- texte Studiul 5

Studiul 5 – Mărturia dată prin puterea Duhului Sfânt

Mărturia dată prin puterea Duhului Sfânt
Textul de memorat: „După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de
Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.” (Faptele apostolilor 4:31)

Duminică, 26 iulie – Domnul Isus şi făgăduinţa Duhului Sfânt
1. Ioan 15:26,27; 26. Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul
adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.
27. Şi voi, de asemenea, veţi mărturisi, pentru că aţi fost cu Mine de la început.
Ioan 16:8; Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi
judecata.

Luni, 27 iulie – O biserică împuternicită de Duhul Sfânt
2. Faptele 2:41,42; 41. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul
ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.
42. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.
Faptele 4:4,31; 4. Însă mulţi din cei ce auziseră cuvântarea au crezut; şi numărul bărbaţilor
credincioşi s-a ridicat aproape la cinci mii.
31. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi
vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.
Faptele 5:14,42; 14. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbaţi şi femei, se mărea tot mai mult;
42. Şi, în fiecare zi, în Templu şi acasă, nu încetau să înveţe pe oameni şi să vestească Evanghelia lui
Isus Hristos.
Faptele 6:7; Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulţea mult
în Ierusalim, şi o mare mulţime de preoţi veneau la credinţă.
Faptele 16:5; Bisericile se întăreau în credinţă şi sporeau la număr din zi în zi.

Marţi, 28 iulie – Duhul Sfânt şi misiunea noastră
3. Faptele 7:55; Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu,
şi pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu;
Faptele 11:15; Şi, cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt S-a coborât peste ei ca şi peste noi la
început.
Faptele 15:28,29; 28. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă să nu mai punem peste voi nicio
altă greutate decât ceea ce trebuie,
29. adică: să vă feriţi de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate şi de curvie,
lucruri de care, dacă vă veţi păzi, va fi bine de voi. Fiţi sănătoşi!"
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Miercuri, 29 iulie – Duhul Sfânt, Cuvântul şi lucrarea noastră
4. Faptele 4:4,31; 4. Însă mulţi din cei ce auziseră cuvântarea au crezut; şi numărul bărbaţilor
credincioşi s-a ridicat aproape la cinci mii.
31. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi
vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.
Faptele 8:4; Cei ce se împrăştiaseră mergeau din loc în loc şi propovăduiau Cuvântul.
Faptele 13:48,49; 48. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta şi preamăreau Cuvântul
Domnului. Şi toţi cei ce erau rânduiţi să capete viaţa veşnică au crezut.
49. Cuvântul Domnului se răspândea în toată ţara.
Faptele 17:2; Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din
Scripturi,
Faptele 18:24,25; 24. La Efes, a venit un iudeu, numit Apolo, de neam din Alexandria. Omul acesta
avea darul vorbirii şi era tare în Scripturi.
25. El era învăţat în ce priveşte Calea Domnului, avea un duh înfocat şi vorbea şi învăţa amănunţit pe
oameni despre Isus, măcar că nu cunoştea decât botezul lui Ioan.
5. 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.
Evrei 4:12; Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două
tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi
gândurile inimii.

Joi, 30 iulie – Puterea transformatoare a Duhului Sfânt
6. Faptele 16:11-15,23-34; 11. După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia, şi a
doua zi ne-am oprit la Neapolis.
12. De acolo ne-am dus la Filipi, care este cea dintâi cetate dintr-un ţinut al Macedoniei şi o colonie
romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile.
13. În ziua Sabatului am ieşit afară pe poarta cetăţii, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de
rugăciune. Am şezut jos şi am vorbit femeilor care erau adunate laolaltă.
14. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de
Dumnezeu şi asculta. Domnul i-a deschis inima, ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel.
15. După ce a fost botezată, ea şi casa ei, ne-a rugat şi ne-a zis: "Dacă mă socotiţi credincioasă
Domnului, intraţi şi rămâneţi în casa mea." Şi ne-a silit să intrăm.
23. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniţă şi au dat în grijă temnicerului să-i
păzească bine.
24. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temniţa dinăuntru şi le-a băgat
picioarele în butuci.
25. Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi cântau cântări de laudă lui Dumnezeu; iar cei închişi
îi ascultau.
26. Deodată, s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa că s-au clătinat temeliile temniţei. Îndată, s-au
deschis toate uşile şi s-au dezlegat legăturile fiecăruia.
27. Temnicerul s-a deşteptat; şi, când a văzut uşile temniţei deschise, a scos sabia şi era să se omoare,
căci credea că cei închişi au fugit.
28. Dar Pavel a strigat cu glas tare: "Să nu-ţi faci niciun rău, căci toţi suntem aici."
29. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru şi, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele
lui Pavel şi ale lui Sila;
30. i-a scos afară şi le-a zis: "Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?"
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31. Pavel şi Sila i-au răspuns: "Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta."
32. Şi i-au vestit Cuvântul Domnului, atât lui cât şi tuturor celor din casa lui.
33. Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile şi a fost botezat îndată,
el şi toţi ai lui.
34. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa şi s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu.
Faptele 17:33,34; 33. Astfel, Pavel a ieşit din mijlocul lor.
34. Totuşi unii au trecut de partea lui şi au crezut; între aceştia era Dionisie areopagitul, o femeie
numită Damaris şi alţii împreună cu ei.
Faptele 18:8; Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint. În urmă, şi-a luat ziua bună de la
fraţi şi a plecat cu corabia spre Siria, împreună cu Priscila şi Acuila, după ce şi-a tuns capul în
Chencrea, căci făcuse o juruinţă.
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