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Lecția 2. Împlinitori ai Cuvântului 

[Psalmul 119:162] Mă bucur de Cuvântul Tău ca și cel ce găsește o mare pradă. 

1 Făptura nouă și Cuvântul nu pot fi despărțite.  
[1 Petru 1:23] fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci 

dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne 

în veac. 

[Iacov 1:18] El, de bunăvoia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de 

pârgă a făpturilor Lui. 

 

 

 

2 Cuvântul este aproape de mine.  
[Romani 10:8] „Cuvântul este aproape de tine: în gura ta şi în inima ta.” Şi cuvântul 

acesta este cuvântul credinţei, pe care-l propovăduim noi. 

 

 

 

 

3 Cuvântul este semănat, încolțește, crește și aduce rod.  
[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. 

[Romani 6:17] Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai 

păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii pe care aţi primit-o. 

 

 

 

 

4 Cuvântul se maturizează in mine.  
[Evrei 5:12,13] În adevăr, voi, care de mult trebuia să fiţi învăţători, aveţi iarăşi trebuinţă 

de cineva să vă înveţe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu şi aţi ajuns să 

aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare. 13 Şi oricine nu se hrăneşte decât cu lapte nu este 

obişnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. 
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5 Credința ca împlinire a Cuvântului 
[Ioan 17:8] Căci le-am dat cuvintele pe care Mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit şi au cunoscut 

cu adevărat că de la Tine am ieşit şiau crezut că Tu M-ai trimis.  

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

Hristos. 

 

 

 

 

6 Duhul Sfânt si Cuvântul.  
[Ioan 14:26] Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele 

Meu, văva învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. 

 

 

 

7 Neprihănirea mea este împlinirea Cuvântului.  
[Romani 4:24,25] ci este scris şi pentru noi, cărora, de asemenea, ne va fi socotită, nouă 

celor ce credem în Cel ce a înviat din morţi pe Isus Hristos, Domnul nostru, 25 care a fost 

dat din pricina fărădelegilor noastre şi a înviat din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi. 

 

 

 

8 Cristos in mine, împlinirea supremă a Cuvântului 
[2 Petru 1:19] 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din belșug!.  

[Coloseni 3:16] 


