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Studiul 3

Divinitatea Duhului Sfânt

Textul  de  memorat: „Harul  Domnului  Isus  Hristos  şi  dragostea  lui  Dumnezeu,  şi  împărtăşirea
Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! Amin.” (2 Corinteni 13:14)

Duminică, 15 ianuarie – Duhul Sfânt şi Tatăl

1. Faptele 5:1-4; 1. Dar un om, numit Anania, a vândut o moşioară, cu nevasta sa Safira,
2. şi a oprit o parte din preţ, cu ştirea nevestei lui; apoi a adus partea cealaltă şi a pus-o la picioarele
apostolilor.
3. Petru i-a zis: "Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt şi să ascunzi
o parte din preţul moşioarei?
4. Dacă n-o vindeai, nu rămânea ea a ta? Şi, după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu preţul
ei? Cum s-a putut naşte un astfel de gând în inima ta? N-ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu."

Luni, 16 ianuarie – Atributele divine ale Duhului Sfânt

2. 1 Corinteni  2:10,11; 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.
compară cu Isaia 40:13,14; 13. Cine a cercetat Duhul Domnului şi cine L-a luminat cu sfaturile lui?
14. Cu cine S-a sfătuit El, ca să ia învăţătură? Cine L-a învăţat cărarea dreptăţii? Cine L-a învăţat
înţelepciunea şi I-a făcut cunoscut calea priceperii?

Psalmii 139:7; Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de faţa Ta?

Evrei 9:14; Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi
jertfă  fără  pată  lui  Dumnezeu,  vă  va  curăţa  cugetul  vostru  de  faptele  moarte,  ca  să  slujiţi
Dumnezeului celui Viu!
compară cu 1 Timotei 6:16; Singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de care nu
poţi să te apropii, pe care niciun om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea şi care are cinstea şi puterea
veşnică! Amin.

Luca 1:35; Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, şi puterea Celui Preaînalt te va
umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.
Romani 15:19; fie prin puterea semnelor şi a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Aşa că, de la
Ierusalim şi ţările dimprejur până la Iliric, am răspândit cu prisosinţă Evanghelia lui Hristos.
compară  cu  Psalmii  104:30; Îţi  trimiţi  Tu  suflarea,  ele  sunt  zidite,  şi  înnoieşti  astfel  faţa
pământului.

Marți, 17 ianuarie – Indicii biblice despre divinitatea Duhului Sfânt

3. Isaia 63:10-14; 10. Dar ei au fost neascultători şi au întristat pe Duhul Lui cel Sfânt; iar El li S-a
făcut vrăjmaş şi a luptat împotriva lor.
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11. Atunci poporul Său şi-a adus aminte de zilele străvechi ale lui Moise şi a zis: "Unde este Acela
care i-a scos din mare cu păstorul turmei Sale? Unde este Acela care punea în mijlocul lor Duhul Lui
cel Sfânt,
12. care povăţuia dreapta lui Moise cu braţul Său cel slăvit, care despica apele înaintea lor ca să-Şi
facă un Nume veşnic,
13. care îi călăuzea prin valuri, ca un cal pe loc neted, fără ca ei să se poticnească?"
14. Ca fiara care se coboară în vale aşa i-a dus Duhul Domnului la odihnă. Aşa ai povăţuit Tu pe
poporul Tău, ca să-Ţi faci un Nume plin de slavă!

compară cu Numeri 14:11; Şi Domnul a zis lui Moise: „Până când Mă va nesocoti poporul acesta?
Până când nu va crede el în Mine, cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui?
şi Deuteronomul 32:12; Aşa a călăuzit Domnul singur pe poporul Său şi nu era niciun dumnezeu
străin cu El.

4. 1 Corinteni 3:16,17; 16. Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu
locuieşte în voi?
17. Dacă nimiceşte cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci templul lui
Dumnezeu este sfânt, şi aşa sunteţi voi.
compară cu 1 Corinteni 6:19,20; 19. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care
locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?
20. Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care
sunt ale lui Dumnezeu.

1 Corinteni 12:11; Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte,
cum voieşte.
compară  cu  1  Corinteni  12:28; Şi  Dumnezeu  a  rânduit  în  Biserică,  întâi,  apostoli;  al  doilea,
proroci; al treilea, învăţători; apoi, pe cei ce au darul minunilor; apoi, pe cei ce au darul tămăduirilor,
ajutorărilor, cârmuirilor şi vorbirii în felurite limbi.

Numeri 14:11; Şi Domnul a zis lui Moise: „Până când Mă va nesocoti poporul acesta? Până când
nu va crede el în Mine, cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui?

Miercuri, 13 ianuarie – Lucrarea Duhului Sfânt

5. Tit 3:4-6; 4. Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi dragostea Lui de
oameni,
5.  El  ne-a mântuit,  nu pentru faptele  făcute  de noi  în  neprihănire,  ci  pentru îndurarea Lui,  prin
spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt,
6. pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru;

6. compară Isaia 6:8-10; 8. Am auzit glasul Domnului, întrebând: "Pe cine să trimit şi cine va merge
pentru Noi?" Eu am răspuns: "Iată-mă, trimite-mă!"
9. El a zis atunci: "Du-te şi spune poporului acestuia: "Întruna veţi auzi, şi nu veţi înţelege; întruna
veţi vedea, şi nu veţi pricepe!"
10. Împietreşte inima acestui popor, fă-l tare de urechi şi astupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii, să n-
audă cu urechile, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Mine, şi să nu fie tămăduit."
cu Faptele 28:25-27; 25. Fiindcă ei au plecat acasă în neînţelegere unii cu alţii, Pavel n-a adăugat
decât aceste vorbe: "Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinţii voştri,
26. când a zis: "Du-te la poporul acesta şi zi-i: "Veţi auzi cu urechile voastre, şi nu veţi înţelege; cu
ochii voştri veţi privi, şi nu veţi vedea.
27. Căci inima acestui norod s-a împietrit; ei aud greu cu urechile, şi-au închis ochii, ca nu cumva să
vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec."
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7. Romani 8:11; Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a
înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care
locuieşte în voi.

Joi, 19 ianuarie – Importanţa divinităţii Sale

8. 1 Petru 1:2; După ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul spre
ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Harul şi pacea să vă fie înmulţite!

2  Corinteni  13:14; Harul  Domnului  Isus  Hristos  şi  dragostea  lui  Dumnezeu,  şi  împărtăşirea
Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! Amin.

Matei 28:18,19; 18. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: "Toată puterea Mi-a fost dată în
cer şi pe pământ.
19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh.
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