
Fundamentul Sfinteniei 

Sfintenia este inteleasa de unii ca o lucrare a lor prin care facand un efort suprem, 

ii dovedesc lui Dumnezeu cat de buni sunt ei. Aceasta este o abordare legalista a 

problemei. Altii evita sistematic subiectul sfinteniei deoarece cu toate ca sunt in 

biserica, nu au nasterea din nou sau ei sunt doar crestini carnali.  

In ceea ce urmeaza vom vedea cateva categorii Biblice care intelese si traite in 

puterea Duhului Sfant, fac sfintenia practica o realitate in viata noastra.  

Originea sfinteniei 

Sfintenia isi are originea in Dumnezeul Triun. El este sursa sfinteniei ingerilor cat si 

sfinteniei credinciosilor. Sfînt, sfînt, sfînt este Domnul oştirilor! Tot pămîntul este 

plin de mărirea Lui (Isaia 6:3). Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sînt sfinţiţi, sînt 

dintr'unul. De aceea, Lui nu -I este ruşine să -i numească ,,fraţi,” (Evrei 2:11).  

Sfintenia lui Dumnezeu nu este un concept abstract. Biblia este dominata de 

actiunea lui Dumnezeu prin care El in mod constant sfinteste pe cei ce sunt ai Lui 

si distruge pe propagatorii de pacat. Dumnezeu vrea sa fim sfinti mai mult decat 

dorim noi in cele mai bune momente ale noastre. Acest lucru este foarte 

incurajator deoarece stim ca Dumnezeu ne va sfinti.  

Dumnezeu Tatal ne sfinteste si prin pedeapsa ca sa ne faca partasi sfinteniei Lui.   

Căci ei în adevăr ne pedepseau pentru puţine zile, cum credeau ei că e bine; dar 

Dumnezeu ne pedepseşte pentru binele nostru, ca să ne facă părtaşi sfinţeniei Lui 

(Evrei 12:10). Crestinii care nu au parte de pedeapsa lui Dumnezeu nu apartin Lui.  

Dumnezeu Tatal ne sfinteste si prin Cuvantul Sau. Sfinţeşte -i prin adevărul Tău: 

Cuvîntul Tău este adevărul (Ioan 17:17). Fara hrana zilnica spirituala, credinciosul 

va aluneca in pacat.  

Domnul Cristos ne sfinteste prin jertfa Sa si prin Cuvantul Sau.  ...a iubit şi Hristos 

Biserica şi S'a dat pe Sine pentru ea, ca s'o sfinţească, după ce a curăţit -o prin 

botezul cu apă prin Cuvînt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, 

fără pată fără sbîrcitură sau altceva de felul acesta, ci sfîntă şi fără prihană 



(Efeseni 5:25-27). Sfintirea noastra este posibila deoarece jertfa Lui ne-a curatit 

desavarsit de pacate. De aceea şi Isus, ca să sfinţească norodul cu însuş sîngele 

Său, a pătimit dincolo de poartă (Evrei 13:12). Oricat ar fi de puternica acuzarea 

celui rau sau autocondamnarea noastra, credinta in sangele Sau care ne-a curatit 

pacatele este asa de mare incat credinciosul nu poate fi tinut intr-o conditie 

sufleteasca mizerabila.  

Duhul Sfant este cel care implementeaza lucrarea Tatalui si a Fiului in noi. El ne 

spala, ne da nastere din nou si ne reinoieste, aplicand puterea jertfei lui Cristos 

trecutului nostru, cat si constiintei noastre in prezent.  El ne -a mîntuit, nu pentru 

faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii 

din nou şi prin înoirea făcută de Duhul Sfînt (Titus 3:5).  

Duhul Sfant este activ in a ne indruma pas cu pas cand noi suntem in Cuvant si in 

temere de Dumnezeu. Cei care nu aud indemnul Duhului, dar sunt constant 

dominati de firea pamanteasca trebuie sa isi puna intrebari serioase cu privire la 

mantuirea lor. Pentruca porunca Legii să fie împlinită în noi, cari trăim nu după 

îndemnurile firii pămînteşti, ci după îndemnurile Duhului, Dacă trăiţi după 

îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, 

veţi trăi (Romani 8:4,13). Ce lucru extraordinar! Prin Duhul facem sa moara 

faptele carnii.  

