
APROFUNDARE 

 

Întrebări pentru verificare personală și discuție 

 Citește epistola lui Pavel către Filipeni și fi atent la 

”bucurie”/ ”a se bucura” 

o Ce producea bucurie lui Pavel? 

o Ce trebuia să producă bucurie în Filipeni? 

o Ce lecții despre bucurie înveți din această epistolă? 

 Care ”hoți” reușesc să-ți fure bucuria din viață? 

 Ce crezi că vrea Dumnezeu să schimbi în viața ta pentru ca să 

poți să ai mai multă bucurie? 

 

Text de memorat 

 Romani 14:17  

 

Motive de rugăciune 

 Mărturisește lucrurile care îți fură bucuria 

 Cere ca Duhul Sfânt să-ți îndrepte inima înspre bucuriile 

veșnice 

                                                              



 

 

 

ROADA 

DUHULUI SFÂNT 

 

 

 

 

 

 

- Bucuria - 

 

 

 

 

 

Studiu Biblic ținut de Ruben Avram în Biserica Penticostală Elim 

Viena, 27.10.2019  



I. ROLUL BUCURIEI 

 Indicator al stării spirituale  

 Evanghelist într-o lume fără speranță 

 Influență asupra stării de sănătăte 

 

II. TIPURI DE BUCURIE  

a. Bucuria condiționată (”dacă”, ”când”) 

b. Bucuria necondiționată (”chiar dacă” - Hab. 3:17-18) 

 

III. HOȚII BUCURIEI  

a. Păcatul: Ps. 51:11-12 

 Bucuria nu poate fi turnată peste o inimă necurată 

b. Lipsă părtășiei cu Dumnezeu: Ps. 73:21-25,17 

 Bucuria este turnată împreună cu intărirea relației cu 

Dumnezeu 

c. Încrederea în / legarea inimii de lucrurile pământești: Mc. 

10:22;   Ev. 10:34 

 Bucuria este turnată împreună cu rearanjarea valorilor 

din viața voastră 

d. Egoismul: 1 Tim. 6:9-10; Fapte 20:35 

 Bucuria este turnată împreună cu lepădarea de sine în 

viața noastră 

 



IV. BUCURIILE VEȘNICE 

a. Bucuria luptei pentru Evanghelie (Filipeni 1) 

 Fil. 1:4-5,18 

b. Bucuria slujirii altora (Filipeni 2) 

 Fil. 2:17-18 

c. Bucuria cunoașterii lui Hristos (Filipeni 3) 

 Fil. 3:1,7-9, 10-11 

d. Bucuria legăturii frățești (Filipeni 4) 

 Fil. 4:1-2,10 

 

V. CALEA ÎNSPRE BUCURIE 

a. Pocăință - întristarea care duce la bucurie: 2 Cor. 7:8-9; Ps. 

30:5; Evr. 12:11 

 Nu există bucurie fără pocăință - roada Duhului 

izvorăște din solul neprihănirii 

b. Dezlipire de pământ: 1 Petru 1:5-9 

 Nu ne bucurăm de durere și suferință, dar ne bucurăm de 

speranța bucuriei 

c. Alipire de Dumnezeu: Ps. 34:5 

 


