Departamentul de edificare a Bisericii creștine Baptiste “Vox Domini”
“Ca să nu mai fiți copii, purtați încoace și încolo de orice vând și val de învățătură,
ci credincioși Domnului să creșteți…”
(Efeseni 4:15)

LECȚIA 5: Creștinul spiritual
sau Trăirea prin Duhul Sfânt
„Aşadar, acum nu mai este nici o condamnare
pentru cei ce sunt în Cristos Isus
(care nu trăiesc potrivit cu firea, ci potrivit cu Duhul).
Căci legea Duhului vieţii în Cristos Isus
te-a eliberat de legea păcatului şi a morţii.
Fiindcă ceea ce era cu neputinţă pentru Lege,
întrucât era făcută neputincioasă de fire,
Dumnezeu a înfăptuit trimiţând, din pricina păcatului,
pe propriul Său Fiu, în asemănarea firii păcătoase,
şi condamnând astfel păcatul în fire,
pentru ca cerinţa dreaptă a Legii să fie împlinită în noi,
care nu trăim potrivit cu firea, ci potrivit cu Duhul.”
(Romani 8:1-4)
SCOP: Ca ucenicul lui Cristos să trăiască o viață inspirată, călăuzită, energizată de
Duhul Sfânt și supusă Lui.
OBIECTIVE:
Înțelegerea persoanei și rolului Duhului Sfânt
Înțelegerea relației dintre Duhul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu
Practicarea plinătății Duhului Sfânt
Descoperirea darurilor primite de la Duhul Sfânt
Slujirea în baza pasiunii și darurilor Duhului Sfânt
Cultivarea roadelor Duhului
I. PRESUPOZIȚII FUNDAMENTALE (CUNOȘTINȚE)
I.1. Să cunoască pe Duhul Sfânt: Cine este El și de ce a venit?
I.1.1. Subliniază cuvintele sau expresiile din versetele de mai jos care te ajută să
înțelegi cine este Duhul Sfânt. Completează apoi enunțul de la sfârșitul fiecărei
secțiuni.
„Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului era întuneric, iar Duhul lui
Dumnezeu plutea peste întinderea apelor.” (Genesa 1:2)
„Prin aceasta cunoaşteţi Duhul lui Dumnezeu: orice duh care mărturiseşte că Isus
Cristos a venit în trup este de la Dumnezeu…” (1 Ioan 4:2)
„Imediat după ce a fost botezat, Isus a ieşit din apă. Şi iată că cerurile (Îi) erau
deschise şi L-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel şi venind
peste El.” (Marcu 3:16)
„Eu şi Tatăl una suntem.” (Ioan 10:30)
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„(Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt şi aceşti trei
una sunt.)” (1 Ioan 5:7)
„Cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, dacă nu duhul omului, care este în
el? Tot astfel, nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu, în afară de Duhul lui
Dumnezeu.” (1 Corinteni 2:11)
Duhul Sfânt este __________,
împărtășind aceeași esență ______cu Tatăl și cu Fiul
I.1.2. Subliniază expresiile și atributele din versetele de mai jos care te ajută să
înțelegi o altă dimensiune a Duhul Sfânt. Completează apoi enunțul de la sfârșitul
fiecărei secțiuni.
„…însă Cel Care cercetează inimile, cunoaşte care este gândirea Duhului, pentru
că Acesta mijloceşte pentru sfinţi potrivit cu voia lui Dumnezeu.” (Romani 8:27).