Sfintenia ca pozitie spirituala 

Inaintea lui Dumnezeu, in Cristos noi suntem sfintiti si facuti desavarsiti. Prin 

această ,,voie`` am fost sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, 

odată pentru totdeauna...Căci printr'o singură jertfă El a făcut desăvîrşiţi pentru 

totdeauna pe cei ce sînt sfinţiţi. (Evrei 10:10,14). Către Biserica lui Dumnezeu care 

este în Corint, către cei ce au fost sfinţiţi în Hristos Isus (1 Cor. 1:2).  

Sfintenia ca pozitie spirituala este esentiala pentru progresul vietii crestine 

deoarece atunci cand practica vietii noastre lasa de dorit, trebuie sa ne reamintim 

cine suntem in Cristos si sa nu deznadajduim. In felul acesta vom continua 

urmarirea sfinteniei.  

 



Sfintenia ca practica 

O viata cu victorie asupra pacatului, lumii, si celui rau este un lucru evident in 

viata celui credincios. Spunand asta, nu ma refer la pretentiile mincinoase a 

grupului eretic Prietenii lui Smith, a caror invataturi mincinoase le propaga Zac 

Poonen pe ascuns. Credinciosul pe pamant nu va atinge niciodata perfectiunea, 

dar va avea victorii extraordinare in puterea Duhului Sfant impotriva pacatului.  

Sfintenia ca practica ia in considerare toate invataturile Bibliei cu privire la acest 

topic. O sinteza o reprezinta si versetele de mai jos.  

Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus 

Hristos, Domnul nostru. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru 

muritor, şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în stăpînirea păcatului 

mădulările voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui 

Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădulările voastre, ca 

pe nişte unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpîni asupra voastră, 

pentrucă nu sînteţi supt Lege, ci supt har (Romani 6:11-14).  

Sfintenia practica isi are radacina in pozitia noastra de sfinti in Cristos.  

Către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfinţiţi în 

Hristos Isus, chemaţi să fie sfinţi, şi către toţi cei ce cheamă în vreun loc Numele lui 

Isus Hristos, Domnul lor şi al nostru... (1 Corinteni 1:2).  

Sfintenia practica este posibila cand credinciosul are temere de Dumnezeu.  

Deci, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, prea iubiţilor, să ne curăţim de orice 

întinăciune a cărnii şi a duhului, şi să ne ducem sfinţirea pînă la capăt, în frica de 

Dumnezeu (2 Cor. 7:1). 

Lupta sfinteniei pana la agonie   

La scurt timp dupa intoarcerea la Dumnezeu credinciosul va observa ca atacurile 

asupra lui din partea celui rau se intatesc. Dupa un timp mai indelungat, 

credinciosul va invata ca fiind echipat cu toata cunostinta Biblica despre sfintenie 

si fiind intarit de Duhul Sfant, va trebui sa isi faca partea opunandu-se pacatului 

pana la agonie. Adesea credinciosii apar in societate ca niste oameni cu un 



zbucium launtric. Aceasta se datoreaza luptei interioare cu pacatul. In acest 

proces insa, Duhul Sfant mangaie si da victorie si credinciosul are perioade de 

bucurie si cantare. In versetul urmator Pavel reprosa credinciosilor evrei faptul ca 

ei nu isi faceau partea in lupta impotriva pacatului. El ii indeamna sa ia exemplul 

de determinare de la Domnul Cristos.  

Şi noi, dar, fiindcă sîntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la 

o parte orice pedică, şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne, şi să alergăm cu 

stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi 

Desăvîrşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care -I era pusă 

înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de 

domnie al lui Dumnezeu. Uitaţi-vă dar cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea 

păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentruca nu cumva să vă 

pierdeţi inima, şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v'aţi împotrivit 

încă pînă la sînge, în lupta împotriva păcatului (Evrei 12:1-4).  

Natura sfinteniei: puritate si separare 

Sfintenia are doua elemente de baza. Primul este curatia sau puritatea launtrica. 

Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m'ar fi ascultat Domnul 

(Psalmul 66:18). Al doilea element al sfinteniei este separarea de anturaj lumesc si 

practici pacatoase. Aceasta implica si separarea de falsii credinciosi din biserica. 

Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea 

Tatălui nu este în El (1 Ioan 2:15)...avînd doar o formă de evlavie dar tăgăduindu -i 

puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia (2 Timotei 3:5). Separarea nu este de 

dragul separarii ci pentru a sluji lui Dumnzeu in mod eficient. Deci dacă cineva se 

curăţeşte de acestea, va fi un vas de cinste, sfinţit, folositor stăpînului său, 

destoinic pentru orice lucrare bună (2 Tim 2:21).  

Scopul sfinteniei  

O sfintire legalista are ca scop performanta personala. O sfintire in acord cu 

Cuvantul lui Dumnezeu  duce la asemanarea cu Domnul Cristos. Acesta este 

planul Tatalui, asemanarea cu Fiul Sau. Cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, 

să vă desbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare; şi să vă 



înoiţi în duhul minţii voastre, şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul 

lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul (Efeseni 4:22-

24).  

Aspectele sfinteniei: trecut, prezent si viitor 

In trecutul nostru suntem sfintiti/curatiti de pacatele noastre trecute. In prezent 

suntem curatiti de pacatele noastre prezente. In viitor vom fi curatiti de pacatele 

pe care le vom comite. Dorinta lui Dumnezeu cat si a copiilor Lui este ca sa 

pacatuim cat mai putin. Dacă zicem că n'avem păcat, ne înşelăm singuri, şi 

adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca 

să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire (1 Ioan 1:8,9). 

Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi (1 Ioan 2:1a).  

 Sfintenia ca proces continu 

Exista o crestere in sfintenie. Ne amintim ca modelul nostru este insus Domnul 

Cristos. Ca atare, un proces normal de sfintenie este un proces continu. Nu că am 

şi cîştigat premiul, sau că am şi ajuns desăvîrşit; dar alerg înainte, căutînd să -l 

apuc, întrucît şi eu am fost apucat de Hristos Isus. Fraţilor, eu nu cred că l-am 

apucat încă; dar fac un singur lucru: uitînd ce este în urma mea, şi aruncîndu-mă 

spre ce este înainte (Filipeni 3:12,13). 

Sfintenia ca o lucrare a harului 

Dumnezeu stie mai dinainte ca viata noastra de sfintenie este progresiva si 

insotita si de insucces. De aceea pentru ca noi suntem din familia Lui, El ne 

evalueaza progresul nostru luand in considerare pozitia noastra desavarsita in 

Cristos. Aceasta este un har deosebit! Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui 

Dumnezeu, şi fratele Timotei, către sfinţii şi fraţii credincioşi în Hristos, cari sînt în 

Colose: Har şi pace dela Dumnezeu, Tatăl nostru, şi dela Domnul Isus Hristos 

(Coloseni 1:1-2). Toti stim ca cei din Colose aveau problemele lor ca si noi azi, dar 

Dumnezeu ii vede sfinti si credinciosi in Cristos, deschisi pentru cresterea in 

sfintenie prin har.  



Multi inteleg harul ca un fel de toleranta a pacatului, iar legea este vazuta ca 

solutia pentru pacat. Nimic nu este mai neadevarat! Harul lui Dumnezeu este cel 

mai inversunat impotriva pacatului. Căci păcatul nu va mai stăpîni asupra voastră, 

pentrucă nu sînteţi supt lege, ci supt har (Romani 6:14).  Pentruca, după cum 

păcatul a stăpînit dînd moartea, tot aşa şi harul să stăpînească dînd neprihănirea, 

ca să dea viaţa vecinică, prin Isus Hristos, Domnul nostru (Romani 5:21). 

In acelasi timp cand cadem in pacat, El ne trateaza ca pe niste copii ai Lui, cum si 

suntem. Daca e nevoie ne disciplineaza dar ne si incurajeaza.  

Căci Domnul pedepseşte pe cine -l iubeşte, şi bate cu nuiaua pe orice fiu pe care -l 

primeşte. Suferiţi pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca şi cu nişte fii. Căci care 

este fiul pe care nu -l pedepseşte tatăl? (Evrei 12:6,7). Vorbind despre caderea in 

pacat, nu ma refer la lucruri grosolane care pot avea ca rezultat moartea 

credinciosului.  


