Rezumatul Studiului 5 - Botezul şi umplerea cu Duh Sfânt
A BOTEZUL CU DUHUL SFÂNT. Matei 3:11.
 Botezul lui Ioan (cu apă) şi cel al lui Isus (cu Duh şi foc) sunt complementare. În
general, botezul cu apă (pentru pocăinţă) este precedat de cel cu Duh. Dar în alte
ocazii ordinea se poate inversa.
 Fapte 2:38. Cincizecime: Pocăinţă  Botez cu apă  Botez cu Duh Sfânt.
 Fapte 10:43-48. Casa lui Corneliu Pocăinţă  Botez cu Duh Sfânt  Botez cu apă.
 La botez, suntem identificaţi cu Hristos şi Isus ne dă Duhul Sfânt pentru a putea trăi în
puterea Sa şi a proclama vestea cea bună.
 Botezul cu Duhul este o experienţă ce îi uneşte pe credincioşi: (1 Corinteni 12:13).
 Apa nu schimbă pe nimeni, este doar un simbol extern al unui pact personal cu
Dumnezeu. Duhul Sfânt, din contră, chiar ne transformă viaţa. Cum a transformat
Duhul Sfânt viaţa noastră?
B UMPLEREA CU DUHUL SFÂNT. Fapte 13:52.
 Botezul cu Duhul trebuie să fie o experienţă continuă în viaţa noastră. În fiecare zi
trebuie să ne umplem cu Duhul Sfânt, predând voia noastră lui Dumnezeu şi lăsândune conduşi de El.
C CONDIŢII.
 Pocăinţă (Fapte2:37-38): A simţi părere de rău pentru păcat şi o dorinţă de schimbare
completă a inimii şi a minţii.
 Credinţă (Galateni 3:14): A crede în făgăduinţă şi a se încrede în Dumnezeu.
 Stăruinţă (Luca 11:8-10, 13): A ne ruga cu stăruinţă ne aduce la Dumnezeu şi ne
pregăteşte pentru a-I primi binecuvântările.
 Ascultare (Fapte 5:32): A ne exprima credinţa urmând voia lui Dumnezeu.
 Abandonarea oricărei necurăţii (Iuda18-21): A abandona complet păcatul.
D REZULTATE. FILIPENI 2:13.
 Când, cu ajutorul lui Dumnezeu, îndeplinim cele necesare pentru a fi umpluţi cu
Duhul Sfânt, viaţa noastră este, inevitabil, transformată de El.
 Dumnezeu este Cel care ne ajută să îndeplinim condiţiile pentru a primi Duhul Sfânt şi
tot Dumnezeu este Cel care produce în noi rezultatele unei vieţi transformate.
 Dar niciodată nu va realiza această lucrare fără cooperarea noastră şi o continuă
predare a voinţei noastre – voinţei Lui.
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