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 În Matei 26 : 65 - 66, este notat că : „Atunci marele preot şi-a rupt hainele 

şi a zis : „A hulit ! Ce nevoie mai avem de martori ?  Iată că acum aţi auzit 

hula Lui. Ce credeţi ?” Ei au răspuns : „Este vinovat, să fie pedepsit cu 

moartea.” 

 Hula împotriva Duhului Sfânt constă în a atribui celui rău ... o 

vindecare făcută prin Duhul Sfânt ! În Matei 12 : 22 scrie că : „I-au adus un 

îndrăcit orb şi mut ; şi Isus l-a tămăduit, aşa că mutul vorbea şi vedea”. Dar „ ... 

fariseii ... au zis : „Omul acesta nu scoate dracii decât cu Beelzebul, domnul 

dracilor !” Aceasta era o hulă împotriva Duhului Sfânt ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL- TREI REALITĂŢI DESPRE DUHUL SFÂNT ! 

 I. Duhul Sfânt poate fi primit ca un dar / cadou, nimeni nu ÎL merită : 

„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus 

Hristos, spre iertarea păcatelor voastre ; apoi veţi primi darul Sfântului 

Duh.”(Faptele Apostolilor 2 : 38). Domnul Isus a spus : „Şi iată că voi trimite peste 

voi făgăduinţa Tatălui Meu ; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere 

de sus.” (Luca 24 : 49). 

 „Faptele Apostolilor 10 : 47 : „Se poate opri apa ca să nu fie botezaţi aceştia 

care au primit Duhul Sfânt ca şi noi ?” 

 Faptele Apostolilor 15 : 8 : „Şi Dumnezeu, care cunoaşte inimile, a 

mărturisit pentru ei şi le-a dat Duhul Sfânt ca şi nouă.” 

Primirea Duhului Sfânt se face prin botezul / cufundarea în Duhul Sfânt : „Ioan, 

drept răspuns, a zis tuturor : „Cât despre mine, eu vă botez cu apă ; dar vine Acela 

care este mai puternic decât mine şi căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua 

încălţămintei. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.” (Luca 3 : 16).  

 II. De ce este nevoie pentru a primi Duhul Sfânt ? 

 Curăţia interioară : „Şi Dumnezeu, care cunoaşte inimile, a mărturisit pentru 

ei şi le-a dat Duhul Sfânt ca şi nouă” (Faptele apostolilor 15 : 8). 

 Credinţa în Isus : „Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-

L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, 

fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.” (Ioan 7 : 39). 

 Ascultarea de Dumnezeu : „Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi 

Duhul Sfânt pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.” (Faptele 

apostolilor 5 : 32). 

 Rugăciunea de mijlocire : „Aceştia au venit la samariteni şi s-au rugat 

pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt”. (Faptele Apostolilor 8 : 15).  

  

 II. Care sunt şapte beneficii ale primirii Duhului Sfânt ?  

 Duhul Sfânt insuflă, (a sufla în, a inspira) : „Însuşi David, fiind insuflat de 

Duhul Sfânt, a zis: „Domnul a zis Domnului meu: „Şezi la dreapta Mea, 

până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.” (Marcu 12 : 36).  
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 Duhul dă bucurie : „În ceasul acela, Isus S-a bucurat în Duhul Sfânt şi a 

zis : „Tată, Doamne al cerului şi al pământului, Te laud pentru că ai ascuns 

aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor. Da, 

Tată, fiindcă aşa ai găsit cu cale Tu”. (Luca 10 : 21). În Faptele Apostolilor 

13 : 52 : „ ... în timp ce ucenicii erau plini de bucurie şi de Duhul Sfânt”. 

 Ne învaţă ce avem de spus în momentele dificile din viaţă : „ ... căci Duhul 

Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiţi.” (Luca 12 : 

12). În Marcu 13 : 11 scrie : „Când vă vor 

duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă 

îngrijoraţi mai dinainte cu privire la cele ce 

veţi vorbi, ci să vorbiţi orice vi se va da să 

vorbiţi în ceasul acela ; căci nu voi veţi 

vorbi, ci Duhul Sfânt”. 

