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„Tot aşa şi Cuvântul Meu care iese din gura Mea nu se 
întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va 

împlini planurile Mele.” (Isaia 55:11)



Ce spune Biblia despre ea înseşi?

Calităţile ei.

Puterea creatoare.

Ce putem face cu ea?

Să obţinem beneficiile sale.

Să credem în făgăduinţele sale.

Să o împărtăşim altora.

Isus a spus despre Scripturi: „ele sunt cele care 
mărturisesc despre Mine” (Ioan 5:39).

În întreaga Biblie îl putem găsi pe Isus. De aceea 
spunem despre ea că are putere. Este mijlocul prin 
excelenţă prin care Dumnezeu a decis să se facă 
cunoscut.

Nu este o carte care trebuie citită, ci trebuie 
„mâncată” (Ezechiel 3:3). Trebuie să îi permitem să 
ne pătrundă, să ne transforme şi să ne 
împuternicească să împărtăşim cu alţii mesajul său 
principal: dragostea şi caracterul lui Isus.



„Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele 
mele şi o lumină pe cărarea mea.” (Psalmi 119:105)

În Biblie înseşi găsim diverse simboluri prin 
care descoperim unele dintre calităţile sale.

Minţile 
întunecate 

sunt 
luminate.

Lumină

Mistuie 
zgura 

păcatului 
din viaţa 
noastră.

Foc

Zdrobeşte 
inimile de 

piatră.

Ciocan

Plantează în 
noi o viaţă 
care dă rod 

pentru 
Împărăţia lui 
Dumnezeu.

Sămânţă

Potoleşte 
foamea 

sufletului şi 
hrăneşte 

năzuinţele 
noastre 

spirituale.

Pâine

Pe măsură ce o studiaţi, viaţa va fi 
transformată de bunătatea Sa, fermecată 
de iubirea Sa, uimită de harul Său şi 
împlinită de prezenţa Sa.

Psalmii 119:105 Ieremia 23:29a Ieremia 23:29b Lucas 8:11 Matei 4:4



„Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, 
mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, 
străpungând până desparte sufletul şi duhul, 
încheieturile şi măduva şi fiind în stare să judece 
gândurile şi intenţiile inimii.” (Evrei 4:12 NVI)

La început, Dumnezeu „a spus şi s-a făcut; El a 
poruncit şi a luat fiinţă” (Psalmii 33: 9).

Însăşi puterea Cuvântului creator al lui 
Dumnezeu se află în Cuvântul său scris, Biblia. 
Acelaşi Duh care a fost activ la Creaţie a fost 
activ în inspiraţia Scripturilor.

Când citim Biblia care permite Duhului Sfânt să 
acţioneze în viaţa noastră, aceasta are puterea 
de a ne face o creaţie (făptură) nouă.

Când îi ajutăm pe ceilalţi să înţeleagă 
conţinutul său, Duhul Sfânt ne va schimba şi  
nouă viaţa.



„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos pentru învăţătură, 
pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru acea disciplinare în dreptate” 
(2 Timotei 3:16)

Care sunt unele dintre multele beneficii pe care Biblia le aduce vieţii noastre?

2 Petru 1: 4. Ne face părtaşi la natura divină.

Iacov 1:21. Mântuieşte sufletele noastre.

Fapte 20:32. Ne dă o moştenire printre sfinţiţi.

2 Timotei 3:15, 17. Ne face înţelepţi, desăvârşiţi şi pregătiţi 
pentru fiecare lucrare bună.

2 Timotei 3:16.

Învaţă. Dezvăluie adevărul şi expune eroarea.

Mustră. Ne mustră păcatele.

Corectează. Corectează greşelile noastre.

Instruieşte. Ne dezvăluie neprihănirea lui Hristos.



„Dumnezeul meu va împlini toate nevoile voastre, potrivit 
cu bogăţia Lui, în slavă, în Cristos Isus.” (Filipeni 4:19)

Biblia conţine mai mult de 3.000 de 
făgăduinţe. Fiecare este un angajament pe 
care Dumnezeu îl face cu fiecare dintre noi şi 
pe care El ne invită să îl revendicăm.

Prin el putem vedea preocuparea lui 
Dumnezeu pentru nevoile noastre fizice şi 
spirituale. Când vom ajunge în sfârşit faţă în 
faţă cu El, vom putea exclama „din toate 
bunele cuvinte[…] niciunul nu a rămas 
neîmplinit. (1 Regi 8:56).

Dar făgăduinţele nu sunt necondiţionate. 
Lipsa de credinţă le poate anula (Evrei 4: 2).

Isaia 33:16

Luca 12:27-28

Isaia 43:2

Psalmii 91:11

Psalmii 4:8

Isaia 40:31

Când prin credinţă revendicăm făgăduinţele 
Cuvântului lui Dumnezeu şi le credem pentru 
că Hristos a promis, binecuvântările acestor 
făgăduinţe devin ale noastre.



„Aceeaşi putere pe care a folosit-o Hristos când

a umblat în trup printre oameni se află în Cuvântul

Său. …

Scripturile trebuie primite ca fiind cuvântul lui

Dumnezeu pentru noi, nu doar scris, ci şi vorbit.

Când cei năpăstuiţi au venit la Hristos, El nu i-a

primit numai pe cei care I-au cerut atunci ajutor,

ci pe toţi aceia care aveau să vină de-a lungul

veacurilor, cu aceleaşi nevoi şi aceeaşi credinţă.

Când El i-a spus paraliticului: „Îndrăzneşte, fiule.

Păcatele îţi sunt iertate.” (Matei 9, 2); când i-a zis

femeii din Capernaum: „Fiică, îndrăzneşte,

credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace.” (Luca 8,

48), El a vorbit şi cu alţi nefericiţi, împovăraţi de

păcat, care aveau să caute ajutor la El.”

E.G.W. (Divina vindecare, pag. 122)



„Stăpânul Domn Mi-a dăruit o limbă iscusită ca să ştiu să 
sprijin cu vorba pe cel obosit. El Îmi trezeşte, în fiecare 
dimineaţă, El Îmi trezeşte urechea, ca să ascult asemenea 
unor ucenici” (Isaia 50:4)

Pe măsură ce studiem Biblia în fiecare zi, 
Dumnezeu „ne trezeşte” urechile şi ne dă 
înţelepciune.

El ne oferă, de asemenea, „limba 
înţelepţilor”, astfel încât să putem împărtăşi 
veştile bune cu alţii.

Cuvântul lui Dumnezeu încrezător în inimile 
noastre nu poate fi închis. Bucuria mântuirii 
ne determină să profităm de fiecare ocazie 
de a împărtăşi mesajul cu cei care încă nu o 
cunosc.

Pavel ne transmite această sarcină solemnă: 
„predică Cuvântul, fii pregătit la momentul 
potrivit sau la cel nepotrivit, corectează, 
mustră, îndeamnă cu toată răbdarea şi 
învăţătura!” (2 Tim. 4:2 NTR).



„Educaţia creştină dobândită prin 

cercetarea Scripturilor este o cunoaştere 

experienţială a Planului de Mântuire. O 

astfel de educaţie va reface în sufletul 

credincios chipul lui Dumnezeu. Ea va întări 

şi va înarma mintea împotriva ispitelor, şi 

va face pe învăţăcel împreună lucrător cu 

Domnul Hristos în lucrarea milei Sale faţă 

de lume. O astfel de educaţie va face un 

membru al familiei cereşti, şi-l va pregăti 

să fie împreună moştenitor cu sfinţii în 

slavă.” E.G.W. (Parabolele Domnului Hristos, pag. 42)


