
Care sunt dovezile care arată că lucrarea aparţine Duhului lui Dumnezeu. 

 
Ne vom limita la semnele din 1 Ioan capitolul 4 care ne sunt date de apostol şi care tratează pe larg 

această problemă, mai limpede şi mai complet decât orice alt loc din Biblie.  

I. Preţuirea Adevăratului Hristos  

Dacă lucrarea îi face pe oameni să-L preţuiască pe Isus, Cel născut din fecioară, care a fost crucificat 

dincolo de porţile Ierusalimului, dacă ea confirmă şi întăreşte în mintea lor adevărul Evangheliei, care 

declară că El este Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul lumii, atunci acesta este un semn că lucrarea vine de 

la Duhul lui Dumnezeu. (v 2-3)  

Aceasta implică nu doar mărturisirea faptului că a exista o asemenea persoană, care a apărut în Palestina, 

care a făcut şi  a suferit lucrurile care sunt relatate  ci că El a fost Hristos, Fiul lui Dumnezeu, uns ca să fie 

Domn şi Mântuitor, după cum indică numele Său .  

Versetul 15 – verbul a mărturisi înseamnă mai mult decât o simplă recunoaştere , el implică o întărire, o 

confirmare a unul lucru prin mărturie, o declarare a lui, cu respect şi afecţiune;  (Matei 10:32, Romani 

15:9, Filipeni 2:11,  1 Ioan 5:1, 1 Corinteni 12:3).  

Astfel că Duhul care îi conduce pe oameni la El – le întăreşte credinţa faptului că Isus a venit în trup – că 

El este Fiul lui Dumnezeu şi a fost trimis de EL ca să-i mântuiască pe păctoşi; că El este singurul 

Mântuitor, şi că ei au mare nevoie de EL; dacă duhul acesta îi face să-L preţuiască şi să-L iubească mai 

mult ca înainte acesta este un semn că e vorba de Duhul cel drept şi adevărat.  

Satana are o ură amară faţă de caracteristica lui Isus ca Mântuitor al omenirii şi urăşte de moarte istoria şi 

doctrina învierii Sale; nu va trezi niciodată preţuire în inimile oamenilor faţă de EL şi nu va pune accent 

pe învăţăturile şi poruncile Lui.  

II. Slăbeşte puterea şi preţuirea lucrurilor din lume 

Când Duhul care lucrează – operează împotriva intereselor împărăţiei lui Satan – care încurajează şi 

hrăneşte păcatul şi dezvoltă poftele lumeşti ale oamenilor, este vorba despre un Duh adevărat. (v.4-5) 

Este evident: unul este de la Dumnezeu şi biruieşte spiritul lumii iar celălalt vorbeşte şi preţuieşte 

lucrurile din lume. 

Capitolul 2:15-16 ne spune ce înţelege apostolul prin lume. Orice lucru care aparţine intereselor păcatului 

şi cuprinde toată stricăciunea şi poftele oamenilor şi pe toţi cei care acţionează şi jinduiesc după lucrurile 

care le fac plăcere. 

Duhul care slăbeşte preţuirea faţă de plăcerile, profiturile şi onorurile lumii, şi le îndepărtează inimile de 

urmărirea acestor lucruri, şi le produce o grijă profundă faţă de starea lor viitoare şi faţă de fericirea 

veşnică despre care vorbeşte Evanghelia, şi îi îndeamnă stăruitor să caute împărăţia lui Dumnezeu şi 

neprihănirea Sa; duhul care îi convinge de grozăvia păcatului, de vina pe care o aduce acesta şi de 

nefericirea la care se expun, trebuie să fie Duhul Domnului.  
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Nu credem că Satana îi convinge pe oameni de păcat şi le trezeşte conştiinţa – interesul este invers. Cu 

cât este mai sensibilă conştiinţa unui bolnav cu atât este mai greu de vindecat fără un leac adevărat. 

(Matei 12:25-26). 

Va dori oare diavolul să trezească lumina care îl face să vadă grozăvia păcatului, să se teamă de el, să 

vadă nefericirea cauzată de păcatele trecute şi de marea nevoie de a fi izbăvit de vina lor? Cu cât vede 

grozăvia păcatului mai bine cu atât nu se va mulţumi cu umbre, va vedea importanţa vinei, nu se va 

mulţumi cu propria îndreptăţire şi nu va fi uşor de flatat. 

Influenţa Duhului Sfânt se manifestă prin vindecarea de poftele lumeşti, îndepărtându-i de preocupările 

lumii prin simţământul desăvârşirii lucrurilor divine şi prin dragostea pe care o au faţă de lucrurile 

viitoare, făgăduite de Evanghelie.  

III. Preţuirea Scripturilor 

Duhul care îi face pe oameni să acorde mai multă importanţă Sfintei Scripturi, şi îi întemeiază în adevăr şi 

divinitate, este în mod sigur Duhul lui Dumnezeu (v6).  

Se referă la toţi scribii pe care i-a inspirat şi folosit Dumnezeu pentru aducerea regulilor de credinţă şi 

trăire; toţi apostolii şi proorocii din învăţătura cărora a fost turnată temelia pe care a construit Dumnezeu 

(Efeseni 2:20) 

Diavolul nu va încerca niciodată să producă în oameni preţuirea cuvântului divin pe care l-a oferit 

Dumnezeu Bisericii Sale ca regulă de conducere şi călăuzire  în toate problemele religioase, în tot ce 

priveşte sufletul, în toate veacurile. 

