
Ziua întâi 
Cuvântul Lui Dumnezeu 

 
Moto: Toți ne dorim să auzim un cuvânt bun - un cuvânt de mângâiere, un cuvânt de 
încurajare, un cuvânt de iubire. Înflorim în mediul cuvintelor pozitive, în timp ce 
cuvintele aspre, care ne rânesc, ne determină să ne frământăm și să fim triști. Uneori 
spunem că suntem obosiți de cuvinte, când de fapt suntem obosiți de cuvinte goale, de 
cuvinte fără rost. Ne dorim un cuvânt care ne dă viață și care nu ne va duce la eșec. 

 
Vechiul Testament - Numerii - A Patra Carte A Lui Moise 
Capitolul 23: Valaam binecuvântează pe Israeliți. 
 
19. Dumnezeu nu este ca omul, ca să-L minți, nici ca fiul omului, ca să-I pară rău. Au zice-va El și nu 

va face? Sau va grăi și nu va împlini?  
 
Epistolele Pauline - Epistola Catre Evrei A Sfântului Apostol Pavel 
Capitolul 4: Odihna este dată celor ce cred în Hristos. Puterea cuvântului lui Dumnezeu. 
Hristos Arhiereu. 
 
12. Căci cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, și 

pătrunde până la despărțitura sufletului și duhului, dintre încheieturi și măduvă, și destoinic este să 
judece simțirile și cugetările inimii,  

 
Vechiul Testament – Isaia 
Capitolul 40: Proorocie despre Înainte-mergătorul. 
 
7. Se usucă iarba, floarea se veștejește, că Duhul Domnului a trecut pe deasupra. Poporul este ca 

iarba.  
8. Iarba se usucă și floarea se veștejește, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac!  
 
Noul Testament - Sfânta Evanghelie După Matei 
Capitolul 7: Sfârșitul predicii de pe munte. Judecata semenilor. Puterea rugăciunii. Calea 
mântuirii și a pierzării. Ferirea de proorocii mincinoși. 
 
7. Cereți și vi se va da; căutați și veți afla; bateți și vi se va deschide.  
8. Că oricine cere ia, cel care caută află, și celui ce bate i se va deschide.  
9. Sau cine este omul acela între voi care, de va cere fiul său pâine, oare el îi va da piatră?  
10. Sau de-i va cere pește, oare el îi va da șarpe?  
11. Deci, dacă voi, răi fiind, știți să dați daruri bune fiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru Cel din 

ceruri va da cele bune celor care cer de la El?  
 


