APROFUNDARE
Întrebări pentru verificare personală și discuție
 Cum te raportezi față de roada Duhului? Te strădiești să o aduci
tu din propriile puteri sau te vezi total dependent de Duhul
Sfânt?
 Privește cu atenție lista faptelor firii pământești din Galateni
5:19-21. În care din ele te regăsești?
 Privește cu atenție lista cu roada Duhului din Galateni 5:22-23.
Care din aceste aspecte îți lipsesc?
 Cum ai putea înbunătății în mod practic legătura ta zilnică cu
Isus pentru ca Duhul Sfânt să poată lucra în tine roada Sa?

Text de memorat
 Psalmul 1
Motive de rugăciune
 Iertare pentru umblarea in faptele firii
 Mărturisirea nevoii absolute de Duhul Sfânt in viața personală
 Incepe să te rogi zilnic pentru roada Duhului în viața ta
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INTRODUCERE
1. Ce nu este roada Duhului Sfânt?
o Nu este rezultatul naturii (firii) noastre
o Nu este rezultatul străduinței noastre
o Nu este rezultatul ascultării de vreo lege

2. Ce este roada Duhului Sfânt?
o Rezultatul lucrării crucii în viața celui credincios (Rom.
6:21-22)
o Rezultatul (rodul) lucrării Duhului Sfânt produs în
credincios
o Realizarea chipului/caracterului lui Hristos în credincios
(Gal. 3:1; 4:19)
3. Diferența între faptele firii și roada Duhului
o Faptele firii: născute din voința și acțiunea omului
o Roada Duhului: rezultatul lucrării Duhului care locuiește în
om
i. Nu poate fi produsă de om – firea nu poate produce
roada Duhului
ii. Poate să existe în viața omului, doar dacă Duhul
Sfânt locuiește în viața lui – dependență de Duhul
Sfânt
iii. Omul nu se poate lăuda cu ea – nu este a lui, ci a
Duhului

4. De ce studiem roada Duhului Sfânt?
o Concentrare pe esența vieții creștine: a deveni ca Hristos
o Analizare personală: sunt eu cu adevărat în Hristos?
(Luca 6:43-44)
o Avertizare: Absența roadei este periculoasă! (Ioan 15:1-2)

5. Cum putem cultiva roada Duhului Sfânt?
o Înnoire totală prin nașterea din nou (Gal. 2:20; 6:15)
o Despărțire de context spiritual toxic (Ps. 1:1; Gal. 5:24; 2
Cor. 6:17)
o Inrădăcinare în părtășia cu Dumnezeu – prin citirea
Cuvântului, rugăciune și părtășie frățească (Ps. 1:2; Gal.
5:25)

 Un rod sărac este indicatorul unei relații sărace
 Un rod bogat este indicatorul unei relații sănătoase

