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Duhul Sfânt –O persoana din 

Trinitate

 Trinitatea: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt

 Apa - lichidă, gheaţă, abur

 Electricitatea –putere, luminâ, căldură

 Soarele – lumină, căldură, foc

 Trei dimensiuni, înâlțime, lungime, lățime

 Copacul –rădăcină, trunchi, ramuri

 Triunghiul – trei laturi

 Omul – trup, suflet și duh
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Rațiunea Duhului Sfânt

 Cercetează: Şi Cel ce cercetează inimile ştie
care este năzuinţa Duhului; pentru că El 
mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu. 
Rom 8:27

 Învață: Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe
care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va 
învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de 
tot ce v-am spus Eu. Ioan 14:26

 Mărturisește: Când va veni Mângâietorul, pe
care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul
adevărului, care purcede de la Tatăl, El va 
mărturisi despre Mine. Ioan 15:26
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Raţiunea Duhului Sfânt

 Călăuzește: Când va veni Mângâietorul, Duhul
adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; 
căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi
auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. Ioan 16:13

 Ajută: 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. Romani 8:26

 Cercetează lucrurile adânci ale lui Dumnezeu:
Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci

Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui
Dumnezeu. 1 Cor 2:10
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Sentimente:

 Poate fi întristat: Să nu întristaţi pe
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi
fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. Ef
4:30

 Are dragoste: Vă îndemn, dar, fraţilor, 
pentru Domnul nostru Isus Hristos şi pentru
dragostea Duhului, să vă luptaţi împreună
cu mine în rugăciunile voastre către
Dumnezeu pentru mine, Rom. 15:30
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Duhul Sfânt

 Poate fi mințit: 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? Fapte 5:3

 Omul i se poate împotrivi: …Oameni tari la 
cerbice, netăiaţi împrejur cu inima şi cu urechile! 
Voi totdeauna vă împotriviţi Duhului Sfânt. 
Cum au făcut părinţii voştri, aşa faceţi şi voi. 
Fapte 7:51

 Poate fi retras: Nu mă lepăda de la faţa Ta şi
nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Ps 
51:11
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Voință: 

 Dă cum voiește: Dar toate aceste lucruri le 
face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în
parte, cum voieşte. 1 Cor 12:11

 Vorbește: Cine are urechi să asculte ce zice
bisericilor Duhul: „Celui ce va birui îi voi da să
mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui
Dumnezeu.” Apoc 2:7

 Aude: Când va veni Mângâietorul, Duhul
adevărului, are să vă călăuzească în tot
adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi
tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile
viitoare. Ioan 16:13
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Voinţă

 Părere personală: Căci s-a părut
nimerit Duhului Sfânt şi nouă să nu mai
punem peste voi nicio altă greutate
decât ceea ce trebuie, Fapte15:28

 Poruncește: Fiindcă au fost opriţi de 
Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în
Asia, au trecut prin ţinutul Frigiei şi
Galatiei. Ajunşi lângă Misia, se 
pregăteau să intre în Bitinia; dar Duhul
lui Isus nu le-a dat voie. Fapte 16:6-7
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Divinitatea Duhului Sfânt

 Fapte 5:3-4

 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?

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.”
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Divinitatea Duhului Sfânt

 Prezent pretutindeni Ps139:7-10

 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.
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Divinitatea Duhului Sfânt

 Are toată Puterea Luca 1:35
 Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va coborî 

peste tine, şi puterea Celui Preaînalt te va 
umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din 
tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.

 Este veşnic. Evrei 9:14
 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 curăţa cugetul 
vostru de faptele moarte, ca să slujiţi 
Dumnezeului celui Viu!
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Divinitatea Duhului Sfânt

 Cunoaşte totul

 9 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.
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