A Lucrarea ascunsă a Duhului Sfânt:
 Lucrarea Sa misterioasă.
— În discuția Sa cu Nicodim, Isus a comparat lucrarea Duhului Sfânt cu un vânt (Ioan
3:5-8).
(a) “Suflă de unde vrea”. Nimeni nu Îl poate controla. El Își îndeplinește eficace
voia într-un mod complet misterios.
(b) “Și-i auzi vuietul”. Chiar dacă nu Îl vedem, lucrarea Sa este realizată într-un
mod tangibil, putem vedea efectul lucrării Sale în oameni.
— Când El suflă peste noi (oase uscate, vezi Ezechiel 37:1-14) ne dă o nouă viață
spirituală.
 Lucrarea Sa la creație.
— Mișcându-se deasupra apelor, asemenea unui vultur care își protejează puii
(Deuteronom 32:11), Duhul Sfânt a fost prezent la creațiune.
— Acționând din plan secund, Duhul Sfânt a sprijinit lucrarea Tatălui (Geneza 1:1)
și a Fiului (Coloseni1:16; Evrei 1:2).
— A fost prezent la crearea omului (“sa facem”), și a luat parte în mod activ la
reînnoirea vieții pe acest pământ.
 Lucrarea Sa în prezentarea planului de mântuire.
— Duhul Sfânt l-a îndestrat cu daruri speciale pe Bețaleel pentru a realiza diferite
sarcini necesare cu îndemânare și frumusețe (Exod 31:4-5).
B Ascuns în spatele lui Isus.
 Glorificându-L pe Isus.Ioan 15:26; 16:14.
— Cum Îl glorifică Duhul Sfânt pe Isus?
— Duhul se ascunde după Isus. Lucrarea Sa este de a ne atrage atenția la Hristos și la
lucrarea Sa răscumpărătoare.
— La fel ca și Duhul Sfânt, noi trebuie să atragem atenția asupra lui Isus și nu asupra
noastră (nici măcar asupra Duhului Sfânt).
 Lucrând pentru Isus.
— Duhul Sfânt a avut o parte activă în viața lui Isus.
(a) A realizat încarnarea (Luca 1:35); L-a uns pentru lucrare (Luca 3:22); L-a
susținut în încercări (Luca 4:1, 14); L-a sprijinit în lucrarea de răscumpărare
(Evrei 9:14); A făcut posibilă învierea (1Petru 3:18)
— Duhul Sfânt continuă să lucreze și astăzi pentru Isus în viața fiecăruia dintre noi.
— Ne învață despre Isus prin Scripturi; Ne atrage la o relație mântuitoare cu Isus;
Reproduce în noi caracterul lui Isus; Ne înzestrează pentru a trăi o viață asemenea
lui Isus.