Duhul (Sfânt) _________ și _________
„Cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, dacă nu duhul omului, care este în
el? Tot astfel, nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu, în afară de Duhul lui
Dumnezeu.” (1 Corinteni 2:11)
Duhul lui Dumnezeu _________
„Iar noi suntem martori ai acestor lucruri şi, de asemenea, şi Duhul Sfânt pe Care La dat Dumnezeu celor ce ascultă de El!” (Faptele Apostolilor 5:32)
„Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul! «Celui ce învinge îi voi da să
mănânce din pomul vieţii, care se află în Raiul lui Dumnezeu.»” (Apocalipsa 2:7)
„Prin aceasta cunoaşteţi Duhul lui Dumnezeu: orice duh care mărturiseşte că Isus
Cristos a venit în trup este de la Dumnezeu…” (1 Ioan 4:2)
Duhul Sfânt este martor, _________ și _________
„Vă îndemn, fraţilor, prin Domnul nostru Isus Cristos şi prin dragostea Duhului, să
vă luptaţi împreună cu mine în rugăciuni către Dumnezeu pentru mine.” (Romani
15:30)
„Să nu-L întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin Care aţi fost pecetluiţi pentru
ziua răscumpărării!” (Efeseni 4:30)
Duhul Sfânt _________ și se poate _________
„Cu cât mai sever credeţi că trebuie pedepsit un om care-L dispreţuieşte pe Fiul lui
Dumnezeu, care consideră ca fiind fără valoare sângele legământului prin care a
fost sfinţit şi care-L insultă pe Duhul harului?!” (Evrei 10:29)
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„Căci s-au răzvrătit împotriva Duhului Său, iar Moise a vorbit necugetat cu buzele
lui.” (Psalm 106:33)
Duhul Său (al lui Dumnezeu) poate fi _________ și
oamenii se pot _________împotriva Lui
„în timp ce Dumnezeu Îşi întărea mărturia prin semne şi diferite minuni şi prin
darurile Duhului Sfânt, împărţite după voia Lui.” (Evrei 2:4)
Duhul Sfânt are _________ liberă
„… proiectul cu tot ceea ce the Spirit had put in his mind (Duhul i-a pus în minte)
pentru curţile Casei DOMNULUI, pentru toate încăperile dimprejur, pentru vistieriile
Casei lui Dumnezeu, pentru depozitele cu lucrurile sfinte…” (1 Cronici 28:12)
„Cântaţi-I lui Dumnezeu cu mulţumire în inimile voastre cântece de laudă, imnuri,
cântece duhovniceşti!” (Col 3:16)
Duhul Sfânt inspiră _________ și _________
„Duhul lui Dumnezeu m-a făcut; Suflarea Celui Atotputernic îmi dă viaţă.” (Iov 33:4)
„Apoi Duhul m-a ridicat şi m-a dus la intrarea dinspre răsărit a Casei DOMNULUI….”
(Ezechiel 11:1)
„Luaţi seama deci la voi înşivă şi la toată turma peste care Duhul Sfânt v-a pus
supraveghetori ca să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu, pe care El a câştigat-o prin
sângele propriului Său Fiu!” (Fapte 20:28)
„…ci, mai degrabă, iudeu este cel care este iudeu înăuntru, iar circumcizie este cea
a inimii, de Duhul (by the Spirit), nu în literă. Un astfel de om îşi primeşte lauda nu
de la oameni, ci de la Dumnezeu.” (Romani 2:29)
„Căci toţi care sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.”
(Romani 8:14).
Duhul Sfânt este o _________ care cunoaște, gândește, vorbește,
are _________, voință și _________ și care _________ după bunul ei plac.
I.1.3. Subliniază cuvintele sau expresiile din versetele de mai jos care te ajută să
înțelegi de ce a venit Duhul Sfânt și care este rolul Lui. Completează apoi spațiile
libere din enunțurile următoare și enunțul de la sfârșitul acestei secțiuni.
