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Studiul 5

Botezul şi umplerea cu Duh Sfânt
Textul de memorat: „Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile
să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.” (Ioan 10:10)

Duminică, 29 ianuarie – Botezul cu Duhul Sfânt
1. Marcu 1:8; Eu, da, v-am botezat cu apă; dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt.”
Matei 3:11; Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine este mai
puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi
cu foc.
Luca 3:16; 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.
Ioan 1:33; Eu nu-L cunoşteam; dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: „Acela peste care vei
vedea Duhul coborându-Se şi oprindu-Se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.”
Faptele 1:5; Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.”
Faptele 11:16; Şi mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis: „Ioan a botezat cu apă, dar voi
veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.”

Luni, 30 ianuarie – Umplerea cu Duh Sfânt
2. Efeseni 5:18; Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh.
Faptele 13:52; În timp ce ucenicii erau plini de bucurie şi de Duhul Sfânt.
Romani 8:9; Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu
locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.

Marți, 31 ianuarie – Condiţii pentru umplerea cu Duhul Sfânt (1)
3. Faptele 2:37,38; 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui
Petru şi celorlalţi apostoli: "Fraţilor, ce să facem?"
38. "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.
4. Galateni 3:14; pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, în Hristos Isus,
aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul făgăduit.
Iacov 1:6-8; 6. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte
seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo.
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7. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul,
8. căci este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale.
5. Luca 11:8-10,13; 8. vă spun: chiar dacă nu s-ar scula să i le dea, pentru că-i este prieten, totuşi,
măcar pentru stăruinţa lui supărătoare, tot se va scula şi-i va da tot ce-i trebuie.
9. De aceea şi Eu vă spun: cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.
10. Fiindcă oricine cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate i se deschide.
13. Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl
vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!"

Miercuri, 1 februarie – Condiţii pentru umplerea cu Duhul Sfânt (2)
6. Faptele 5:32; Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt pe care L-a dat Dumnezeu
celor ce ascultă de El.”
7. Iuda 18-21; 18. Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, care vor trăi după
poftele lor nelegiuite.
19. Ei sunt aceia care dau naştere la dezbinări, oameni supuşi poftelor firii, care n-au Duhul.
20. Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul
Sfânt,
21. ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru
viaţa veşnică.

Joi, 2 februarie – O viaţă orientată spre sine sau spre Hristos?
8. Galateni 5:16-26; 16. Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.
17. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt
lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.
18. Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege.
19. Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia,
desfrânarea,
20. închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările,
certurile de partide,
21. pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai
dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.
22. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea,
facerea de bine, credincioşia,
23. blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.
24. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.
25. Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.
26. Să nu umblăm după o slavă deşartă, întărâtându-ne unii pe alţii şi pizmuindu-ne unii pe alţii.
Efeseni 5:1-9,17-20; 1. Urmaţi, dar, pilda lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi.
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.
3. Curvia sau orice alt fel de necurăţie, sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, aşa
cum se cuvine unor sfinţi.
4. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste care nu sunt
cuviincioase; ci mai degrabă cuvinte de mulţumire.
5. Căci ştiţi bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la
idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu.
6. Nimeni să nu vă înşele cu vorbe deşarte; căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu
peste oamenii neascultători.
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7. Să nu vă întovărăşiţi, dar, deloc cu ei.
8. Odinioară eraţi întuneric; dar acum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca nişte copii ai
luminii.
9. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr.
17. De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului.
18. Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din
toată inima laudă Domnului.
20. Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus
Hristos.
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