 Ne învaţă ce avem de făcut şi ne aduce 

aminte : „Dar Mângâietorul, adică Duhul 

Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele 

Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va 

aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.” (Ioan 

14 : 26 ). 

 Duhul dă îndrăzneală : „După ce s-au 

rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau 

adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu 

cu îndrăzneală.” (Faptele Apostolilor 4 : 31). 

 Duhul dă puterea de mărturisire : „Ci voi veţi primi o putere, când Se va 

coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată 

Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” (Faptele apostolilor 1 

: 8). 

 Duhul dă o călăuzire clară : „Barnaba şi Saul, trimişi de Duhul Sfânt, s-

au coborât la Seleucia, şi de acolo au plecat cu corabia la Cipru ... Fiindcă 

au fost opriţi de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia, au trecut prin 

ţinutul Frigiei şi Galatiei.” (Faptele apostolilor 13 : 4, 16 : 6). 

 Duhul dă dragostea supranaturală ... creştinul îşi poate iubi duşmanii : 

„Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost 

turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.” (Romani 5 : 

5). 

 Concluzie. Duhul aduce sfinţire : „ ... ca să fiu slujitorul lui Isus Hristos 

între Neamuri. Eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu 

,pentru ca Neamurile să-I fie o slujbă bine primită ,sfințită de Duhul Sfânt. (Romani 

15:16). 

STUDIU BIBLIC- Hula împotriva Duhului Sfânt 

 „ ... Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu ... De aceea vă spun : orice 

păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor ; dar hula împotriva Duhului Sfânt nu 

le va fi iertată. 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.” (Matei 12 : 28, 31 – 32). 

 Ce este hula ? În limba română cuvântul hulă înseamnă : „Ocară, injurie ; 

ponegrire, calomnie ; blasfemie”. 

 Exemple din Biblie : 

În Vechiul Testament : 

 Hulă este denumit păcatul 

cu voia. În Numeri 15 : 28 – 30 scrie 

: „Preotul să facă ispăşire pentru cel 

ce a păcătuit fără voie înaintea 

Domnului ; când va face ispăşire pentru 

el, i se va ierta. Atât pentru băştinaşul dintre 

copiii lui Israel, cât şi pentru străinul care locuieşte 

în mijlocul lor, să fie aceeaşi lege ; când va păcătui fără voie. Dar dacă cineva, fie 

băştinaş, fie străin, păcătuieşte cu voie, huleşte pe Domnul : acela va fi nimicit din 

mijlocul poporului său”. 

În Noul Testament : 

 Marcu 2 : 5 - 7 „Când le-a văzut Isus credinţa, a zis slăbănogului : „Fiule, 

păcatele îţi sunt iertate !” Unii din cărturari, care erau de faţă, se gândeau 

în inimile lor : „Cum vorbeşte Omul acesta astfel ? Huleşte ! Cine poate să 

ierte păcatele decât numai Dumnezeu ?” 

 Ioan 10 : 33 „Iudeii I-au răspuns: „Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi 

cu pietre în Tine, ci pentru o hulă şi pentru că Tu, care eşti un om, Te faci 

Dumnezeu.” 

 Faptele Apostolilor 6 : 11, 13 „Atunci au pus la cale pe nişte oameni să zică 

: „Noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise şi împotriva 

lui Dumnezeu.” ... Au scos nişte martori mincinoşi care au zis : „Omul 

acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui Locaş Sfânt 

şi împotriva Legii.” Conform cu Numeri 15 : 30 „ ... dacă cineva, fie 

băştinaş, fie străin, păcătuieşte cu voie, huleşte pe Domnul : acela va fi 

nimicit din mijlocul poporului său”. Aşa era legea, numai că evreii au găsit 

posibilitatea de-a o folosi rău, făcându-i o înscenare lui Ştefan ! 

 Marcu 7 : 21 . 22 „Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, 

preacurviile, curviile, uciderile, furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, 

înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia”. 

VERSETUL 

SĂPTĂMÂNII 

Te înalț ,Doamne , căci 

m-ai ridicat și n-ai 

lăsat pe vrăjmașii mei 

să se bucure de mine. 

PSALMUL 30:1 