„Aşa că el le-a zis slujitorilor săi: «Vom putea noi găsi pe cineva ca acesta, în care
să fie Duhul lui Dumnezeu?»” (Genesa 41:38)
Duhul lui Dumnezeu _________ în oameni
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„l-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, cu înţelepciune, cu pricepere şi cunoaştere
pentru tot felul de lucrări, ca să creeze proiecte de artă, să prelucreze aurul, argintul
şi bronzul, să taie şi să fixeze pietre scumpe, să prelucreze lemnul şi să facă tot
felul de lucrări artizanale.” (Exod 31:3-5)
Prezența Duhului lui Dumnezeu în cineva este asociată cu _________,
pricepere, cunoaștere, creativitate și tot felul de îndemânări artistice
„Ridicându-şi ochii, a văzut pe Israel organizat pe seminţii. Atunci Duhul lui
Dumnezeu a venit peste el, iar Balaam a început să rostească oracolul acesta…”
(Numeri 2:2-3)
„Când au ajuns la Ghiva, Saul s-a întâlnit cu un grup de profeţi. Duhul lui Dumnezeu
a venit cu putere peste el şi el a început să profeţească...” (1 Samuel 10:10)
„Atunci Zaharia, fiul preotului Iehoiada, a fost îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu. El a
stat înaintea poporului şi le-a vorbit astfel: «Aşa vorbeşte Dumnezeu: ‘De ce aţi
încălcat poruncile DOMNULUI? Nu veţi propăşi! Fiindcă L-aţi părăsit pe DOMNUL şi El
vă va părăsi!’»“ (2 Cronici 24:20)
_________ este efectul prezenței Duhului lui Dumnezeu în oameni
„Când a auzit Saul aceste cuvinte, Duhul lui Dumnezeu a venit cu putere peste el şi
el s-a aprins de mânie.” (1 Samuel 11:6)
_________ sau pasiunea aprinsă
poate fi un efect al prezenței Duhului lui Dumenzeu
„După ce s-au rugat, locul unde erau adunaţi s-a cutremurat şi toţi au fost umpluţi
de Duhul Sfânt şi au început să vestească Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.”
(Faptele Apostolilor 4:31)
_________ cuvintelor lui Dumnezeu cu îndrăzneală
este un efect al prezenței și umperii cu Duhul lui Dumnezeu
„Voi însă nu mai sunteţi în fire, ci în Duhul, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu
locuieşte în voi. Dar dacă cineva nu are Duhul lui Cristos, atunci nu este al Lui.”
(Romani 8:9)
Prezența Duhul lui Dumnezeu într-o persoană este dovada faptului
că acea persoană este _____ sau _____ de Dumnezeu
„Cu toate acestea, v-am scris într-un mod mai îndrăzneţ cu privire la unele lucruri,
ca să vi le reamintesc, datorită harului care mi-a fost dat de către Dumnezeu spre a
fi un slujitor al lui Cristos Isus pentru neamuri, în datoria preoţească de a vesti
Evanghelia lui Dumnezeu, astfel încât neamurile să fie o jertfă plăcută, sfinţită de
Duhul Sfânt.” (Romani 15:15-16)
„Şi aşa erau unii dintre voi. Dar aţi fost curăţiţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost îndreptăţiţi în
Numele Domnului Isus Cristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.” (1 Corinteni 6:11)
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„Însă noi Îi mulţumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţi iubiţi de Domnul,
pentru că Dumnezeu v-a ales ca prim rod pentru mântuire, prin lucrarea de sfinţire a
Duhului şi prin credinţa în adevăr.” (2 Tesaloniceni 2:13)
„…după preştiinţa lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul, spre
ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Cristos: harul şi pacea să vă fie înmulţite!”
