădelegile noastre și iartă toate păcatele noastre în fapte şi în gând  

Corinteni 1:13-14 
El ne-a izbăvit de supt puterea întunerecului, şi ne-a strămutat în Împărăţia 
Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea 
păcatelor. 

• Suntem convins, că cuvântul lui Dumnezeu spune adevărul 
2 Timotei 1:9 
El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după 
hotărârea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Cristos Isus, înainte de 
vecinicii. 

Amin 


