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

TEMA LECTIILOR PENTRU LUNA NOIEMBRIE: 
RASPANDIND EVANGHELIA LUI CRISTOS 

 
1. NOIEMBRIE 1 – PUTEREA RUGACIUNII (FAPTE 12:1-11)                 VERSETUL DE AUR: FAPTE 12:5 

I. MOARTEA LUI IACOV     (FAPTE 12:1-4) 
II. RUGACIUNEA NEINCETATA A BISERICII      (FAPTE 12:5) 
III. ELIBERAREA LUI PETRU     (FAPTE 12:6-11) 

Aplicatii Practice: 

a. Cei pusi in dregatorii sunt de multe ori motivati de puterea politica atunci cand persecuta Biserica lui Cristos  
(v. 1-3). 

b. Biserica ar trebui sa se roage intocmai ca si o familie atunci cand unul din membrii ei este in necaz (v. 4-5). 
c. Stiind ca Dumnezeu este in control, copilul lui Dumnezeu poate sta linistit in mijlocul necazului (v. 6). 
d. Rugaciunea este deosebit de puternica pentru ca ea merge inaintea unui Dumnezeu atotputernic care face mult 

mai mult decat cerem sau gandim noi (v.  7-10). 
e. Dumnezeu isi trimite ingerii Sai ca sa-i slujeasca pe copiii Lui, desi, de multe ori, copiii Lui nu realizeaza lucrul 

acesta decat mai tarziu (v. 11). 
 

2. NOIEMBRIE 8 – NU EXISTA NICI O DIFERENTA IN OCHII LUI DUMNEZEU;             VERSETUL DE AUR:FAPTE 15:8-9 

TOTI OAMENII SUNT MANTUITI PRIN HAR (FAPTE 15:1-12)                              

I. DILEMA CIRCUMCIZIEI SI TRIMITEREA LUI PAVEL  (FAPTE 15:1-5) 
SI BARNABA LA IERUSALIM      

II. MANTUIREA SE PRIMESTE PRIN HAR       (FAPTE 15:6-11) 
III. MANTUIREA DOVEDITA PRIN SEMNE SI MINUNI (FAPTE 15:12) 

Aplicatii Practice: 

a. Oamenii religiosi fac de multe ori din traditii si obiceuri, conditii pentru mantuire (v. 1). 
b. Este datoria sfanta a slujitorilor bisericii sa demaste si sa elimine din biserica doctrinele false (v. 2). 
c. Inima lu Dumnezeu pentru toti oamenii este vazuta in conversatia apostolilor cu neamurile in drumul lor spre 

Ierusalim ( v. 3-4). 
d. Invatatorii falsi din biserici pot influenta negativ prin invatatura lor pe cei care-i asculta (v. 5). 
e. Dumnezeu cunoaste inimile tuturor oamenilor (evrei si neamuri) (v. 6-9). 
f. Evita sa pui un jug pe spatele fratelui tau pe care tu insuti nu-l poti duce (v. 10). 
g. Toti oamenii sunt mantuiti prin harul lui Dumnezeu (v. 11-12).  

 
3. NOIEMBRIE 15 –  RASPANDIND CUVANTUL LUI DUMNEZEU; DIN DERBE LA FILIPI  (FAPTE 16:1-5; 8-15)  

                                     VERSETUL DE AUR: FAPTE 16:10  

I. TIMOTEI, NOUL SLUJITOR     (FAPTE 16:1-5) 
II. VIZIUNEA LUI PAVEL     (FAPTE 16:8-10) 
III. LIDIA, PRIMUL CREDINCIOS IN FILIPI  (FAPTE 16:11-15) 

Aplicatii Practice: 

a. Dumnezeu Isi pregateste slujitorii Lui pentru a raspandi Cuvantul Lui (v.1-2). 
b. Pe cat posibil, este bine sa evitam sa-i suparam sau sa-i ofensam pe cei pe care vrem sa-i evanghelizam (v. 3). 
c. Invatatura biblica sanatoasa este cea care intareste si creste biserica Domnului (v.4-5). 
d. Dumnezeu comunica cu credinciosul in multe feluri, dar indiferent de metoda, El intotdeauna spune 

credinciosului ceea ce el trebuie sa stie (v.8-10). 
e. Indiferent de situatie, Dumnezeu asteapta de la noi sa fim credinciosi misiunii la care am fost chemati (v. 11-12). 
f. Cand evanghelizam, este bine sa incepem cu cei care stiu cate ceva despre Dumnezeu (v. 13-15). 
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4. NOIEMBRIE 22 – FACAND CUNOSCUT CUVANTUL LUI DUMNEZEU (FAPTE 17:1-4; 10-12; 22-25; 28) 

                                        VERSETUL DE AUR: FAPTE 17:23 

I. FACAND CUNOSCUT CUVANTUL IN TESALONIC   (FAPTE 17:1-4) 

II. FACAND CUNOSCUT CUVANTUL IN BEREA  (FAPTE 17:10-12) 

III. FACAND CUNOSCUT CUVANTUL IN ATENA  (FAPTE 17:22-25, 28)    

Aplicatii Practice: 

a. Desi Evanghelia a fost data evreilor prima data, ei inca au nevoie si astazi sa auda mesajul Evangheliei (v. 1-2). 
b. Vechiul Testament demonstreaza nevoia mortii si a sacrificiului Domnului Cristos (v. 3-4). 
c. Ca si credinciosi, trebuie sa fim foarte atenti ca sa intelegem in mod corect Cuvantul lui D-zeu (v. 10-12). 
d. Oamenii pot fi foarte religiosi si totusi sa nu-L cunoasca pe adevaratul Dumnezeu (v. 22-23). 
e. Dumnezeu a creat omul, dar omul nu-L poate cuprinde cu mintea lui limitata pe Dumnezeu (v. 24-25). 
f. Chiar si intelepciunea omeneasca poate sa judece si sa inteleaga ca toate lucrurile au fost facute de Dumnezeu si 

vin de la Dumnezeu (v. 28). 
 

5. NOIEMBRIE 29 –  INVATAND CUVANTUL LUI DUMNEZEU (FAPTE 18:1-11)     VERSETUL DE AUR: FAPTE 18:9-10  

I. NOII PRIETENI AI LUI PAVEL, ACUILA SI PRISCILA  (FAPTE 18:1-3) 
II. NOI OPORTUNITATI (PROPOVADUIREA CUVANTULUI (FAPTE 18:4-6) 

IN SINAGOGA)       

III. NOII CONVERTITI (IUST, CRISP SI MULTI CORINTENI) (FAPTE 18:7-11) 

Aplicatii Practice:  

a. In ciuda nevoii urgente de evanghelizare, trebuie sa muncim cu mainile noastre ca sa ne castigam existenta           
(v. 1-4). 

b. Atunci cand este posibil, cei care-L slujesc pe Dumnezeuzeu trebuie sa se dedice total slujirii la care au fost 
chemati (v. 5). 

c. Sa nu ne irosim timpul pe care il avem la dispozitie cu oameni a caror inimi sunt impietrite, ci sa ne apropiem si sa  
evanghelizam pe cei care sunt gata sa primeasca Cuvantul Evangheliei (v. 6). 

d. Oamenii care-L cauta cu adevarat pe Dumnezeuzeu sunt gata sa accepte mesajul Evangeliei atunci cand il aud     
(v. 7-8). 

e. Puterea lui Dumnezeu ofera slujitorilor Sai cea mai buna protectie posibila (v. 9-11). 
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