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DEV 03PN Temelia pentru lucrarea de slujire 
a Duhului 

 

Sesiunea 3: Lucruri de bază despre Duhul Sfânt 

În această sesiune vom descoperi mai multe despre ceea ce are de spus Biblia despre lucrarea 
Duhului Sfânt, cum putem noi înșine să ținem pasul cu El și să-i ajutăm și pe alții să facă la 
fel.  

Inima unui conducător 

1. Ce înveți despre cum să rămâi în Cristos? În ce fel pui în practică faptul de a rămâne în El prin 
intermediul Cuvântului, rugăciunii, ascultării, R-G-Î, relații și părtășie? 

2. În ce domenii ale vieții tale ascultarea de Dumnezeu este o provocare? 
3. Ce conflict nerezolvat ai? 
4. În ce domenii te încrezi în Dumnezeu prin credință, mai presus de propria ta pricepere? 

 

Celebrarea credincioșiei 

 Împărtășiți ce s-a mai întâmplat de la ultima întâlnire. Roagă-i să vorbească raportat la 
țelurile stabilite la ultima întâlnire. 

Fier pe fier: modelându-mă pe mine însumi și pe alții(45 min) 

Proverbe 27:17 „După cum fierul ascute fierul, tot astfel şi omul însuşi îl face mai 
ager[ascute] pe semenul său.” (NTLR)  

1. Ce merge bine? 
2. Ce nu merge bine? Cu ce obstacole te confrunți? 
3. Care sunt alte soluții posibile primite de la membrii grupului? 
4. Ce trebuie să faci pentru a adăuga calitățile lipsă în fiecare grup? 

 

 
Eu voi _______ până __________  

Studiu biblic de explorare – Lucruri de bază despre Duhul Sfânt 

Secțiunea 1: Nevoia de Duh Sfânt  

Darul Duhului: Ioan 7:37-39; Ioan 14:15-26  



2 
 

DEV 03PN Temelia pentru lucrarea de slujire a Duhului  mc2.miraheze.org 

Duhul ne ajută: 1 Corinteni 2:12; Ioan 3:5-8; Romani 8:15-16; Romani 5:5  

Pavel identifică două tipuri de oameni. Compară: 1 Corinteni 2:14 și 1 Corinteni 2:15-16  

Pavel îi avertizează pe galateni în legătură cu un pericol și o soluție: Galateni 3:3; Galateni 
5:17  

Pavel evidențiază stiluri diferite de viață: 1 Corinteni 3:1-3  

Avertisment pentru cazul în care se continuă practicarea păcatului: 1 Ioan 2:3-4; 1 Ioan 3:6-
9; Efeseni 5:5-6  

 Ce anume ți-a atras atenția? (Sau ce ți-a plăcut cel mai mult?) De ce? 

Rezumat:  

 
Secțiunea 2: Urmările faptului de a fi plin de Duhul Sfânt  

Revizuirea Respirației spirituale  

Mărturisește (expirare): 1 Ioan 1:9; Evrei 10:19-22  

Porunca și promisiunea (inspirare): Efeseni 5:18; 1 Ioan 5:14-15  

Prezență ce împuternicește  

Prin credință: Efeseni 3:16-17  

Prin predare: Romani 12:1-2  

Prin fapte: 1 Ioan 1:9; Efeseni 4:29-30  

Prin dorință: Ioan 7:37-39  

Sursa încrederii  

Evrei 11:6; Romani 14:22-23; Ioan 14:21  

Urmările unei vieți pline de Duhul  

Ioan 16:13-14; Galeteni 5:16-25; Fapte 1:8  

 Ce anume ți-a atras atenția? (Sau ce ți-a plăcut cel mai mult?) De ce? 

Rezumat:  

 


