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“Harul Domnului Isus 
Hristos, şi dragostea 

lui Dumnezeu, şi 
împărtăşirea Sfântului 
Duh, să fie cu voi cu 

toţi! Amin.”
(2 Corinteni 13:14)



“Petru i-a zis: „Anania, pentru ce 
ți-a umplut Satana inima ca să minți 

pe Duhul Sfânt, și să ascunzi o 
parte din prețul moșioarei?” (Fapte 

5:3)

“Dacă nu o vindeai nu rămânea a ta? 
Și după ce ai vândut-o nu puteai să 
faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a 
putut naște un astfel de gând în 

inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci 
pe Dumnezeu ” (Fapte 5:4)

Petru ne învață că a-L minți pe Duhul Sfânt înseamnă a-L minți pe Dumnzeu.

“După aceea însă, Anania și Safira au mâhnit pe Duhul Sfânt lăsându-
se stăpâniți de simțăminte de lăcomie. Ei au început să regrete 
făgăduința făcută și, în curând, au pierdut plăcuta influență a 
binecuvântării care le încălzise inimile cu dorința de a face lucruri 
mari pentru cauza lui Hristos.
Însă Dumnezeu urăște fățărnicia și falsitatea. Anania și Safira s-au 
folosit de hoție în purtarea lor cu Dumnezeu; ei au mințit pe Duhul 
Sfânt, și pentru păcatul lor au primit o osândă imediată și groaznică.”

E.G.W. (Faptele apostolilor, pag. 71, 72)



 Dacă Duhul dă daruri, Dumnezeu e cel care le dă
De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, 
să vorbească despre înţelepciune […] 
altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi 

Duh” (1 Corinteni 12:8-9)

“Şi Dumnezeu a rânduit în 
Biserică,[…] învățători, […] apoi pe 
cei ce au darul tămăduirilor” (1 

Corinteni 12:28)

 Dacă Duhul locuiește în noi, suntem templul lui Dumnezeu

“Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu, şi că Duhul lui Dumnezeu 
locuieşte în voi?” (1 Corinteni 3:16)

 Dacă Duhul vorbește, Dumnezeu e cel care vorbește
“Duhul Domnului vorbeşte prin 

mine[…]” (2 Samuel 23:2)
[Vezi și Fapte 28:25-27]

“Dumnezeul lui Israel a vorbit. […]” 
(2 Samuel 23:3)

[Vezi și Isaia 6:8-10]

 A supăra Duhul înseamnă a-L supăra pe Dumnezeu
“Dar ei au fost neascultători şi au 

întristat pe Duhul Lui cel sfânt; […]” 
(Isaia 63:10)

“Şi Domnul a zis lui Moise: „Până 
când Mă va nesocoti poporul 
acesta?[…]” (Numeri 14:11)



Duhul Sfânt posedă atribute care pot fi aplicate doar la Dumnezeu.

OMNISCIENȚĂ

• “Duhul 
cercetează 
totul”, “Cine a 
cercetat Duhul 
Domnului?”
(1 Cor. 2:10-11;
Is. 40:13)

• Compară cu Iov
12:13

OMNIPREZENȚĂ

• “Unde mă voi 
duce departe de 
Duhul Tău?” 
(Psalmii 139:7)

• Compară cu 
“Unde voi fugi 
departe de fața 
Ta?” (Psalmii
139:7)

ETERNITATE

• “Duhul cel 
veșnic”
(Evrei 9:14)

• Compară cu
1 Tim. 6:16

POATE FI HULIT 
(BLASFEMIAT)

• “hula 
împotriva 
Duhului 
Sfânt”
(Mat. 12:31)

• Compară cu 
Matei 12:32

SCHIMBĂ 
INIMILE

• “dacă nu se 
naște cineva 
din apă și din 
Duh, nu poate 
să intre în 
Împărăția lui 
Dumnezeu” 
(Ioan 3:5)

