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Studiul 1

Duhul Sfânt şi Cuvântul
Textul de memorat: „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să
îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul
destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 3:16,17)

Duminică, 1 ianuarie – Duhul sfânt şi revelaţia
1. 2 Petru 1:19-21; 19. Şi avem cuvântul prorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte,
ca la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul
de dimineaţă în inimile voastre.
20. Fiindcă mai întâi de toate, să ştiţi că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură.
21. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi
de Duhul Sfânt.

Luni, 2 ianuarie – Duhul Sfânt şi inspiraţia
2. 2 Petru 1:21; Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la
Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.
Deuteronomul 18:18; Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un proroc ca tine, voi pune cuvintele
Mele în gura lui, şi el le va spune tot ce-i voi porunci Eu.
Mica 3:8; Dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, sunt plin de cunoştinţa dreptăţii şi de
vlagă, ca să fac cunoscut lui Iacov nelegiuirea lui, şi lui Israel, păcatul lui.
1 Corinteni 2:9-13; 9. Dar, după cum este scris: "Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu lea auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei
ce-L iubesc."
10. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi
lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.
11. În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului care este în el?
Tot aşa, nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu.
12. Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte
lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său.
13. Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate
de la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti.

Marți, 3 ianuarie – Duhul Sfânt şi veridicitatea Scripturii
3. Psalmii 119:160; Temelia cuvântului Tău este adevărul, şi toate legile Tale cele drepte sunt veşnice.
4. Ioan 17:17; Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.

Miercuri, 4 ianuarie – Duhul sfânt ca Învăţător
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5. 1 Corinteni 2:13,14; 13. Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească,
ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile
duhovniceşti.
14. Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; şi
nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte.

Joi, 5 ianuarie – Duhul Sfânt şi Cuvântul
6. Ioan 5:39,46,47; 39. Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai
ele mărturisesc despre Mine.
46. Căci, dacă aţi crede pe Moise, M-aţi crede şi pe Mine, pentru că el a scris despre Mine.
47. Dar dacă nu credeţi cele scrise de el, cum veţi crede cuvintele Mele?"
Ioan 7:38; Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.”
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