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Studiul 11

Păcatul împotriva Duhului Sfânt

Textul de memorat: „Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi
pentru ziua răscumpărării.” (Efeseni 4:30)

Duminică, 12 martie – Împotrivirea faţă de Duhul Sfânt

1. Faptele 7:51; …Oameni tari la cerbice, netăiaţi împrejur cu inima şi cu urechile! Voi totdeauna vă
împotriviţi Duhului Sfânt. Cum au făcut părinţii voştri, aşa faceţi şi voi.

Luni, 13 martie – „Să nu întristați pe Duhul Sfânt!” (1)

2. Efeseni 4:30; Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua
răscumpărării.

Efeseni 4:25-31; 25. De aceea, lăsaţi-vă de minciună: "Fiecare dintre voi să spună aproapelui său
adevărul", pentru că suntem mădulare unii altora.
26. "Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi." Să n-apună soarele peste mânia voastră
27. şi să nu daţi prilej diavolului.
28. Cine fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să
dea celui lipsit.
29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să
dea har celor ce-l aud.
30.  Să  nu  întristaţi  pe  Duhul  Sfânt  al  lui  Dumnezeu,  prin  care  aţi  fost  pecetluiţi  pentru  ziua
răscumpărării.
31.  Orice  amărăciune,  orice  iuţeală,  orice  mânie,  orice  strigare,  orice  clevetire  şi  orice  fel  de
răutate să piară din mijlocul vostru.

Marți, 14 martie – „Să nu întristați pe Duhul Sfânt!” (2)

3. Efeseni 4:25-32; 25. De aceea, lăsaţi-vă de minciună: "Fiecare dintre voi să spună aproapelui său
adevărul", pentru că suntem mădulare unii altora.
26. "Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi." Să n-apună soarele peste mânia voastră
27. şi să nu daţi prilej diavolului.
28. Cine fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să
dea celui lipsit.
29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să
dea har celor ce-l aud.
30.  Să  nu  întristaţi  pe  Duhul  Sfânt  al  lui  Dumnezeu,  prin  care  aţi  fost  pecetluiţi  pentru  ziua
răscumpărării.
31. Orice amărăciune, orice iuţeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate
să piară din mijlocul vostru.
32. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe
voi în Hristos.

Efeseni 5:1,2; 1. Urmaţi, dar, pilda lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi.
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2. Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi "ca un prinos şi ca o
jertfă de bun miros - lui Dumnezeu.

4. Efeseni 4:3,4,15,16,32; 3. şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii.
4.  Este  un singur trup,  un singur Duh, după cum şi voi aţi  fost  chemaţi  la o singură nădejde a
chemării voastre.
15. ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este
Capul, Hristos.
16. Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte
creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.
32. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe
voi în Hristos.

Miercuri, 15 martie – „Nu stingeți Duhul!”

5. 1 Tesaloniceni 5:19-21; 19. Nu stingeţi Duhul.
20. Nu dispreţuiţi prorociile.
21. Ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun.

1 Tesaloniceni 4:7,8; 7. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire.
8. De aceea, cine nesocoteşte aceste învăţături nesocoteşte nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a
dat şi Duhul Său cel Sfânt.

Joi, 16 martie – Blasfemia la adresa Duhului Sfânt

6. Marcu 3:28,29; 28. Adevărat vă spun că toate păcatele şi toate hulele pe care le vor rosti oamenii li
se vor ierta;
29. dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac: ci este vinovat de un
păcat veşnic."

Luca 12:10; Şi oricui va vorbi împotriva Fiului omului i se va ierta; dar oricui va huli împotriva
Duhului Sfânt nu i se va ierta.

Matei 12:31,32; 31. De aceea vă spun: orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor; dar hula
împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată.
32. Oricine va vorbi împotriva Fiului omului va fi iertat; dar oricine va vorbi împotriva Duhului
Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor.

1 Ioan 5:3; Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt
grele;

Romani 8:14; Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.
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