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Originea Bibliei

Textul  de  memorat: „De  aceea  mulţumim  fără  încetare  lui  Dumnezeu  că,  atunci  când  aţi  primit
Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa cum şi este în
adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi, care credeţi.” (1 Tesaloniceni 2:13)

Duminică, 5 aprilie – Revelaţia divină a Bibliei

1. 2 Petru 1:19-21; 19. Şi avem cuvântul prorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte,
ca la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de
dimineaţă în inimile voastre.
20. Fiindcă mai întâi de toate, să ştiţi că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură.
21. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi
de Duhul Sfânt.

Luni, 6 aprilie – Procesul inspiraţiei

2. 2  Petru  1:21; Căci  nicio  prorocie  n-a  fost  adusă  prin  voia  omului;  ci  oamenii  au  vorbit  de  la
Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.

2 Timotei 3:16; Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să
îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,

Deuteronomul 18:18; Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un proroc ca tine, voi pune cuvintele
Mele în gura lui, şi el le va spune tot ce-i voi porunci Eu.

Marţi, 7 aprilie – Cuvântul scris al lui Dumnezeu

3. Exodul 34:27; Domnul a zis lui Moise: „Scrie-ţi cuvintele acestea, căci pe temeiul acestor cuvinte
închei legământ cu tine şi cu Israel!”

4. Exodul 17:14; 24:4; 14. Domnul a zis  lui  Moise: "Scrie lucrul acesta în carte,  ca să se păstreze
aducerea aminte, şi spune lui Iosua că voi şterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri."
4. Moise a scris toate cuvintele Domnului. Apoi s-a sculat dis-de-dimineaţă, a zidit un altar la poalele
muntelui şi a ridicat douăsprezece pietre pentru cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.

Iosua 24:26; Iosua a scris aceste lucruri  în cartea Legii  lui Dumnezeu. A luat o piatră mare şi a
ridicat-o acolo sub stejarul care era în locul închinat Domnului.

Ieremia 30:2; Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: „Scrie într-o carte toate cuvintele pe care
ţi le-am spus.

Apocalipsa 1:11,19; 21:5; 22:18,19; 11. care zicea: "Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe
Urmă. Ce vezi, scrie într-o carte şi trimite-o celor şapte biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira,
Sardes, Filadelfia şi Laodiceea."
19. Scrie, dar, lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt şi cele care au să fie după ele.
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5. Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: "Iată, Eu fac toate lucrurile noi." Şi a adăugat: "Scrie,
fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate."
18. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la
ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta.
19. Şi, dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui
de la pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta."

Miercuri, 8 aprilie – Hristos şi Scriptura

5. Ioan 1:14; Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit
slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl.

Ioan 2:22; Tocmai de aceea, când a înviat din morţi, ucenicii Lui şi-au adus aminte că le spusese
vorbele acestea şi au crezut Scriptura şi cuvintele pe care le spusese Isus.

Ioan 8:31,32; 31. Şi a zis iudeilor care crezuseră în El: "Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în
adevăr ucenicii Mei;
32. veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi."

Ioan 17:17; Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.

Joi, 9 aprilie – Biblia înţeleasă prin credinţă

6. Evrei 11:3,6; 3. Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot
ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.
6. Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să
creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.
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