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Studiul 7

Duhul Sfânt şi roada Duhului

Textul de memorat: „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare,
bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu
este lege.” (Galateni 5:22,23)

Duminică, 

1. Ioan 15:1-11; 1. Eu sunt adevărata Viţă, şi Tatăl Meu este Vierul.
2. Pe orice mlădiţă care este în Mine, şi n-aduce rod, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce rod, o
curăţă, ca să aducă şi mai mult rod.
3. Acum voi sunteţi curaţi, din pricina Cuvântului pe care vi l-am spus.
4. Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă
nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine.
5. Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci
despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic.
6.  Dacă nu rămâne cineva în Mine,  este aruncat  afară,  ca mlădiţa  neroditoare,  şi se usucă; apoi
mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc, şi ard.
7. Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.
8. Dacă aduceţi mult rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.
9. Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea.
10. Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile
Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui.
11. V-am spus aceste lucruri,  pentru ca bucuria Mea să rămână în voi,  şi bucuria voastră să fie
deplină.

2 Timotei 3:5; Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii
aceştia.

Luni, 

2. Galateni  5:22; Roada  Duhului,  dimpotrivă,  este:  dragostea,  bucuria,  pacea,  îndelunga  răbdare,
bunătatea, facerea de bine, credincioşia,

1 Corinteni 13; 1. Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o
aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor.
2. Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea
toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic.
3. Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie
ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.
4. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu
se laudă, nu se umflă de mândrie,
5. nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,
6. nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
7. acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.
8. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea
sfârşit.
9. Căci cunoaştem în parte şi prorocim în parte;
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10. dar, când va veni ce este desăvârşit, acest "în parte" se va sfârşi.
11. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil; când m-am
făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.
12. Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum,
cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.
13. Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este
dragostea.

Marți, 

3. Ioan 14:27; Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima,
nici să nu se înspăimânte.

Romani 14:17; Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi
bucurie în Duhul Sfânt.

4. 2 Petru 3:9; Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă
răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.

Miercuri, 

5. 1  Corinteni  13:4; Dragostea  este  îndelung  răbdătoare,  este  plină  de  bunătate;  dragostea  nu
pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,

6. Efeseni 5:9; Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr.

7. Galateni  5:22; Roada  Duhului,  dimpotrivă,  este:  dragostea,  bucuria,  pacea,  îndelunga  răbdare,
bunătatea, facerea de bine, credincioşia,

Joi, 

8. Galateni 5:23; blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.

Matei 5:5; Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul!

9. Galateni 5:23; blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.

Proverbele 16:32; Cel încet la mânie preţuieşte mai mult decât un viteaz, şi cine este stăpân pe sine
preţuieşte mai mult decât cine cucereşte cetăţi.
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