
Lectiile de Studiu Biblic – Februarie 2015 (Betania, La Habra) 

1. Februarie 1 - Ospat si Post (Daniel 1:5, 8-17 si Matei 6:16-18) 

1. Scopul lui Nebucadnetar (Daniel 1:5) Versetul de Aur: Matei 6:17-18 

2. Hotararea lui Daniel (Daniel 1:8-17)  

3. Calauzirea Domnului (Matei 6:16-18) 

Puncte Practice: 

a) Nebucadnetar a intentionat sa-i transforme pe Evrei in Babilonieni (Dan 1:5) 
b) Daniel a hotarat sa asculte de Dumnezeu si nu de oameni (Dan 1:8) 
c) Dumnezeu a lucrat in mod suveran sa-l pazeasca pe Daniel (Dan 1:9-15) 
d) Dumnezeu a gasit o cale pentru Daniel, Hanania, Misael si Azaria sa asculte de Dumnezeu si                         

in acelasi timp sa-l slujeasca pe Nebucadnetar (Dan 1:16-17) 
e) Nu este bine sa faci parada sau sa te mandresti cu ascultarea ta de Dumnezeu (Mt 6:16) 
f) Trebuie sa practicam disciplinele spirituale fara ca sa atragem atentia asupra noastra (Mt 6:17) 
g) Trebuie sa cautam rasplata lui Dumnezeu, nu rasplata oamenilor (Mt 6:17-18)  

 

2. Februarie 8 - Slujind Aproapelui ii slujim lui Dumnezeu (Luca 10:25-34) 

1. Intrebarea ostila a Invatatorului Legii (Luca 10:25-28)  Versetul de Aur: Luca 10:27 

2. Intrebarea de indreptatire  a Invatatorului Legii (Luca 10:29)  

3. Ilustratia celui cazut intre talhari (Luca 10:30-34) 

 Puncte Practice: 

a) Invatatorul Legii nu a cautat sa-l cunoasca pe Domnul Isus, ci a cautat sa-l ispiteasca (Luca 10:25) 

b) Legea este cuprinsa intr-o singura porunca (Luca 10:26-27) 

c) Daca am putea trai Legea in intregime, am putea dobandi viata vesnica prin ea (Luca 10:28) 

d) Invatatorul Legii stia ca nu isi iubea aproapele asa cum cerea Legea (Luca 10:29) 

e) Aproapele din ilustratia D-lui Isus nu era ceea ce asteptau oamenii; apropele era samaritean 

(Luca 10:30-33) 

f) Cand iubesti pe cineva cu adevarat, te sacrifici pentru el si faptele tale arata acest lucru (Luca 10:33-34) 

 

3. Februarie 15 - Slujind Celor mai Neinsemnati dintre Frati (Matei 25:31-46) 

1. Imparatul vine (Matei 25:31)   Versetul de Aur: Matei 25:40 

2. Imparatul desparte (Matei 25:32-33) 

3. Imparatul judeca (Matei 25:41-46) 

Puncte Practice: 

a) D-l Isus va judeca pe toti oamenii (Mt 25:31-33) 

b) Judecata celor credinciosi va fi spre rasplatirea lor in Imparatia vesnica (Mt 25:34) 

c) Faptele noastre bune pentru  cei in nevoi intra in contul lucrurilor facute pentru Dumnezeu (Mt 25:35-40) 

d) D-l Isus va pedepsi drastic si vesnic pe cei care nu s-au intors cu pocaita la El (Mt 25:41) 

e) Cand noi credinciosii nu ne iubim unii pe altii, de fapt noi nu-l iubim pe Cristos (Mt 25:42-45) 

f) Rezultatul judecatii Domnului are consecinte vesnice; pedeapsa vesnica pentru cei necredinciosi si 

rasplata vesnica pentru copiii Lui (Mt 25:46) 
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      4.  Februarie 22 – Imbracati cu Armural lui Dumnezeu (Efeseni 6:10-20) 

1. Provocati sa ne intarim in Domnul (Efeseni 6:10) Versetul de Aur: Efeseni 6:11 

2. Lupta noastra este impotriva diavolului (Efeseni 6:11-12) 

3. Armele de aparare ale credinciosului (Efeseni 6:13-17) 

4. Datoria credinciosului este sa se roage si sa vegheze (Efeseni 6:18-20) 

Puncte practice: 

a) Puterea noastra vine intotdeauna de la Dumnezeu (Ef 6:10-11) 

b) Dusmanii nostri sunt diavolul, din afara si firea noastra, din launtrul nostru (Ef 6:11-12) 

c) Avem resursele lui Dumnezeu sa ne impotrivim diavolului nu doar sa fugim din-naintea lui (Ef 6:13-14) 

d) Dumnezeu ne-a echipat cu tot ce avem nevoie ca sa biruim impotriva diavolului (Ef 6:14-17) 

e) Rugaciunea ne pastreaza alerti si ne ajuta sa perseveram in luptele noastre spirituale (Ef 6:18) 

f) Evanghelia este planul de atac al credinciosului in luptele spirituale(Ef 6:19-20) 
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