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

TEMA LECTIILOR PENTRU LUNA MAI  – PRINSI IMPREUNA IN DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU 

1. MAI 3 – CONLUCRATORI IN ADEVAR  (III IOAN 1:1-14)              Versetul de Aur: III IOAN 1:8

  I.   TRAIND IN ADEVAR      (III IOAN 1:1-4) 

II.  SUSTINAND ADEVARUL    (III IOAN 1:5-8)  

III. CONFRUNTAND ACTIUNILE CELOR CARE          (III IOAN 1:9-14)                                                                                               

       LUCREAZA IMPOTRIVA ADEVARULUI       

Aplicatii Practice: 

a. Copiii lui Dumnezeu trebuie sa iubeasca si sa se roage pentru cei care slujesc in Lucrarea Domnului (v. 1-2). 

b. Ne bucuram cand Domnul ne foloseste sa-i atragem pe oameni la Cristos si in Lucrarea pentru EL (v. 3-4). 

c. Ospitalitatea copilului lui Dumnezeu este evidenta dragostei crestine (v. 5-6). 

d. Bisericile Domnului si deopotriva credinciosii sunt chemati sa-i sustina pe cei implicati in Lucrarea Lui 

Dumnezeu (in rugaciune, financiar, etc.) (v. 6-8). 

e. Credinciosii trebuie sa-i confrunte si sa se opuna slujitorilor si liderilor care sunt gresiti si care sunt exemple 

nepotrivite de slujire (v. 9-10). 

f. Credinciosii trebuie sa sustina slujirea adevarata a celor chemati in Lucrare si trebuie sa le urmeze 

exemplul (v. 11-14). 

 

2. MAI 10 – DARURILE DUHULUI (I CORINTENI 12:1-11)             Versetul de Aur: I COR. 12:7

  I.   SURSA DARURILOR SPIRITUALE    (I CORINTENI 12:1-3) 

II.  UNITATEA DARURILOR SPIRITUALE   (I CORINTENI 12:4-11)    

Aplicatii Practice: 

a. Ca sa poata fi folosite asa cum ne invata Scriptura, darurile duhovnicesti trebuie intelese corect (v.1). 

b. Duhul Sfant marturiseste inimii noastre adevarul despre Domnul Isus (v. 2-3). 

c. Copiii lui Dumnezeu au daruri spirituale diferite, si sunt chemati in slujiri diferite. Sursa darurilor si 

chemarilor este Dumnezeu (v. 4-6). 

d. Darurile spirituale sunt date spre binele bisericii (v. 7). 

e. Dumnezeu a dat daruri spirituale tuturor copiilor Sai si EL da putere copiilor Sai sa-si exercite darurile 

primite si sa-si implinieasca slujba la care au fost chemati (v. 8-11). 

 

3. MAI 17 – MADULARE ALE UNUI SINGUR TRUP (I CORINTENI 12:14-31)  Vesrsetul de Aur: I Cor. 12:27 

I.   VALOAREA MADULARELOR TRUPULUI   (I CORINTENI 12:14-20)   

II.  ARMONIA MADULARELOR TRUPULUI  (ICORINTENI 12:21-26) 

III. DARURILE MADULARELOR TRUPULUI  (I CORINTENI 12:27-31) 

 Aplicatii Practice:   

a. Duhul Sfant este Cel care uneste madularele intr-un singur trup ca sa lucreze impreuna pentru Dumnezeu 

(v. 14). 

b. Copiii lui Dumnezeu nu trebuie sa se laude, dar nici sa se planga de slujba sau pozitia lor in trupul lui Cristos 

(v. 15-19). 

c. Fiecare dar spiritual este essential pentru viata spirituala sanatoasa a bisericii (v. 20-21). 

d. Slujirea care nu se vede este de multe ori cea mai importanta slujire pentru succesul bisericii (v. 22-24). 

e. Madularele trupului lui Cristos sunt legate inseparabil unele de altele (v. 25-26). 

f. Copiii lui Dumnezeu trebuie sa accepte darurile spirituale date lor, si ei sunt chemati sa nu-i invidieze pe cei 

care au primit alte daruri din partea lui Dumnezeu (v. 27-31). 
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4. MAI 24 – DARUL VORBIRII IN LIMBI (FAPTELE AP. 2:1-7, 12; I COR. 14:13-19) Versetul de Aur: Fapte 2:4 

 I.   VORBIREA IN LIMBI LA RUSALII    (FAPTE 2:1-7, 12) 

II.  VORBIREA IN LIMBI IN BISERICA DIN CORINT  (I COR. 14:13-19) 

Aplicatii Practice: 

a. Lucrarea lui Dumnezeu necesita unitate intre credinciosi (Fapte 2:1). 

b. Copiii lui Domnului trebuie sa se roage pentru ca Duhul Sfant sa-i imputerniceasca inLucrarea Lui  

(v.2-4). 

c. Puterea lui Dumnezeu i-a uimit pe oamenii adunati in acelasi loc, in ziua Cincizecimii (v. 5-7, 12). 

d. Cand darurile spirituale sunt folosite conform intentiei Scripturii, intreg Trupul (spiritual) este slujit           

(I Cor. 14: 13-17). 

e. Copiii lui Dumnezeu trebuie sa-si exercite maturitatea si sa discearna cand este potrivita in biserica 

rugaciunea corporativa (in comun), si cand este potrivita rugaciunea personala (v.18-19). 

 

5. MAI 31 – CEL MAI MARE DAR SPIRITUAL–DRAGOSTEA (I CORINTENI 13:1-13)     Versetul de Aur: I Cor:13:13 

 I.   ABSENTA DRAGOSTEI     (I COR. 13:1-3) 

II.  CARACTERISTICILE DRAGOSTEI    (I COR. 13:4-7) 

III. VESNICIA DRAGOSTEI    (I COR. 13:8-13) 

Aplicatii Practice: 

a. Darurile noastre spirituale si actiunile noastre crestinesti “nu sunt nimic” fara dragoste (v. 1-2). 

b. Cel mai mare sacrificiu pe care-l pot face pentru binele cuiva, fara dragoste, “nu foloseste la nimic”  

(v. 3). 

c. Dragostea crestineasca este intotdeauna indreptata spre altii (v. 4-5). 

d. Dragostea crestineasca priveste la binele aproapelui si-i da tot ce are mai bun (v. 6-7). 

e. Dragostea ramane chiar si atunci cand totul dispare (v. 8-10). 

f. Copiii lui Dumnezeu se maturizeaza in relatiile lor cu credinciosii si cu oamenii pe masura ce ei se 

maturizeaza in credinta (v. 11-12). 

g. Dragostea este darul suprem al credinciosului (v. 13). 
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