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Studiul 8

Duhul Sfânt şi darurile date credincioşilor
Textul de memorat: „Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh; sunt felurite slujbe, dar este acelaşi
Domn; sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţi.” (1 Corinteni 12:4-
6)

Duminică, 19 februarie – Roada Duhului şi darurile Duhului

1. Corinteni 12:4-7,11; 4. Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh;
5. sunt felurite slujbe, dar este acelaşi Domn;
6. sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţi.
7. Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.
11. Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.

Luni, 20 februarie – Dumnezeu, Dătătorul darurilor spirituale

2. Efeseni 4:7; Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos.

3. 1 Corinteni 12:14-31; 14. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe.
15. Dacă piciorul ar zice: "Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup" - nu este pentru aceasta din trup?
16. Şi dacă urechea ar zice: "Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup" - nu este pentru aceasta din trup?
17. Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul?
18. Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El.
19. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul?
20. Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup.
21. Ochiul nu poate zice mâinii: "N-am trebuinţă de tine"; nici capul nu poate zice picioarelor: "N-
am trebuinţă de voi."
22. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuinţă.
23. Şi părţile trupului care par vrednice de mai puţină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă.
Aşa că părţile mai puţin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumuseţe,
24. pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în aşa fel, ca
să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste,
25. pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele.
26. Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular,
toate mădularele se bucură împreună cu el.
27. Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui.
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.
29. Oare toţi sunt apostoli? Toţi sunt proroci? Toţi sunt învăţători? Toţi sunt făcători de minuni?
30. Toţi au darul tămăduirilor? Toţi vorbesc în alte limbi? Toţi tălmăcesc?
31. Umblaţi, dar, după darurile cele mai bune. Şi vă voi arăta o cale nespus mai bună.

Marți, 21 februarie – Scopul darurilor spirituale
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4. Romani 12:3-8; 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o
părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de
credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.
4. Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă,
5. tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem
mădulare unii altora.
6.  Deoarece  avem  felurite  daruri,  după  harul  care  ne-a  fost  dat:  cine  are  darul  prorociei  să-l
întrebuinţeze după măsura credinţei lui.
7. Cine este chemat la o slujbă să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii să se ţină de învăţătură.
8.  Cine  îmbărbătează  pe  alţii  să  se  ţină  de  îmbărbătare.  Cine  dă  să  dea  cu  inimă  largă.  Cine
cârmuieşte să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie s-o facă cu bucurie.

Efeseni 4:8-12; 8. De aceea este zis: "S-a suit sus, a luat robia roabă şi a dat daruri oamenilor."
9. Şi acest: "S-a suit" ce înseamnă decât că înainte Se coborâse în părţile mai de jos ale pământului?
10. Cel ce S-a coborât este acelaşi cu Cel ce S-a suit mai presus de toate cerurile ca să umple toate
lucrurile.
11. Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători,
12. pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,

Miercuri, 22 februarie – Darurile spirituale în trecut şi în prezent

5. 1  Corinteni  14:1; Urmăriţi  dragostea.  Umblaţi  şi  după  darurile  duhovniceşti,  dar  mai  ales  să
prorociţi.

Romani 12:3-8; 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o
părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de
credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.
4. Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă,
5. tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem
mădulare unii altora.
6.  Deoarece  avem  felurite  daruri,  după  harul  care  ne-a  fost  dat:  cine  are  darul  prorociei  să-l
întrebuinţeze după măsura credinţei lui.
7. Cine este chemat la o slujbă să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii să se ţină de învăţătură.
8.  Cine  îmbărbătează  pe  alţii  să  se  ţină  de  îmbărbătare.  Cine  dă  să  dea  cu  inimă  largă.  Cine
cârmuieşte să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie s-o facă cu bucurie.

1 Corinteni 12:7-11,27-31; 7. Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.
8. De pildă,  unuia îi este dat, prin Duhul,  să vorbească despre înţelepciune; altuia,  să vorbească
despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh;
9. altuia, credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh;
10. altuia, puterea să facă minuni; altuia prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi;
şi altuia, tălmăcirea limbilor.
11. Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.
27. Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui.
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.
29. Oare toţi sunt apostoli? Toţi sunt proroci? Toţi sunt învăţători? Toţi sunt făcători de minuni?
30. Toţi au darul tămăduirilor? Toţi vorbesc în alte limbi? Toţi tălmăcesc?
31. Umblaţi, dar, după darurile cele mai bune. Şi vă voi arăta o cale nespus mai bună.

Efeseni 4:11,12; 11. Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii,  proroci; pe alţii,  evanghelişti;  pe alţii,
păstori şi învăţători,
12. pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,
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Efeseni 4:11-13; 11. Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii,
păstori şi învăţători,
12. pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,
13. până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om
mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;

Joi, 23 februarie – Duhul Sfânt şi darul discernământului

6. 1 Corinteni  12:10; Altuia,  puterea  să  facă minuni;  altuia  prorocia;  altuia,  deosebirea  duhurilor;
altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor.

1 Corinteni 14:29; Cât despre proroci, să vorbească doi sau trei, şi ceilalţi să judece.

1 Ioan 4:1-3; 1. Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la
Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi.
2. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a
venit în trup este de la Dumnezeu;
3. şi orice duh care nu mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a
cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum.
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