(1 Petru 1:2)
Duhul Sfânt _________, _________, _________
„El Mă va proslăvi … va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.” (Ioan 16:14)
Duhul Sfânt Îl _________ pe Isus
„Dumnezeu însă ne-a descoperit aceste lucruri prin Duhul, pentru că Duhul
cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 2:10)
„Însă noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte
lucrurile care ne-au fost oferite prin har de către Dumnezeu.” (1 Corinteni 2:12)
„Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o
nebunie şi nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte (prin
Duhul).” (1 Corinteni 2:14)
„De aceea şi noi, din ziua în care am auzit, nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să
cerem să fiţi umpluţi de cunoaşterea voii Lui, cu toată înţelepciunea şi priceperea
duhovnicească (dată de Duhul Sfânt)…” (Coloseni 1:9)
Duhul Sfânt _________, _________, facilitează _________,
priceperea și înțelegerea _________
„Şi când va veni El (Duhul Sfânt), va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul,
neprihănirea şi judecata.” (Ioan 16:8)
Duhul Sfânt _________ lumea de păcat
„Isus i-a răspuns: «Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă
şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne
este carne şi ce este născut din Duh este duh. Nu te mira că ţi-am zis: ‘Trebuie să
vă naşteţi din nou’. Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul, dar nu ştii de unde
vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.»”(Ioan 3:5-8)
„Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele, pe care vi
le-am spus Eu sunt duh şi viaţă.” „The Spirit can make life. Sheer muscle and
willpower don’t make anything happen. Every word I’ve spoken to you is a Spiritword, and so it is life-making.” (Ioan 6:63)
Duhul Sfânt dă _________, naște din nou
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I.2. Să înțeleagă ce înseamnă să trăiești potrivit cu Duhul Sfânt
În capitolul opt din epistola sa către credicioșii din Roma, Pavel îi ajută pe urmașii
lui Cristos dintre neamuri să înțeleagă cine sunt cei ce beneficiază de efectul
acceptării jertfei substituționare a lui Isus Cristos, care este efectul imediat al mutării
lor poziționale în Cristos, care este principala lor responsabilitate odată ce au fost
eliberați de pedapsa legii și ce înseamnă să trăiești potrivit cu Duhul.
I.2.1. Cine beneficiază, conform următoarelor versete, de efectul imediat al
acceptării jertfei substituționare a lui Isus Cristos?
„Aşadar, acum nu mai este nici o condamnare pentru cei ce sunt în Cristos Isus
(care nu trăiesc potrivit cu firea, ci potrivit cu Duhul). Căci legea Duhului vieţii în
Cristos Isus te-a eliberat de legea păcatului şi a morţii. Fiindcă ceea ce era cu
neputinţă pentru Lege, întrucât era făcută neputincioasă de fire, Dumnezeu a
înfăptuit trimiţând, din pricina păcatului, pe propriul Său Fiu, în asemănarea firii
păcătoase, şi condamnând astfel păcatul în fire, pentru ca cerinţa dreaptă a Legii să
fie împlinită în noi, care nu trăim potrivit cu firea, ci potrivit cu Duhul.” (Romani 8:1-4)
„Vă spun: umblaţi prin Duhul şi astfel nu veţi împlini pofta firii.” (Galateni 5:16)
„Dacă trăim prin Duhul, trebuie să şi umblăm prin Duhul. Să nu fim îngâmfaţi,
provocându-ne unii pe alţii şi invidiindu-ne unii pe alţii.” (Galateni 5:25)
I.2.2. Care este beneficiul imediat al mutării credincioșilor în Cristos?
___________________________________________________________________
I.2.3. Care este responsabilitatea esențială a celor care au fost plasați în Cristos?
___________________________________________________________________
I.2.4. Care este efectul esențial al trăirii sau umblării potrivit cu Duhul?
___________________________________________________________________
I.2.5. Ce înseamnă să trăiești potrivit cu Duhul?
___________________________________________________________________
Înainte de a-i îndemna pe credincioșii din Efes să se echipeze pentru și să se
implice în lupta spirituală (capitolul 6), Pavel folosește capitolele patru și cinci pentru
a sfătui urmașii lui Isus cum trebui să trăiască noua lor identitate în Cristos.
„Fiţi atenţi deci cum trăiţi – nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. Folosiţi orice
ocazie pe care o aveţi, pentru că zilele sunt rele. Nu fiţi neînţelepţi, ci înţelegeţi care
este voia Domnului. Nu vă îmbătaţi cu vin, căci aceasta duce la destrăbălare, ci fiţi
plini de Duh.” (Efeseni 5:15-18)
I.2.5. Când trăiesc urmașii lui Cristos cu înțelepciune?
___________________________________________________________________
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Din dorința de a motiva membrii Trupului lui Cristos să trăiască cu înțelepciune,
împlinind voia lui Dumnezeu, Pavel folosește contrastul puternic între plinătatea cu
Duhul Sfânt și beția.
I.2.6. Care sunt caracteristicile dominante ale unei persoane pline de vin?
