
învăţătura  

Matei 7:28-29
28. După ce a sfârşit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învăţătura
Lui;
29. căci El îi învăţa ca unul care avea putere, nu cum îi învăţau cărturarii lor.

Luca 1:3-4
3. am găsit şi eu cu cale, prea alesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu 
deamăruntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârşia lor, să ţi le scriu în şir unele 
după altele,
4. ca să poţi cunoaşte astfel temeinicia învăţăturilor, pe cari le-ai primit prin viu grai.

Luca 4:32
32. Ei erau uimiţi de învăţătura Lui, pentrucă vorbea cu putere.

Ioan 7:16-17
16. Isus le-a răspuns: „Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celuice M-a trimes pe 
Mine.
17. Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de 
la Dumnezeu, sau dacă Eu vorbesc de la Mine.

Ioan 18:20
20. Isus i-a răspuns: „Eu am vorbit lumii pe faţă; totdeauna am învăţat pe norod în 
sinagogă şi în Templu, unde se adună toţi Iudeii, şi n-am spus nimic în ascuns.

Faptele apostolilor 2:42
42. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii, şi în 
rugăciuni.

Romani 6:17
17. Dar mulţămiri 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.

Romani 12: 7
7. Cine este chemat la o slujbă, să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii, să se ţină 
de învăţătură.

Romani 15:4

4. Şi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră, pentruca, 

prin răbdarea şi nu prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde.



1 Corinteni 12:28

28. Şi Dumnezeu a rînduit în Biserică, întâi, apostoli; al doilea, prooroci; al treilea, 

învăţători; apoi, pe ceice au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, 

ajutorărilor, cârmuirilor, şi vorbirii în felurite limbi.

1 Corinteni 14: 26

26. Ce este de făcut atunci, fraţilor? Când vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o 
cântare, altul o învăţătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o 
tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească.

Efeseni 4:14

14. ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de 
învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire;

2 Tesaloniceni 2:15

15. Aşa dar, fraţilor, rămâneţi tari, şi ţineţi învăţăturile, pe cari le-aţi primit fie prin 
viu grai, fie prin epistola noastră.

2 Tesaloniceni 3:6

6. În Numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim, fraţilor, să vă depărtaţi de 
orice frate, care trăieşte în neorânduială, şi nu după învăţăturile, pe cari le-aţi primit 
de la noi.

1 Timotei 4:6

6. Dacă vei pune în mintea fraţilor aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos 
Isus, fiindcă te hrăneşti cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături, pe care ai urmat-
o până acum.

Tit 1:9

9. să se ţină de Cuvântul adevărat, care este potrivit cu învăţătura, pentru ca să fie în 
stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă, şi să înfrunte pe protivnici.

Tit 2:7

7. şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune, în toate privinţele. Iar în învăţătură, dă 
dovadă de curăţie, de vrednicie,

Evrei 6:2

2. învăţătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morţilor şi 

despre judecata veşnică.



Evrei 13:9

9. Să nu vă lăsaţi amăgiţi de orice fel de învăţături străine; căci este bine ca inima să 
fie întărită prin har, nu prin mâncări, cari n-au slujit la nimic celorce le-au păzit. -


