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SESIUNEA I 
Biblia: Cuvântul lui Dumnezeu 

 
 
Citește pasajele de mai jos și răspunde la următoarele întrebări: 
 
1. Ce este Biblia și cum a fost scrisă ea? 
 
Vă fac cunoscut, fraţilor, că Evanghelia vestită de mine nu este de origine umană, pentru 
că n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci mi-a fost descoperită de Isus 
Cristos. (Galateni 1:11-12) _________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Căci nici o profeţie n-a fost adusă vreodată prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la 
Dumnezeu, conduşi de Duhul Sfânt. (2 Petru 1:21) ______________________________  
_______________________________________________________________________ 
 
Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi de folos pentru învăţătură, pentru 
mustrare, pentru îndreptare (2 Timotei 3:16) ___________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
2. De ce este importantă citirea Scripturii, înțelegerea și aplicarea ei? 
 
În El, de asemenea, aţi auzit cuvântul adevărului, Evanghelia[a]mântuirii voastre. În El aţi 
şi crezut şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt pe Care L-a promis (Efeseni 1:13) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
Astfel, credinţa vine prin auzire, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Cristos. (Romani 10:17) 
_______________________________________________________________________ 
 
Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru 
mântuirea fiecăruia care crede – întâi a iudeului, apoi a grecului –, deoarece în ea este 
descoperită o dreptateoferită de Dumnezeu, care vine din credinţă şi care duce la 
credinţă[a], aşa cum este scris: „Cel drept va trăi prin credinţă.“ (Romani 1:16-17) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Strâng cuvintele Tale în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. (Psalmi 119:11) 
_______________________________________________________________________ 
 
Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea. (Psalmi 
119:105) _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi de folos pentru învăţătură, pentru 
mustrare, pentru îndreptare, pentru instruire în dreptate pentru ca omul lui Dumnezeu să 
fie desăvârşit şi pe deplin echipat pentru orice lucrare bună. (2 Timotei 3:16-17) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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3. Ce spun următoarele pasaje despre Scriptură în ce privește credința și 
practicarea ei? 
 
Însă voi ziceţi: „Dacă cineva îi spune tatălui său sau mamei sale: «Orice ai putea primi de 
la mine este deja închinat ca dar lui Dumnezeu!», acela nu mai este dator să-şi cinstească 
tatăl (sau mama)[“. Şi anulaţi astfel Cuvântul lui Dumnezeu de dragul tradiţiei voastre. 
(Matei 15:5-6) ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Sfinţeşte-i prin adevăr! Cuvântul Tău este adevărul. (Ioan 17:17) ___________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Aceştia aveau o minte mai deschisă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată 
înflăcărarea şi, în fiecare zi, studiau Scripturile, ca să vadă dacă lucrurile stăteau astfel. 
(Fapte 17:11) ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Versete de memorat: 2 Timotei 3:16-17 
 
Toată Scriptura  
este insuflată de Dumnezeu  
şi de folos  

ca să înveţe,  
să mustre,  
să îndrepte,  
să dea înţelepciune în neprihănire,  

pentru ca omul lui Dumnezeu să fie  
desăvârşit  
şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.  

 
Câte un capitol pe zi din Evanghelii în ordinea: Marcu, Luca, Matei și Ioan. 
 
Întrebări pentru pasajul citit:  
 
1. Ce spune pasajul despre Dumnezeu / Isus Cristos? 
2. Ce spune pasajul despre om/oameni? 
3. Ce îți cere Dumnezeu să faci în urma citirii acestui pasaj? 
 
Program de citire zilnică a Scripturii https://www.bible.com/reading-plans/ 
 


