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din Teacher

Studiul 2 din 7-13 ianuarie 2017
Titlul: Duhul Sfânt o prezență permanentă și nevăzută
Texte de bază: Ioan 16:13.14; Ez. 5:9; Gen. 1:2; Iov 26:13; Ex. 31:1-5; Gal 5:16-23
A. Parcurs tematic:
1. Duhul Sfânt nu acționează văzut asemenea Tatălui, sau a Fiului. Lucrează în mod discret.
2. Duhul Sfânt se prezintă, noi trebuie să-L căutăm, să răspundem și să-I predăm controlul asupra noastră. În felul
acesta se vor manifesta roadele Sale spre gloria lui Dumnezeu.
3. Pe Tatăl nu-L cunoaștem din cauza păcatului; Fiul S-a înjosit până la cruce; Duhul lucrează în liniște: ce mesaj și ce
imagine primim din partea divinității!
B. Parcurs didactic*
1. Lucrarea Duhului este puternică și eficientă asupra omului, chiar dacă de multe ori nu se simte; El lucrează cu
suspine negrăite (Rom. 8:26).
2. Să fim sensibili și atenți mereu la chemarea și sfaturile pe care Duhul ni le transmite.
3. Caută prezența Duhului; să ne supunem tot timpul autorității, sfătuirii și călăuzirii Sale.
D. (Alte) întrebări posibile pentru studiu, pentru a se confrunta, împărtăși si mărturisi credința **
1. De ce este important pentru mine acest studiu? ***
a. De ce Duhul acționează atât de discret în favoarea noastră și nu se impune? De ce pare evaziv?
2. Ce pot sa învăț in plus din Cuvântul Domnului?
a. Ce simboluri legate de lucrarea discretă și negrăită a Duhului am amintit și putem să ne reamintim?
3. Unde pot sa practic ceea ce am învățat din Cuvântul Domnului?
a. Ce învățătură transmit aceste lecții cu privire la Duhul care lucrează în mod discret, în spatele cortinei,
în liniște?
4. Cum pot sa încep sa aplic ceea ce am învățat din Cuvântul Domnului?
a. Cum putem să-I permitem Duhului să împlinească în noi lucrarea pe care a făcut-o și în Domnul Isus?

NOTE:
* Luată din ediția pentru instructori.
** De studiat împreună cu întrebările finale prezente la fiecare secțiune de vineri
*** Întrebările în roșu sunt preluate din ediția pentru instructori
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