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Studiul 7

Răspândirea Cuvântului

Textul de memorat: „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)

Duminică, 9 august – Simbolurile Cuvântului lui Dumnezeu

1. Psalmii 119:105; Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.

Ieremia 23:29; Nu este cuvântul Meu ca un foc, zice Domnul, şi ca un ciocan care sfărâmă stânca?

Luca 8:11; Iată ce înţeles are pilda aceasta: Sămânţa este Cuvântul lui Dumnezeu.

Luni, 10 august – Puterea creatoare a Cuvântului

2. Evrei 1:1-3; 1. După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe
chipuri, Dumnezeu,
2. la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin
care a făcut şi veacurile.
3. El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu cuvântul
puterii Lui, a făcut curăţarea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte,

Evrei 4:12; 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.

Psalmii 33:6,9; 6. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului, şi toată oştirea lor prin suflarea
gurii Lui.
9. Căci El zice şi se face; porunceşte, şi ce porunceşte ia fiinţă.

Marţi, 11 august – Avantajele studierii Cuvântului lui Dumnezeu

3. 2 Timotei 3:14-17; 14. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat,
căci ştii de la cine le-ai învăţat;
15. din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin
credinţa în Hristos Isus.
16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea
înţelepciune în neprihănire,
17. pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.

Ioan 17:14-17; 14. Le-am dat Cuvântul Tău; şi lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după
cum Eu nu sunt din lume.
15. Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău.
16. Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume.
17. Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.
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Miercuri, 12 august –Pune în practică Cuvântul lui Dumnezeu

4. 1 Ioan 1:7-9; 7. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu
alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat.
8. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi.
9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de
orice nelegiuire.

Filipeni 4:13,19; 13. Pot totul în Hristos care mă întăreşte.
19. Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus
Hristos.

5. Matei 13:58; Şi n-a făcut multe minuni în locul acela, din pricina necredinţei lor.

Evrei 3:19; Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinţei lor.

Evrei 4:1-3; 1. Să luăm, dar, bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în
odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu.
2. Căci şi nouă ni s-a adus o veste bună ca şi lor; dar lor Cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a
ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credinţă la cei ce l-au auzit.
3. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în "odihna" despre care a vorbit El când a zis: "Am jurat în
mânia  Mea că nu vor  intra  în  odihna Mea!"  Măcar  că lucrările  Lui  fuseseră isprăvite  încă de la
întemeierea lumii.

Joi, 13 august – Împărtăşeşte Cuvântul

6. Eclesiastul 3:1; Toate îşi au vremea lor, şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui.

Isaia 50:4; „Domnul Dumnezeu Mi-a dat o limbă iscusită,  ca să ştiu să înviorez cu vorba pe cel
doborât de întristare. El Îmi trezeşte în fiecare dimineaţă, El Îmi trezeşte urechea să ascult cum ascultă
nişte ucenici.

2  Timotei  4:2; Propovăduieşte  Cuvântul,  stăruie  asupra  lui  la  timp  şi  nelatimp,  mustră,  ceartă,
îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura.
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