___________________________________________________________________
O persoană beată sau plină de vin este _________, controlată și energizată de vin.
I.2.5. Ce înseamnă atunci să fii plin de Duh?
___________________________________________________________________
I.2.6. Care este modul de operare a Duhului Sfânt?
„Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.”
(Efeseni 6:17)
Duhul Sfânt operează cu __________________
I.2.7. Ce ar trebui să facă urmașul lui Cristos pentru a fi plin de Duhul Sfânt conform
următoarelor versete?
„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să
îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire (să instruiască în trăirea corectă),
pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice
lucrare bună.” (2 Tesaloniceni 3:16-17)
„Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.”
(Psalm 119:105)
„Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din belşug! Învăţaţi-vă şi instruiţi-vă unul pe
altul cu toată înţelepciunea! Cântaţi-I lui Dumnezeu cu mulţumire în inimile voastre
cântece de laudă, imnuri, cântece duhovniceşti!” (Col 3:16)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
I.2.8. De ce este esențial ca urmașul lui Cristos să fie plin de Cuvântul lui
Dumnezeu, conform următoarelor versete?
„El (Duhul lui Dumnezeu) Mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al Meu şi vă
va descoperi.” (Ioan 16:14)
„Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă
va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.” (Ioan 14:26)
„Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot
adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi
lucrurile viitoare.” (Ioan 16:13)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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I.3. Să cunoască roada și darurile Duhului Sfânt
La scurt timp de la înălțarea la cer a Domnului Isus, în ziua Rusaliilor, Duhul Sfânt a
fost trimis de Tatăl ca să faciliteze convertirea necredincioșilor și nașterea lor din
nou și să îi capaciteze să trăiască viața nouă la nivelul standardelor de excelență
morală pretinse de Dumnezeu și să rodească în ei trăsăturile de caracter esențiale
cetățenilor Împărăției Lui.
În epistola sa către credincioșii din Galatia, Pavel enumeră elementele esențiale ale
roadei Duhului Sfânt, asftel:
„Dar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea,
generozitatea, credinţa, blândeţea, înfrânarea. Împotriva unor astfel de lucruri nu
este lege.” (Galateni 5:22-23)
I.3.1. Indică, în ordine descrescătoare de la 9 la 1, elemente roadei Duhului Sfânt
care îți caracterizează viața nouă în Cristos.
dragostea [ ], bucuria [ ], pacea [ ],
răbdarea [ ], bunătatea [ ], generozitatea [ ],
credinţa [ ], blândeţea [ ], înfrânarea [ ].
Înainte de înălțarea Lui la cer, reiterând o parte a mandatului dat Bisericii Sale,
Domnul Isus face o predicție prin care Își ajută urmașii să înțeleagă că Duhul Sfânt
a fost trimis nu doar ca să faciliteze convertirea necredincioșilor, nașterea lor din
nou și capacitarea lor la a trăi viața nouă la nivelul standardelor de excelență morală
pretinse de Dumnezeu, ci și să îi ajute ducă la îndeplinire misunea lor de a face
ucenici din toate neamurile, împlinind astfel visul lui Dumnezeu: un univers populat
cu fii și fiice de Dumnezeu.
I.3.2. Ce dimensiune esențială a responsabilității Duhului Sfânt este evidențiată în
următoarele versete?
„Voi însă veţi primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi şi-Mi veţi fi
martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”
(Faptele Apostolilor 1:8)
În acest sens, conform autorului epistolei către Evrei afirmă că „…Dumnezeu Îşi
întărea mărturia prin semne şi diferite minuni şi prin darurile Duhului Sfânt, împărţite
după voia Lui.” (Evrei 2:4)
După ce invită credincioșii din Corint să se apropie cu respect și cu integritate de
Cina Domnului, evaluându-și calitatea relațiilor, a comportamentului și a eficienței
lor în procesul împlinirii visului Lui, Pavel se ocupă de asumarea responsabilităților
fiecărui membru al Trupului lui Cristos, ajutându-i să înțeleagă importanța
cunoașterii darurilor Duhului Sfânt, să le cunoască, să și le cunoască și să le
urmărească în ordinea și importanța lor.
