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

TEMA LECTIILOR PENTRU LUNA MARTIE  – PROMISIUNEA SOLEMNA A PREZENTEI LUI DUMNEZEU 

1. Martie 1 – MIELUL LUI DUMNEZEU (IOAN 1:29-34)    Versetul de Aur: Ioan 1:29    

I.   PROCLAMATIA APOSTOLULUI IOAN DESPRE DOMNUL ISUS (Ioan 1:29-31) 

II.  MARTURISIREA DUHULUI DESPRE DOMNUL ISUS (Ioan 1: 32-34) 

Aplicatii Practice: 

a. Iertarea pacatelor noastre este posibila numai prin credinta in jertfa Domnului Isus, Mielul lui Dumnezeu (v. 29). 

b. Credinciosii slujesc de buna voie lui Dumnezeu pentru ca sacrificiul perfect al Domnului Isus i-a eliberat de 

sub puterea si pedeapsa pacatului. 

c. Dumnezeu isi implineste voia Lui prin credinciosii umili care sunt gata de ascultare (v. 30-31). 

d. Prin Duhul Sfint credinciosii traiesc pentru Dumnezeu si duc mesajul salvarii lumii pierdute in pacat (v. 32-33). 

e. Toti oamenii sunt goi in launtrul lor si cauta ceva, si noi, copiii lui Dumnezeu, suntem chemati sa-i indreptam 

spre Cristos (v. 34). 

 

2. Martie 8 – PROMISIUNEA MINGAIETORULUI (IOAN  14:15-26)  Vesrsetul de Aur: Ioan 14:26 

I.   PROMISIUNEA SOLEMNA A MINGAIETORULUI (Ioan 14:15-17)   

II.  GARANTIA MINGAIETORULUI (Ioan 14:18-21) 

III. INVATATURA MINGAIETORULUI (Ioan 14:22-26) 

 Aplicatii Practice: 

a. Daca-L iubim pe Dumnezeu, IL vom asculta (v. 15). 

b. Duhul lui Dumnezeu este intotdeauna la lucru in viata credinciosului (v. 16-18). 

c. Credinciosul isi traieste viata cu incredere, stiind ca Domnul Isus nu-L va parasi niciodata (v. 20). 

d. Duhul Sfint da crediciosului o noua perspectiva asupra vietii si asupra dragostei Lui fata de noi (v. 19-21). 

e. Cind IL iubim si-L ascultam pe Dumnezeu, El ni se descopera mai mult si ne reveleaza mai mult din Cuvintul  

Sau (v. 22-24). 

f. Cind studiem Cuvintul lui Dumnezeu, El ne invata “toate lucrurile” si El ne va aduce aminte de ele atunci 

cind avem cel mai mult nevoie sa ne amintim de aceste “lucruri” (v. 25-26). 

 

3. Martie 15 – DUHUL ADEVARULUI (IOAN 16: 4-15)    Versetul de Aur: Ioan 16:13 

I.   MESAJUL DOMNULUI ISUS (Ioan 16:4)    

II.  MISUNEA DUHULUI SFINT (Ioan 16:5-11) 

III. CALAUZIREA DUHULUI SFINT (Ioan 16: 12-15) 

Aplicatii Practice: 

a. La timpul hotarit de Dumnezeu, vom intelege intru-totul lucrurile care acum ni se par neclare sau confuze (V. 4-5). 

b. Sa nu lasam imprejurarile prezente ale vietii sa ne distraga atentia de la planul maret  al lui Dumnezeu cu 

privire la noi (v. 6-7). 

c. In timp ce Domnul Isus a fost limitat din punct de vedere fizic actunci cind a trait pe pamint, Duhul Sfint ne este 

disponibil (la indemina) in orice vreme, si in orice loc. 

d. Duhul Sfint ii convinge pe oameni de pacat si ii conduce pe credinciosi inspre pocainta si neprihanire (v. 8-10). 

e. Satana a fost deja judecat si el nu-l poate condamna pe cel credincios (v. 11). 

f. Dumnezeu ne descopera doar atit cit putem intelege acum, dar Mingaitorul ne va calauzi in tot adevarul (v. 12-15). 
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4. Martie 22 – PRIMESTE DUHUL SFINT (IOAN 20:19-23)   Versetul de Aur: Ioan 20:22 

 I.   PACEA DOMNULUI ISUS (Ioan 20:19) 

II.  BUCURIA UCENICILOR (Ioan 20:20-21) 

III. DUHUL SFINT PRIMIT (Ioan 20:22-23) 

Aplicatii Practice: 

a. In timpuri de frica si nesiguranta, copiii lui Dumnezeu gasesc putere in partasie (v. 19). 

b. Domnul Isus aduce pace si incredere cind se implica in situatiile noastre de frica . 

c. Domnul Isus ne descopera tot ceea ce avem nevoie ca sa ne ofere pacea si linistea de care avem  

trebuinta (v. 20). 

d. Domnul Isus a dat fiecarui credicios privilegiul si responsabilitatea propovaduirii Evangheliei (v. 21). 

e. Dumnezeu ne-a dat autoritate si putere sa facem Lucrarea Lui printre oameni (v. 21-23). 

 

5. Martie 29 – INTRAREA TRIUMFALA A DOMNULUI ISUS IN IERUSALIM (Marcu 11:1-11) 

Versetul de Aur: Marcu 11:9 

 I.    PREGATIREA INTRARII TRUMFALE (Marcu 11:1-6) 

II.  CELEBRAREA VENIRII LUI MESIA (Marcu 11:7-10) 

III. DOMNUL ISUS INTRA IN TEMPLU (Marcu 11:11) 

 Aplicatii Practice: 

a. Credinciosii trebuie sa fie intotdeauna gata sa-L asculte pe Dumnezeu (v. 1-2). 

b. Cind ascultam de Domnul, El pregateste toate resursele de care avem nevoie in ascultarea noastra 

(v. 3-4). 

 c.    In implinirea voii Lui, Domnul se foloseste de oameni conform planului Sau (V. 5-6). 

 d.   Misiunea noastra este sigura atunci cind folosim din resursele sau lucrurile pe care le avem pentru 

       EL (v. 7-8). 

             e.   Multimea se inchina lui Dumnezeu in zile bune, dar credinciosii hotariti pentru Dumnezeu IL vor  

urma intotdeauna (v. 9-10). 
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