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Sola Scriptura
Textul de memorat: „Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu
două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile
şi gândurile inimii.” (Evrei 4:12)

Duminică, 26 aprilie – Scriptura ca normă
1. 1 Corinteni 4:1-6; 1. Iată cum trebuie să fim priviţi noi: ca nişte slujitori ai lui Hristos şi ca nişte
ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu.
2. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui.
3. Cât despre mine, prea puţin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată.
Ba încă, nici eu însumi nu mă mai judec pe mine.
4. Căci n-am nimic împotriva mea; totuşi nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit: Cel ce mă judecă
este Domnul.
5. De aceea să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină
lucrurile ascunse în întuneric şi va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare îşi va căpăta lauda de
la Dumnezeu.
6. Fraţilor, pentru voi am spus aceste lucruri, în icoană de vorbire, cu privire la mine şi la Apolo, ca
prin noi înşine să învăţaţi să nu treceţi peste "ce este scris": şi niciunul din voi să nu se fălească deloc
cu unul împotriva celuilalt.
Faptele 17:10-11; 10. Fraţii au trimis îndată, noaptea, pe Pavel şi pe Sila la Bereea. Când au sosit, au
intrat în sinagoga iudeilor.
11. Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna şi
cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa.

Luni, 27 aprilie – Unitatea Scripturii
2. Tit 1:9; Să se ţină de Cuvântul adevărat, care este potrivit cu învăţătura, pentru ca să fie în stare să
sfătuiască în învăţătura sănătoasă şi să înfrunte pe potrivnici.
2 Timotei 1:13; Dreptarul învăţăturilor sănătoase, pe care le-ai auzit de la mine, ţine-l cu credinţa şi
dragostea care este în Hristos Isus.

Marţi, 28 aprilie – Claritatea Scripturii
3. Matei 21:42; 22:31; 42. Isus le-a zis: "N-aţi citit niciodată în Scripturi că: "Piatra pe care au lepădat-o
zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului; Domnul a făcut acest lucru şi este minunat în ochii
noştri"?
31. Cât priveşte învierea morţilor, oare n-aţi citit ce vi s-a spus de Dumnezeu, când zice:
Matei 12:3,5; 3. Dar Isus le-a răspuns: "Oare n-aţi citit ce a făcut David, când a flămânzit el şi cei ce
erau împreună cu el?
5. Sau n-aţi citit în Lege că, în zilele de Sabat, preoţii calcă Sabatul în Templu, şi totuşi sunt
nevinovaţi?
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Matei 19:4; 24:15; 4. Drept răspuns, El le-a zis: "Oare n-aţi citit că Ziditorul, de la început i-a făcut
parte bărbătească şi parte femeiască.
15. De aceea, când veţi vedea "urâciunea pustiirii", despre care a vorbit prorocul Daniel, "aşezată în
Locul Sfânt" - cine citeşte să înţeleagă!
Marcu 12:10,26; 10. Oare n-aţi citit locul acesta din Scriptură: "Piatra pe care au lepădat-o zidarii a
ajuns să fie pusă în capul unghiului;
26. În ce priveşte învierea morţilor, oare n-aţi citit în cartea lui Moise, în locul unde se vorbeşte despre
"Rug", ce i-a spus Dumnezeu, când a zis: "Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi
Dumnezeul lui Iacov"?
Marcu 13:14; Când veţi vedea „urâciunea pustiirii” stând acolo unde nu se cade să fie – cine citeşte
să înţeleagă – atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi.
Luca 6:3; Isus le-a răspuns: „Oare n-aţi citit ce a făcut David când a flămânzit, el şi cei ce erau
împreună cu el?

Miercuri, 29 aprilie – Scriptura se interpretează singură
4. Luca 24:27,44,45; 27. Şi a început de la Moise şi de la toţi prorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile,
ce era cu privire la El.
44. Apoi le-a zis: "Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este
scris despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci şi în Psalmi."
45. Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile.

Joi, 30 aprilie – Sola Scriptura şi Ellen G. White
5. Isaia 8:20; La Lege şi la mărturie!” Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru
poporul acesta.
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