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Lecția 1. Relația cu Cuvântul Viu 

[Ioan 1:1-3, 14] Domnul Isus este Cuvântul într-o altă formă de existență. 

1 Cuvântul viu și lucrător.  
[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 simțirile şi gândurile inimii. 

 

 

 

 

2 Cuvântul împlinește scopurile lui Dumnezeu.  
[Isaia 55:11] 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. 

 

 

 

 

3 Cuvântul ca sămânța.  
[Marcu 4:14] Semănătorul seamănă Cuvântul 

[Luca 8:11] Sămânța este Cuvântul lui Dumnezeu 

[Iacov 1:21] De aceea lepădaţi orice necurăţie şi orice revărsare de răutate şi primiţi cu 

blândeţe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. 

 

 

 

 

4 Cuvântul lui Dumnezeu a crescut.  
[Faptele Apostolilor 6:7] (Fidela) Și cuvântul lui Dumnezeu a crescut; și numărul 

discipolilor s-a înmulțit mult în Ierusalim; și o mare mulțime de preoți au fost ascultători 

față de credință. 

[Faptele Apostolilor 12:24] (Fidela) Dar cuvântul lui Dumnezeu creștea și se înmulțea. 
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5 Cuvântul si credința  
[Romani 10:8] Ce zice ea (neprihănirea) deci? „Cuvântul este aproape de tine: în gura ta 

şi în inima ta.” Şi cuvântul acesta este cuvântul credinţei, pe care-l propovăduim noi. 

[Romani 10:17] Astfel, credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui 

Hristos. 

 

 

 

 

6 Cuvântul și nașterea din nou.  
[Iacov 1:18] El, de bunăvoia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de 

pârgă a făpturilor Lui. 

 

 

 

 

7 Cuvântul și mântuirea.  
[Faptele Apostolilor 11:13,14] El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger stând 

înaintea lui şi zicându-i: ‘Trimite la Iope şi cheamă pe Simon, zis şi Petru, care-ţi va spune 

cuvinte prin care vei fi mântuit, tu şi toată casa ta’. 

 

 

 

 

8 Cuvântul ne curăță.,  
[Ioan 15:3] Acum voi (ucenicii) sunteţi curaţi din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. 

[Efeseni 5:26] (Hristos și-a iubit biserica și s-a dat pe Sine pentru ea) ca s-o sfinţească, 

după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, 
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9 Cuvântul Lui vindecă.  
[Psalmul 107:20] (Domnul) a trimis Cuvântul Său şi i-a tămăduit,şi i-a scăpat de groapă. 

 

 

 

 

10 Cuvântul sfințește  
[Ioan 17:17] Sfinţeşte-i (pe ucenici) prin adevărul Tău (Tată Ceresc): Cuvântul Tău este 

adevărul. 

 

 

 

 

11 Cuvântul la El acasă 
[Coloseni 3:16] Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din belşug! Învăţaţi-vă şi instruiţi-

vă unul pe altul cu toată înţelepciunea! Cântaţi-I lui Dumnezeu cu mulţumire în inimile 

voastre cântece de laudă, imnuri, cântece duhovniceşti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luptă-te lupta cea bună a credinței,  

APUCĂ VIAȚA VEȘNICĂ la care ai fost chemat.  

[I Timotei 6:12] 