I.3.1. Ce învățăm despre darurile Duhului Sfânt din următoarelor pasaje?
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Departamentul de edificare a Bisericii creștine Baptiste “Vox Domini”
“Ca să nu mai fiți copii, purtați încoace și încolo de orice vând și val de învățătură,
ci credincioși Domnului să creșteți…”
(Efeseni 4:15)

„Cu privire la darurile duhovniceşti, fraţilor, nu vreau să fiţi în necunoştinţă… Există
o diversitate de daruri, dar este Acelaşi Duh. Există o diversitate de posibilităţi de
slujire, dar este Acelaşi Domn. Există, de asemenea, o diversitate de lucrări, dar
este Acelaşi Dumnezeu, Cel Care face ca toate acestea să lucreze în fiecare.
Prezenţa Duhului este făcută cunoscută fiecăruia pentru binele tuturor. Unuia îi este
dat prin Duhul un cuvânt de înţelepciune, altuia – un cuvânt de cunoaştere, potrivit
cu Acelaşi Duh, altuia – credinţă, prin Acelaşi Duh, altuia – daruri de vindecare, prin
Acelaşi singur Duh, altuia – înfăptuirea de minuni, altuia – profeţia, altuia –
discernerea duhurilor, altuia – felurite limbi, altuia – interpretarea limbilor. Toate
acestea sunt făcute de Unul şi Acelaşi Duh, Care dă fiecăruia în parte, aşa cum
vrea.” (1 Corinteni 12:1, 4-11)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
„Pentru că, aşa cum într-un trup avem multe mădulare şi nu toate au aceeaşi
funcţie, tot astfel şi noi, care suntem mulţi, suntem un singur trup în Cristos, iar în
mod individual ne suntem mădulare unii altora. Avem diferite daruri, după harul care
ne-a fost dat: dacă darul cuiva este profeţia, să-l folosească după măsura credinţei
sale; dacă este slujirea, să slujească; dacă este cel de a da învăţătură, să dea
învăţătură; dacă este încurajarea, să încurajeze; dacă este dărnicia, să dea cu
generozitate; dacă este acela de a conduce, s-o facă cu dedicare; dacă este acela
de a fi milostiv, s-o facă cu bucurie.” (Romani 12:4-8)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
„Dumnezeu a desemnat în biserică mai întâi apostoli, în al doilea rând profeţi, în al
treilea rând învăţători, apoi pe cei care fac minuni, apoi pe cei care au daruri de
vindecare, de ajutorare, de administrare şi pe cei ce au darul feluritelor limbi. Sunt
oare toţi apostoli? Sunt toţi profeţi? Sunt toţi învăţători? Fac toţi minuni? Au toţi
daruri de vindecare? Vorbesc toţi în limbi? Traduc toţi? Deci fiţi plini de râvnă după
cele mai importante daruri. (1 Corinteni 12:28-31)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
„El i-a desemnat pe unii apostoli, pe alţii profeţi, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori
şi învăţători, pentru echiparea sfinţilor pentru lucrarea de slujire, pentru zidirea
trupului lui Cristos, până când vom ajunge toţi la unitate în credinţă şi în cunoaşterea Fiului lui Dumnezeu, la omul matur şi la măsura maturităţii plinătăţii lui Cristos,
ca să nu mai fim copii duşi de valuri şi purtaţi de orice vânt de învăţătură dată prin
viclenia oamenilor care înşală prin şiretlicurile lor, ci, spunând adevărul în dragoste,
să creştem în toate privinţele în El, Care este capul, Cristos. Din El, tot trupul, bine
închegat şi strâns legat prin toate ligamentele de susţinere, creşte şi se zideşte pe
sine în dragoste, după cum fiecare parte îşi face lucrarea.” (Efeseni 4:11-16)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Departamentul de edificare a Bisericii creștine Baptiste “Vox Domini”
“Ca să nu mai fiți copii, purtați încoace și încolo de orice vând și val de învățătură,
ci credincioși Domnului să creșteți…”
(Efeseni 4:15)

D. DEPRINDERI CRUCIALE (ABILITĂȚI)
D.1. Ucenicul lui Isus trăiește prin Duhul Sfânt
Așa cum am observat în partea informațională a acestei lecții, trăirea prin Duhul
Sfânt este direct proporțională capacitatea cuiva de a fi plin de Duhul Sfânt sau de
Cuvântul lui Dumnezeu, de a asculta de Cuvântul lui Dumnezeu și de a rodi,
asemănându-se din ce în ce mai mult cu Isus Cristos, și ajutând și pe alții să îl
cunoască pe Isus, să intre în procesul uceniciei, crescând în asemănarea Lui și
ajutând pe alții să intre în acest proces.
