
IPOSTAZA PROPOVĂDUIRII EVANGHELIEI – vv.5-13 

I. Spiritualitatea duhovnicească (două faze) 

1. Propovăduirea lui Hristos 

i. Subiectul predicării – v.5: „Filip s-a coborât în cetatea Samariei 
şi le-a propovăduit pe Hristos” 

ii. Supranaturalul predicării – v.7: „Căci din mulţi îndrăciţi ieşeau 
duhuri necurate şi scoteau mari ţipete; mulţi slăbănogi şi şchiopi 
erau tămăduiţi” 

2. Primirea lui Hristos – v.6 (două părți) 

A. Primirea evanghelistului  

i. Focalizare – v.6b: „Noroadele luau aminte cu un gând la cele 
spuse de Filip” 

ii. Fascinație – v.7: „Căci din mulţi îndrăciţi ieşeau duhuri 
necurate şi scoteau mari ţipete; mulţi slăbănogi şi şchiopi erau 
tămăduiţi” 

 iii. Fervoare  – v.8: „Şi a fost o mare bucurie în cetatea aceasta.” 

B. Primirea Evangheliei (două portrete) 

 a. Experiența autentică a Samaritenilor 

i. Pocăință de religia falsă – v.9-11: „dar când au crezut pe 
Filip” 

ii. Credința în Evanghelie – v.12: „Dar când au crezut pe 
Filip care propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui 
Dumnezeu şi a Numelui lui Isus Hristos” 

iii. Botezul – v.12b: „au fost botezaţi, atât bărbaţi cât şi 
femei” 

b. Experiența amăgită a lui Simon 

 i. Credința lui: „Chiar Simon a crezut” 

ii. Botezul lui: „şi după ce a fost botezat” 

iii. Interesul lui: „nu se mai despărţea de Filip şi privea cu 
uimire minunile şi semnele mari care se făceau. 

IPOSTAZA PRIMIRII DUHULUI SFÂNT - vv.14-25 

I. Apostolii împreună 

1. Înștiințarea apostolilor – v.14b: „Apostolii care erau în Ierusalim, când 
au auzit că Samaria a primit Cuvântul lui Dumnezeu” 

2. Însărcinarea apostolilor – v.14b: „au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan.” 

II. Apostolii Petru și Ioan 

1. Perspectiva duhovnicească 

A. Participarea apostolilor  

a. Petiția – v.15: „Aceştia au venit la samariteni şi s-au rugat pentru ei” 

i. Scopul: „ca să primească Duhul Sfânt” 

ii. Situația:  

- sigiliul spiritual: „Căci nu Se coborâse încă peste niciunul din ei” 

- simbolul spiritual: „ci fuseseră numai botezaţi în Numele 
Domnului Isus.” 

b. Punerea mâinilor – v.17: „Atunci Petru şi Ioan au pus mâinile peste ei” 

B. Primirea Duhului – v.17b: „şi aceia au primit Duhul Sfânt.” 

2. Perspectiva demonică 

A. Dorința  

a. Priceperea – v.18: „Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat 
prin punerea mâinilor apostolilor” 

b. Propunerea – v.19: „le-a dat bani şi a zis: "Daţi-mi şi mie 
puterea aceasta, pentru ca peste oricine-mi voi pune mâinile să 
primească Duhul Sfânt."  

B. Dezaprobarea  



a. Condamnă – v.20: „Dar Petru i-a zis: "Banii tăi să piară împreună cu 
tine” 

b. Confruntă: „pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea 
căpăta cu bani!  

c. Contestă – v.21: „Tu n-ai nici parte, nici sorţ în toată treaba aceasta” 

d. Constată: „căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu.” 

e. Cheamă:  

(a) Porunca – v.22-23 

i. Pocăința de păcat: „Pocăieşte-te, dar, de această 
răutate a ta” 

ii. Petiția pentru iertare: „şi roagă-te Domnului să ţi se 
ierte” 

(i) Arată problema inimii: „gândul acesta al inimii 
tale” 

(ii) Arată suveranitatea lui Dumnezeu: „dacă este 
cu putinţă”  

(iii) Arată rădăcinile păcatului – v.23: „căci văd că 
eşti plin de fiere amară şi în lanţurile fărădelegii."  

(b) Pierderea – v.24:  

i. Comuniunea cu Dumnezeu: „Simon a răspuns: "Rugaţi-vă 
voi Domnului pentru mine” 

ii. Consecințele faptelor: „ca să nu mi se întâmple nimic 
din ce aţi zis."  


