
Studiul 11 pentru 18 martie 2017



“Să nu 
întristaţi pe 

Duhul Sfânt al 
lui Dumnezeu, 
prin care aţi 
fost pecetluiţi 
pentru ziua 

răscumpărării.” 
(Efeseni 4:30)



Înțelegerea corectă a lucrării Duhului Sfânt ne ajută să fim receptivi la 
impulsurile Sale, sensibili la invitațiile Sale și supuși voinței Sale. Înțelegând
că Duhul Sfânt este a treia persoană a Dumnezeirii și Darul personal al lui 
Hristos pentru fiecare creștin, vom ajunge să Îl iubim atât pe Isus, încât nu 
ne vom dori să facem ceva încât…

Să ne împotrivim Duhului Sfânt.

Să întristăm Duhul Sfânt.

Să stingem Duhul Sfânt 

Să hulim Duhul Sfânt.



“Voi, cu grumazul înţepenit şi necircumcişi în inimă 
şi în urechi, voi întotdeauna vă împotriviţi Duhului 
Sfânt; şi voi, ca şi părinţii voştri” (Fapte 7:51 GBV)

În discursul său, Ștefan acuză membrii Sanhedrinului 
că se împotrivesc Duhului Sfânt, așa cum au făcut și
părinții lor, adică poporul Israel. 

Cum se împotriveau ei Duhului Sfânt? 

Refuzau să asculte chemarea Duhului Sfânt în inimile 
lor.

Duhul nu forțează libertatea noastră de 
alegere. Suntem liberi să Îl alegem sau să Îl 
respingem. Aceasta este valabil atât la nivel 
personal, cât și colectiv. 

O persoană, sau o biserică, care refuză să 
asculte Cuvântul lui Dumnezeu sau mesajul 
profeților, se împotrivește Duhului Sfânt. 



A ÎNTRISTA DUHUL SFÂNT

“Şi nu-L întristaţi 
pe Duhul Sfânt al 
lui Dumnezeu, cu 

care aţi fost 
pecetluiţi pentru 

ziua 
răscumpărării.”

(Efeseni 4:30 GBV)

Ce Îl întristează 
pe Duhul Sfânt?

Minciuna (v. 25)

Menținerea
supărării (v. 27)

Furtul (v. 28)

Cuvintele stricate 
(v. 29)

Amărăciunea (v. 31)

Răutatea (v. 31)

Ce Îl bucură pe 
Duhul Sfânt?

Adevărul (v. 25)

Uitatea supărării (v. 26)

Munca utilă (v. 28)

Cuvintele care zidesc
(v. 29)

Mila (v. 32)

Iertarea (v. 32)



“Şi nu-L întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cu care aţi 
fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.”(Efeseni 4:30 GBV)

Duhul Sfânt ne 
conduce la Hristos, 
care ne iartă și ne 
sfințește. Așadar, El se 
bucură când suntem 
ascultători de 
Dumnezeu în toate 
lucrurile și gândim și 
vorbim ceea ce este 
pur și sfânt.
Pe de altă parte, El se întristează când 
refuzăm prezența Lui sfințitoare și puterea 
Lui transformatoare continuând să păcătuim 
în mod voluntar. 



A ÎNTRISTA DUHUL SFÂNT
“Şi nu-L întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cu care aţi 
fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.”(Efeseni 4:30 GBV)

Conform cu Efeseni 4, Duhul se bucură când ne purtăm bine unii cu alții.

“…vorbiți adevărul fiecare cu 
aproapele său, pentru că 
suntem mădulare unii 
altora.” (v. 25 GBV).

“…dacă este vreunul 
(cuvânt) bun, pentru zidire, 
după cum este nevoie, ca să 
dea har celor care-l aud.”
(v. 29 GBV).

“…iertându-vă unii pe alții” 
(v. 32 GBV).

Cum îmi trăiesc viața creștină?
Cum îi tratez pe ceilalți?

În fiecare zi din viața mea vreau să Îl 
fac bucuros pe Duhul Sfânt!



“nu stingeţi Duhul”       
(1 Tesaloniceni 5:19)

Lucrarea Duhului Sfânt este 
comparată cu un foc (Fapte 2:3). 
Ieremia vorbește despre această 
lucrare ca despre “un foc mistuitor în 
oasele mele” (Ieremia 20:9).

Cum se poate stinge acest foc?

Duhul Sfânt crează în noi conștiința
păcatului și ne ajută să trăim o viață
fără de păcat. Când ne împotrivim 
acestui proces de sfințire stingem 
Duhul.

Respingând sau tratând cu indiferență
adevărurile biblice, care sunt o lampă 
ce luminează cărarea creștinului
(Psalmii 119:105), refuzăm să umblăm 
în Duhul (Galateni 5:25). Aceasta este o 
altă cale, modalitate de a stinge Duhul.



“De aceea vă spun: Orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor; dar 
hula împotriva Duhului nu va fi iertată oamenilor” (Matei 12:31 GBV)

Hula împotriva Duhului Sfânt este repudierea 
deliberată și persistentă a lucrării salvatoare a lui 
Isus. Aceasta se întâmplă când un individ se 
împotrivește în mod  voluntar și constant 
mărturiei Duhul Sfânt, salvării și harului. 

“ Păcatul hulirii Duhului Sfânt nu se găsește în 
orice cuvânt sau orice acțiune imediată, ci în 
rezistența fermă și hotărâtă împotriva adevărului 
și a dovezilor, […], constă în negarea persistentă 
a invitației la pocăință” (CBA, vol. 5, pag. 1.068).

Dacă te întrebi dacă ai păcătuit împotriva Duhul 
Sfânt, înseamnă că încă ești deschis chemării 
Sale, și încă poți răspunde afirmativ. 



“Aș vrea ca toate surorile și toți frații mei să fie conștienți că
este un lucru serios să întristăm pe Duhul Sfânt și El este întristat
atunci când unealta omenească lucrează de una singură și refuză
să lucreze în serviciul Domnului, deoarece crucea este prea grea
sau lepădarea de sine ce se cere este prea mare. Duhul Sfânt caută
să locuiască în fiecare suflet. Dacă El este bine primit, ca un
oaspete onorat, cei care Îl primesc pe El vor fi făcuți desăvârșiți în
Hristos. Lucrarea cea bună începută va fi isprăvită; gândurile
sfinte, simțămintele cerești și faptele asemenea celor ale lui
Hristos vor lua locul gândurilor necurate, sentimentelor
îndărătnice și faptelor răzvrătite.”

E.G.W. (Sfaturi pentru sănătate, pag. 563)



Să nu mă 
împotrivesc

• Promit să mă supun Duhului Sfânt, să Îi ascult chemarea; 
să ascult Cuvântul lui Dumnezeu și mesajul profeților; și
să rămân aproape de Isus.

Să nu Îl 
întristez

• Promit să fac bucuros Duhul Sfânt; să ascult de 
Dumnezeu; să gândesc și să vorbesc ce e pur și sfânt; să Îi 
accept prezența sfințitoare și puterea transformatoare.

Să nu Îl sting
• Promit să alimentez lucrarea Duhului în viața mea; să Îl 

las să mă sfințească; și să accept adevărurile biblice ca și 
normă pentru viața mea. 

Să nu Îl 
hulesc

• Promit să elogiez Duhul Sfânt; să accept mărturia Sa 
despre Hristos și mântuire și har; și să răspund chemării 
Sale la pocăință.
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