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Studiul 10

Duhul Sfânt, Cuvântul şi rugăciunea

Textul de memorat: „Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să
ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. Şi Cel ce cercetează inimile ştie
care este năzuinţa Duhului; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu.” (Romani
8:26-27)

Duminică, 5 martie – Rugăciunea plăcută lui Dumnezeu

1. Ioan 15:7; Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se
va da.

Luni, 6 martie – „Cereți şi vi se va da”

2. Matei 7:7; Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.

3. Marcu 11:24; De aceea vă spun că orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit,
şi-l veţi avea.

1 Ioan 5:14,15; 14. Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne
ascultă.
15. Şi, dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am
cerut.

Psalmii 66:18; Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul.

Marți, 7 martie – Cereți cu credință

4. Marcu 11:24; De aceea vă spun că orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit,
şi-l veţi avea.

5. Iacov 1:6-8; 6. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte
seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo.
7. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul,
8. căci este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale.

Miercuri, 8 martie – Însușiți-vă făgăduințele lui Dumnezeu

6. 1 Ioan 5:14,15; 14. Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne
ascultă.
15. Şi, dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am
cerut.

Joi, 9 martie – Rugăciunea pentru Duhul Sfânt

7. Efeseni 3:16; şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin
Duhul Lui, în omul dinăuntru,
Faptele  2:38; „Pocăiţi-vă”,  le-a  zis  Petru,  „şi  fiecare  din  voi  să  fie  botezat  în  Numele  lui  Isus
Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.
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