
Rezumatul Studiului 7 - Răspândirea Cuvântului

A Ce spune Biblia despre ea înseşi?
 Calităţile ei.

— În Biblie înseşi găsim diverse simboluri prin care descoperim unele dintre calităţile sale.
(1) Ps. 119:105. Lumină. Minţile întunecate sunt luminate.
(2) Ieremia 23.29 p.p. Foc. Mistuie zgura păcatului din viaţa noastră.
(3) Ieremia 23:29 u.p. Ciocan. Zdrobeşte inimile de piatră.
(4) Luca 8:11. Sămânţă. Plantează în noi o viaţă care dă rod pentru Împărăţia lui Dumnezeu.
(5) Matei 4:4. Pâine. Potoleşte foamea sufletului şi hrăneşte năzuinţele noastre spirituale.

— 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.

 Puterea sa creatoare.
— 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.

B Ce putem face cu ea?
 Să obţinem beneficiile sale.

— Care sunt unele dintre multele beneficii pe care Biblia le aduce vieţii noastre?
(1) 2 Petru 1:4. Ne face părtaşi la natura divină.
(2) Iacov 1:21. Mântuieşte sufletele noastre.
(3) Fapte 20:32. Ne dă o moştenire printre sfinţiţi.
(4) 2 Timotei 3:15,17. Ne face înţelepţi, desăvârşiţi şi pregătiţi pentru fiecare lucrare bună.
(5) 2 Timotei 3:16.

(5.a) Învaţă. Dezvăluie adevărul şi expune eroarea.
(5.b) Mustră. Ne mustră păcatele.
(5.c) Corectează. Corectează greşelile noastre.
(5.d) Instruieşte. Ne dezvăluie neprihănirea lui Hristos.

 Să credem în făgăduinţele sale.
— Prin făgăduinţele Sale 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).
— Când prin credinţă revendicăm făgăduinţele Cuvântului lui Dumnezeu şi le credem pentru că

Hristos a promis, binecuvântările acestor făgăduinţe devin ale noastre.
 Să o împărtăşim altora.

— Isaia 50:4. Pe măsură ce studiem Biblia în fiecare zi, Dumnezeu „ne trezeşte” urechile şi ne dă
înţelepciune. Ea 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.
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