1

Un Isus – un Duh Sfânt
Textul de bază: Romani 8: 18-27

Întroducere
• Cine este acest Isus, de care vorbeşte toată lumea?
• Pentu noi poate o întrebare inutilă
• Dar sunt mulţi care nu au nici un răspuns

Isus – Fiul lui Dumnezeu – o parte din Trinitatea
Dumnezeiască
• Dumnezeu era cu Fiul Lui în conversaţie
• Omul este creat după chipul lui Dumnezeu şi a Fiului
Genesa 1. 26 a

Apoi Dumnezeu a zis: ,,Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea
Noastră; el să stăpânească peste peştii ...”
• Isus, Fiul lui Dumnezeu a fost înaintea întemeierii lumii
1 Petru 1: 18 - 21

„Știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați
din felul deșert de viețuire, pe care moșteniserăți dela părinții voștrii, ci cu
sângele scump a lui Cristos, Mielul fără cusur și fără prihană. El a fost
cunoscut mai înainte de întemeierea lumii în Dumnezeu, care L-a înviat din
morți, și I-a dat slavă, pentruca credința și nădejdea voastră să fie în
Dumnezeu.“
• Dar căderea în păcat a omului a rupt această legătură dumnezeiească
• Omul n-a mai putut avea legătură cu Creatorul
• Şi Isus, Fiul lui Dumnezeu a devenit inaccensibil pentru el

Isus - Fiul lui Dumnezeu – Mântuitorul lumii
• Cine credeţi voi că sunt?
Matei 16: 13-17

„Isus a venit în părțile Cezareii lui Filip și a întrebat pe ucenicii Săi: „Cine
zic oamenii că sunt Eu, fiul omului?“ Ei au răspuns: „Unii zic că ești Ioan
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Botezătorul; alții: Ilie; Ieremia sau unul din proroci.“ „Dar voi“ le-a zis El
„cine ziceți că sunt“? Simon Petru, drept răspuns I-a zis: „Tu ești
Cristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu!“ Isus a luat din nou cuvântul, și i-a
zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea și nu sângele
ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri.“
• Numai Tatăl din Cer poate da un răspuns autentic și adevărat și nu unul născut
din carne și sânge

Care a fost misiunea Fiului lui Dumnezeu pe acest pământ?
Ioan 12: 44 - 45 Isus spune:

„Cine crede în Mine, nu crede în Mine, ci în Cel ce M-a trimis pe Mine. Și
cine Mă vede pe Mine, vede pe Cel ce M-a trimis pe mine.“
• Isus este mijlocitor între lumea căzută și Dumnezeul Veșnic
• Numai prin El, putem vedea pe Dumnezeu
• Isus Cristos a purtat păcatele noastre pe crucea dela Golgota!
1 Petru 2: 24

„El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentruca noi, fiind
morți față de păcat, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui ați fost
vindecați.“

Cine sunt cei spălați, cum îi putem recunoaște?
Faptele Apostolilor 1: 4 și 8

„Pe când Se afla cu ei (cu ucenicii Lui), Le-a poruncit să nu se depărteze
de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui . . . Voi veți primi o
putere, când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în
Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la marginile pământului.“
• Numai cine-și predă viața în mâinile Domnului, primește puterea Duhului
Sfânt
• Numai cine are Duhul Sfânt, poate să fie un martor adevărat
• Numai Duhul Sfânt poate să conducă viața noastră după voia Lui
Ioan 7:39

Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească
ceice vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu
fusese încă proslăvit.
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Isus - Fiul lui Dumnezeu – la dreapra tronului de slavă
• Isus a fost înălţat în cer, şi stă la dreapta Tronului Regesc
Marcu 16:15-16 şi 19

Apoi le-a zis (Isus): ,,Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia
la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va
crede, va fi osândit.
Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer, şi a şezut la dreapta
lui Dumnezeu.
• Voi veţi primi o putere Dumnezeiească
Faptele Apostolilor 1: 4 și 8

„Pe când Se afla cu ei (cu ucenicii Lui), Le-a poruncit să nu se depărteze
de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui . . . Voi veți primi o
putere, când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în
Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la marginile pământului.“
•

Mângâietor, greceşte: Paraclet, apărător, ajutor
Ioan 15:26

Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimete dela Tatăl, adică Duhul
adevărului, care purcede dela Tatăl, El va mărturisi despre Mine.
Ioan 14:26

Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimete Tatăl, în
Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce vam spus Eu.
Faptele Apostolilor 2: 17-18

,,În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice
făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor prooroci, tinerii voştri vor avea
vedenii, şi bătrânii voştri vor visa visuri! Da, chiar şi peste robii Mei şi
peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu, şi vor
prooroci.”
Faptele Apostolilor 8: 14-17

Apostolii, cari erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit
Cuvântul lui Dumnezeu, au trimes la ei pe Petru şi pe Ioan. Aceştia au venit
la Samariteni, şi s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu
Se pogorâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezaţi în Numele
Domnului Isus. Atunci Petru şi Ioan au pus mâinile peste ei, şi aceia au
primit Duhul Sfânt.
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Romani 8:9

Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui
Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Cristos,
nu este al Lui.
•

Scopul acestei propovăduirii:
Faptele Apostolilor 2: 21

Atunci oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.

Isus – Fiul lui Dumnezeu – va veni ca Domn
Isus Cristos va veni pentru salvarea noastră
• Dar El nu vine ca mântuitor și Salvator
• El vine ca Domn, în toată puterea Sa divină
• Și pentru ce vine?
1 Tesaloniceni 4: 15 - 18

„Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin cuvântul Domnului: noi, cei vii, cari
vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor
adormiți. Căci însuș Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu
trimbița lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, și întâi vor învia cei morți în
Cristos. Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas vom fi răpiți împreună cu ei, în
nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi în totdeauna
cu Domnul. mângăiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte.“
Eclesiastul 3:11

Orice lucru El îl face frumos la vremea lui; a pus în inima lor chiar şi
gândul veciniciei, măcarcă omul nu poate cuprinde, dela început până la
sfârşit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu.
• Isus Cristos vine și ia pe ai Săi
• Dar cine sunt aceia?
Ioan 10: 27 - 30 Isus spune:

„Oile Mele ascultă glasul meu; Eu le cunosc, și ele vin după Mine. Eu le
dau viața vecinică, în veac nu vor pieri, și nimeni nu le va smulge din mâna
Mea. Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toți; și nimeni nu le
poate smulge din mâna tatălui Meu. Eu și Tatăl una suntem.“
• Și atunci, noi vom fi cu El împreună: Unde?
2 Petru 3: 13

„Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în
care va locui neprihănirea.”
Amin
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