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Lecția 3. Împarte drept Cuvântul 

[2 Timotei 2:15] Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om 

încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte 

drept Cuvântul adevărului. 

1 O impărțire: 
a) Înainte de cruce 

[Matei 11:28] Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. 

 

 

b) După cruce, în înviere 

[Coloseni 3:3] Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în 

Dumnezeu. 

 

 

2 O altă împărțire.  
a) Pentru trup – accentul pe sfințenie 

[Romani 6:19b] tot aşa acum trebuie să vă faceţi mădularele voastre roabe ale 

neprihănirii, ca să ajungeţi la sfinţirea voastră! 

 

 

b) Pentru suflet – accentul pe neprihănire 

[Romani 4:25] (Isus Hristos, Domnul nostru,) care a fost dat din pricina fărădelegilor 

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

 

 

c) Despre Duhul – accentul pe a fi UNA 

[1 Corinteni 6:17] Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El. 

 

 

3 Cuvântul desparte întâi în mine.  
[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. 
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4 Cuvântul rodește, se maturizează în răbdare.  
[Evrei 10:36] Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să 

puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit. 

[Iacov 1:2-4] Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, (3) 

ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. (4) Dar răbdarea 

trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, pentru ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi 

lipsă de nimic. 

 

 

 

 

5 Cuvântul peste Sămânța din care sunt născut  
[Matei 3:17] Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în 

care Îmi găsesc plăcerea”. 

 

 

 

 

6 Cuvântul se întoarce la Tatăl cu rodul noii creații  

 

Eu, un fiu al lui Dumnezeu, am aceiași structură ca Sămânța din care am 

ieșit: Cuvântul făcut trup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din belșug!.  

[Coloseni 3:16] 