D.1.1. Pe o scală de la 0 la 10 te rog să indici cât de plin de Duhul Sfânt ești.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D.1.2. Ce ai făcut în trecut ca să fii plin de Duhul Sfânt?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
În epistola sa către credincioșii din Efes, Pavel contrastează plinătatea Duhului
Sfânt cu beția sau cu controlul alcoolului. În timp ce beția ilustrează foarte bine
efectul controlului alcoolului asupra minții, în realitate exisă mulți alți factori care au
puterea de a ne controla mintea, vorbirea, comportamentul, caracterul și destinul.
Într-un spirit de rugăciune, te rog să îți faci timp să reflectezi asupra următoarelor
subiecte și întrebări.
D.1.3. Identifică trei factori care încearcă să îți acapareze mintea, îți fură timpul, îți
drenează energia și stau în calea plinătății tale cu Duhul Sfânt.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
D.1.4. Ce îți planifici să faci în următoarele șase luni ca să contracarezi efectul
factorilor care te împiedică să fii plin de Duhul Sfânt?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
D.2. Rodirea este efectul natural al umblării în Duhul sau al rămânerii în
Cristos
În capitolul 15 din Ioan, Domnul Isus Își învață ucenicii nu doar responsabilitatea
rămânerii în El, ci și efectul natural al rămânerii în Cristos.
D.2.1. Despre ce responsabilitate vorbește Domnul Isus în următorul verset?
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Departamentul de edificare a Bisericii creștine Baptiste “Vox Domini”
“Ca să nu mai fiți copii, purtați încoace și încolo de orice vând și val de învățătură,
ci credincioși Domnului să creșteți…”
(Efeseni 4:15)

„Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am pus să mergeţi şi să
aduceţi rod, iar rodul vostru să rămână, pentru ca orice-I veţi cere Tatălui în Numele
Meu să vă dea.” (Ioan 15:16)
___________________________________________________________________
D.2.2. Care sunt efectele rodirii, conform următorului verset?
„Tatăl Meu este proslăvit prin aceasta: prin faptul că voi aduceţi mult rod şi deveniţi
ucenicii Mei.” (Ioan 15:8)	
  
___________________________________________________________________
D.2.3. Care sunt condițiile rodirii prezentate de Domnul Isus în următoarele versete?
„Eu sunt adevărata viţă, iar Tatăl Meu este vierul. El taie din Mine orice mlădiţă care
nu aduce rod şi curăţă orice mlădiţă care aduce rod, ca să aducă şi mai mult rod.”
(Ioan 15:1-2)
„Rămâneţi în Mine şi Eu voi rămâne în voi! Aşa cum mlădiţa nu poate aduce rod de
la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi, dacă nu rămâneţi în Mine.
Eu sunt viţa, iar voi sunteţi mlădiţele. Cel care rămâne în Mine şi în care rămân Eu
aduce mult rod, pentru că despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic.”	
  (Ioan 15:4-5)	
  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
D.2.4. Ce ne învață paralelismul sinonimic din următoarele versete despre condițiile
necesare ca ucenicii lui Isus să rodească?
„Cel care rămâne în Mine şi în care rămân Eu aduce mult rod, pentru că despărţiţi
de Mine nu puteţi face nimic.”	