• Compară cu 
Ezech. 11:19



“am auzit glasul Domnului întrebând[…] Du-te și spune poporului 
acestuia: Într-una veți auzi și nu veți înțelege; într-una veți 
vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, fă-l 
tare de urechi și astupă-i ochii, să nu audă cu urechile, să nu 
înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie 
tămăduit” (Isaia 6:8-10)

“[..] Bine a spus Duhul Sfânt prin proorocul Isaia către părinții 
voștri, când a spus: Du-te la poporul acesta și zi-i: Ve-ți auzi cu 
urechile voastre și nu veți înțelege; cu ochii voștri veți privi și nu veți 
vedea. Căci inima acestui norod s-a împietrit; ei aud greu cu urechile, 
și-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, 
să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să îi vindec” 
(Fapte 28:25-27)

“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 și vă va descoperi lucrurile viitoare. El 
Mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al Meu și vă va 
descoperi” (Ioan 16:13-14)

Duhul sfânt colaborează cu Tatăl și cu Fiul în transmiterea Cuvântului. 
Ceea ce Tatăl și Fiul spun ne este transmis de Duhul Sfânt.



“Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul 
nostru și dragostea Lui de oameni” (Tit 3:4)

“El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în 
neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii 
din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt”
(Tit 3:5)

“pe care L-a vărsat din belșug peste noi prin Isus Hristos, 
Mântuitorul nostru.” (Tit 3:6)

Duhul Sfânt cooperează în lucrarea de mântuire. Tatăl 
ne salvează, Fiul ne dă viața Sa și Duhul Sfânt ne 
reînnoiește. Ne aduce la Hristos și ne transformă viața.



“Binecuvântat să fie Dumnezeu,Tatăl Domnului nostru Isus 
Hristos, care, după îndurarea S-a cea mare, ne-a născut din 
nou, prin învierea lui Isus Hristos din morți, la o nădejde vie.” 
(1 Petru 1:3)

“Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în 
Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii 
pământești, ci după îndemnurile Duhului” (Romani 8:11)

“Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. 
Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine” (Ioan 
10:17-18)

Duhul Sfânt a colaborat la învierea lui Isus 
și va colabora și la a noastră. 



Un Dumnezeu unic în trei Persoane. A 
nega divinitatea Duhului înseamnă a nega 
capacitatea Lui de a ne transforma, 
convingându-ne de păcat sau de a ne învia.

Pe lângă faptul că ne arată atributele 
divine ale Duhului, Biblia pune în diferite 
ocazii pe cele trei Persoane la un nivel de 
egalitate.

“Duceţi-vă şi faceţi ucenici 
din toate neamurile, 
botezându-i în Numele Tatălui 
şi al Fiului şi al Sfântului 
Duh.” (Matei 28:19)
“Harul Domnului Isus Hristos, 
şi dragostea lui Dumnezeu, şi 
împărtăşirea Sfântului Duh, să 
fie cu voi cu toţi! Amin.”
(2 Corinteni 13:14)
“după ştiinţa mai dinainte a lui 
Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea 
lucrată de Duhul, spre 
ascultarea şi stropirea cu 
sângele lui Isus Hristos: Harul 
şi pacea să vă fie înmulţite!”
(1 Petru 1:2)



“Se poate rezista păcatului și poate fi învins numai prin
intervenția puternică a celei de-a treia Persoane a Deității,
care nu vine cu o energie modificată, ci cu plinătatea
puterii divine. Duhul Sfânt este cel care face efectivă
lucrarea Mântuitorului în lume. Prin Mângâietor inima este
purificată. Mulțumită lucrării Sale, credinciosul ajunge
participant al naturii divine. Hristos ne-a dat puterea
divină a Duhului Său cel Sfânt pentru a putea învinge
tendințele rele moștenite sau cultivate, și pentru a
imprima în Biserică propriul caracter.”

E.G.W. (Ve-ți primi putere, 5 ianuarie)
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