Rezumatul Studiului 10 - Duhul Sfânt, Cuvântul şi rugăciunea
A BAZELE RUGĂCIUNII. Juan 15:7.
 Viaţa de rugăciune este plină atunci când rămânem uniţi cu Isus; când vorbim cu El ca
şi cu un prieten; când ne vedem viaţa din perspectiva Sa.
 Ne rugăm pentru că suntem atât de plini de dragoste pentru Hristos şi apreciem atât
de mult ceea ce face El pentru noi, încât tânjim după o relaţie cu El. A fi în prezenţa
Sa este o plăcere. A ne bucura de părtăşia Lui este dorinţa inimii noastre.
 Rugăciunea este ambientul în care Duhul Sfânt vorbeşte inimii noastre şi suntem
atraşi mai aproape de Isus.
 Rugăciunea nu Îl schimbă pe Dumnezeu; ne schimbă pe noi.
B UNELTELE RUGĂCIUNII:
 Cereţi. 1 Ioan 5:14.
— Dumnezeu doreşte să îi permitem să acţioneze în viaţa noastră.
— Cerând, exprimăm încrederea noastră în puterea Sa; căutăm ajutorul şi sprijinul
Său; ne apropiem de El.
— Dar există condiţii pentru ca cererile noastre zilnice să fie îndeplinite. Psalmii
66:18; Isaia 59:2; Iacov 4:3.
 Credeţi. Iacov 1:6-7.
— A cere cu credinţă înseamnă a crede că Dumnezeu poate răspunde şi o va face,
chiar dacă logica şi sentimentele noastre spun altceva.
— Prin credinţă ştim că pentru Dumnezeu nu este nimic imposibil.
 Însuşiţi-vă făgăduinţele. 2 Corinteni 1:20.
— Trebuie să ne încredem şi să Îl lăudăm pentru împlinirea promisiunilor Sale, chiar
şi atunci când încă nu am primit un răspuns.
— Avem un exemplu clar în rugăciunea lui Isus, ÎNAINTE ca Acesta să îl învie pe Lazăr
(Ioan 11:41-42).
C RUGĂCIUNEA PENTRU DUHUL SFÂNT. Luca 11:13.
 Duhul Sfânt este darul promis de Isus (Fapte 1:8; 2:38). El doreşte să locuiască pe
deplin în fiecare dintre noi. De aceea, Dumnezeu doreşte ca noi să Îl cerem în
rugăciune. Există un singur impediment: noi înşine.
 Înainte de a fi plini de Duh Sfânt, trebuie să răspundem pozitiv la lucrarea Lui în noi
(Filipeni 2:13): să ne mărturisim păcatul; să ne pocăim; să ne curăţim inimile de rău; şi
să cerem cu ardoare darul Duhului Sfânt.
 Duhul Sfânt este oferit pentru a-L înălţa pe Isus, a reproduce caracterul lui Hristos în
viaţa noastră şi a ne înzestra pentru a-i sluji pe alţii spre clădirea corpului lui Isus
Hristos, biserica.
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