  (Ioan 15:5)
„Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, atunci cereţi orice
doriţi şi vi se va da.” (Ioan 15:7)
„Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am pus să mergeţi şi să
aduceţi rod, iar rodul vostru să rămână, pentru ca orice-I veţi cere Tatălui în Numele
Meu să vă dea.” (Ioan 15:16)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
D.2.6. Care din Cuvintele lui Isus ar trebui să fie primele care să rămână în tine?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
D.2.7. Ce îți planifici să faci în mod intenționat în următoarele șase luni ca să rămâi
în Cristos?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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“Ca să nu mai fiți copii, purtați încoace și încolo de orice vând și val de învățătură,
ci credincioși Domnului să creșteți…”
(Efeseni 4:15)

D.3. Ucenicul lui Isus slujește în baza darurilor și prin puterea Duhului Sfânt
D.3.1. Familiarizează-te cu darurile spirituale citind documentul: Definirea darurilor
spirituale.doc
D.3.2. Accesează link-ul următor în vederea descoperirii darurilor tale spirituale:
http://oprean.ddns.net/quizzes/#quiz/gifts/home
D.3.3. Notează mai jos trei din darurile spirituale la care ai obținut cel mare scor și
măsura în care ai fost până în prezent conștient de ele.
_________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
_________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
_________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D.3.4. Notează trei din darurile spirituale la care ai obținut cel mai mic scor și
măsura în care ai fost până în prezent conștient de acest lucru.
_________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
_________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
_________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D.3.5. Împărtășește, în cadrul grupului de ucenicie, darurile spirituale primite de la
Duhul Sfânt (la care ai obținut cel mai mare scor) și darurile spirituale care îți sunt
cele mai străine (la care ai obținut cel mai mic scor).
Proiect: Concepe un plan care să te ajute să folosești, în următorul an de zile,
darurile spirituale pe care le-ai primit de la Duhul Sfânt și domeniile în care ai dori
să le folosești în funcție de nevoile familiei tale, ale bisericii în case, sau ale site-ului
bisericii pe care îl frecventezi. În încheiere, include trei din darurile spirituale pe care
nu le ai (notele cele mai mici primite la ultimele trei daruri) și explică domeniile în
care ar fi bine să nu te implici în slujire. Atât în timpul slujirii, cât și la sfârșitul anului
te rog să soliciți o scurtă evaluare a slujirii tale în domeniile alese pentru slujire.
C. EFECT REMARCABIL (SCHIMBAREA CARACTERULUI)
C.1. Creștinul spiritual este sensibil la vocea Duhului Sfânt
C.1.1. Pe o scară de la 0 la 10 te rog să indici măsura în care ești sensibil la vocea
Duhului Sfânt.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
C.1.2. De unde știi că ești sensibil la vocea Duhului Sfânt?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
C.1.3. Ce te împiedică să fii mai sensibil la vocea Lui?
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
C.1.4. Ce vei face de acum încolo pentru a-ți crește sensibilitatea la vocea Duhului
Sfânt?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
C.2. Creștinul spiritual este călăuzit de Duhul Sfânt
C.2.1. Pe o scară de la 0 la 10 te rog să indici măsura în care ești călăuzit de Duhul
Sfânt.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
C.2.2. De unde știi că ești călăuzit de Duhul Sfânt?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
C.1.3. Ce te împiedică să fii mai bine călăuzit de Duhul Sfânt?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
C.1.4. Ce vei face de acum încolo pentru a fi tot mai călăuzit de Duhul Sfânt?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
C.3. Creștinul spiritual este plin de Duhul Sfânt
C.3.1. Pe o scară de la 0 la 10 te rog să indici măsura în care ești plin de Duhul
Sfânt.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
C.3.2. Pe ce te bazezi când zici ești plin de Duhul Sfânt?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
C.3.3. Ce te împiedică să fii plin de Duhul Sfânt?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
C.3.4. Ce vei face de acum încolo pentru a fi tot mai plin de Duhul Sfânt?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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