Duhul înşelător nu va îndemna persoanele să caute sfaturi venite din gura lui Dumnezeu.  „La lege şi la 

mărturie” (Isaia 8:19,20) nu este strigătul duhurilor rele. Diavolul nu vorbeşte ca Avraam (Luca 16:29) şi 

nici nu strigă ca vocea din ceruri „de El să ascultaţi” (Marcu 9:7). 

Oare duhul rătăcirii va produce preţuirea faţă de regulile infailibile şi va face să se gândească  şi să discute 

mult despre ele? 

Diavolul are o duşmănie mortală şi otrăvită faţă de Biblie. Prin această lumină este biruită împărăţia lui – 

este sabia Duhului care îl străpunge şi-l biruieşte (Apocalipsa 19:15) Fiecare text e o săgeată care-l 

chinuieşte pe şarpele cel vechi.  

Diavolul urăşte fiecare cuvânt al Bibliei şi putem fi sigur că niciodată nu îi va îndemna pe oameni să o 

preţuiască şi să o respecte şi să o iubească. 

IV. Caracterele opuse ale Duhului lui Dumnezeu şi ale celorlalte duhuri (ultimile cuvinte 

din 6) 

Dacă observăm modul de lucrare a unui duh că lucrează ca un duh al adevărului, conducând oamenii la 

adevăr, convingându-i de lucruri adevărate, acela e un duh drept şi adevărat. 

Dacă îi face pe oameni mai sensibili, mai conştienţi de existenţa lui Dumnezeu măreţ şi care urăşte 

păcatul, de faptul că viaţa e scurtă şi nesigură, de existenţa unei lumi viitoare, de faptul că sufletele sunt 
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nemuritoare şi va trebui să de socoteală de ele, de faptul că nu se pot ajuta singuri, că sunt păcătoşi prin 

fire şi prin vieţuire – dacă îi întăreşte în lucruri sănătoase şi conforme cu Scriptura putem fi siguri că e un 

duh al adevărului pentru că el aduce lumina şi scoate adevărul la iveală.(Efeseni 5:13). Diavolul e tatăl 

minciunii (Ioan 8:44) şi el îşi trage puterea din întuneric şi nu aduce oamenii la lumină (Luca 22:53, 

Coloseni 1:13) 

V. Dacă Duhul lucrează ca un duh de dragoste faţă de Dumnezeu şi de oameni însemnă că 

e Duhul Domnului (v 7) 

Compară 2 persoane influenţate de două feluri opuse de duhuri şi menţionează iubirea ca un semn prin 

care cunoaştem pe cel condus de duhul adevărului. Aceasta e evidenţiat şi în vv. 12 şi 13.  Se vorbeşte 

despre dragoste ca fiind însăşi natura Duhului (dar şi 3:23-24). 

Apostolul insistă mai mult aici decât asupra altor semne, şi vorbeşte atât despre dragostea lui Dumnezeu 

(v.17, 18, 19) cât şi despre dragostea faţă de oameni (v.7, 11, 12) şi despre ambele împreună în ultimile 

două versete unde vorbeşte că dragostea de oameni izvorăşte din dragostea faţă de Dumnezeu., 

De aceea atunci când Duhul produce în mintea multora gânduri înălţătoare şi înflăcărate despre Cel Sfânt, 

despre perfecţiunea şi desăvârşirea Lui, şi lucrează în ei un simţ al admiraţiei şi încântării despre 

perfecţiunea lui Hristos; prezentându-L ca Cel mai frumos, fermecător şi preţios pentru suflet, câştigând 

inima prin descoperiri şi ajută inima să ajungă la dragostea descrisă  de apostol – dragostea fără plată a lui 

Dumnezeu pe care ne-a dat în singurul Său Fiu care a ales să se jertfească pentru noi – duhul care face 

toate acestea trebuie să fie Duhul lui Dumnezeu (16,19)  

Duhul care ne descoperă atributele lui Dumnezeu ca noi să le putem contempla aşa cum sunt în Scriptură, 

care face sufletul să tânjească după Dumnezeu şi Hristos, după prezenţa şi comuniunea cu El, după 

cunoaşterea şi conformitatea cu El şi să trăim în aşa fel încât să-L onorăm pe El – duhul care aduce 

bunăvoinţă şi înţelegere între oameni şi care-i îndeamnă să producă fapte bune şi să dorească cu ardoare 

mântuirea celor din jur, producând o mare bucurie celor care sunt copii ai lui Dumnezeu – este Duhul 

divin al adevărului.  

Există şi un entuziasm nebunesc pentru unire şi afecţiune născut din dragoste de sine, ocazionat de acord  

în privinţa lucrurilor în care diferă de ceilalţi, ridiculizaţi fiind de restul lumii. Este vorba de dragostea 

care izvorăşte din înţelegerea bogăţiilor minunate ale harului fără plată şi a iubirii suveane a lui 

Dumnezeu faţă de noi, prin Isus Hristos; însoţit de un simţământ al propriei noastre nevrednicii, fiindcă 

prin firea noastră suntem vrăjmaşi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi urmată de renunţarea la 

desăvârşirea şi îndreptăţirea noastră (v.9, 10, 11, 19). 

Cea mai sigură caracteristică a adevăratei iubiri – este faptul că în ea străluceşte virtutea creştină a 

umilinţei; mai presus de celelalte virtuţi, aceasta duce la tăcere şi anihilează dragotea de sine. Atunci când 

vedem dragoste însoţită de un simţământ al propriei nevrednicii, ticăloşii, slăbiciuni şi neputinţe; atunci 

când vedem renunţare la iubirea de sine, modestie, săracie în duh putem fi sigur i că în sufletul lor lucrează 

Duhul lui Dumnezeu. Este o dragoste şi faţă de prieteni şi faţă de duşmani, o dragoste însoţită de un duh 

blând şi umil.  
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