
 

Lectiile de Studiu Biblic – Decembrie 2015 (Betania, La Habra) 
       TEMA LECTIILOR PENTRU LUNA DECEMBRIE: 

CE ADUCEM LUI DUMNEZEU 

 
1. DECEMBRIE 6 – ZIUA DOMNULUI (EXOD 20: 8-11; 31:12-16)    VERSETUL DE AUR: EXOD 20:8 

 
Introducere: -Sabatul este ziua de odihna hotarata de Dumnezeu (Genesa 2:1-3). 
  
I. SABATUL ESTE O SARBATOARE SFANTA     (EXOD 20:8) 

- Sabatul este hotarat de Dumnezeu ca si sarbatoare sfanta (set aside).  
 

II. SABATUL ESTE O ZI DE ODIHNA          (EXOD 20:9-11) 
- sa nu uitam sa onoram ziua de odihna prin ascultarea noastra de Cuvantul lui Dumnezeu. Dumineca este 

ziua de odihna a credinciosului salvat prin jertfa Celui care a inviat in prima zi a sapatamanii. 
 

III. SABATUL ESTE UN SEMN AL LEGAMANTULUI  (EXOD 31:12-16) 
INTRE DUMNEZEU SI POPORUL SAU 

- fiecare generatie a copiilor lui Dumnezeu este chemata sa respecte ziua de odihna.    

Aplicatii Practice: 
a. Cand onorezi ziaua de odihna (Sabatul) nu faci altceva decat sa-ti adancesti relatia personala cu Dumnezeu      

(Exod 20:8). 
b. Dumnezeu ne arata in Cuvantul Sau cum sa punem de-o parte ziua de odihna si cum sa ne inchinam Lui                  

(v. 9-11; Matei 12:1-14). 
c. Tot asa cum Dumnezeu i-a vorbit lui Moise audibil, Dumnezeu ne vorbeste si noua astazi in mod deslusit prin 

Cuvantul Sau (Exod 31:12). 
d. Cunoasterea si ascultarea de Dumnezeu sunt esentiale relatiei credinciosului cu Dumnezeu (v. 13). 
e. Lipsa de respect fata de Cuvantul lui Dumnezeu duce la izolare fata de ceilalti credinciosi si in final duce la moarte 

(v. 14-15). 
f. Cand asezi de-o parte ziua de de odihna ca sa te inchini lui Dumnezeu,  arati celor din jur ca tu ai o relatie 

sanatoasa cu Dumnezeu (v. 16). 
 

2. DECEMBRIE 13 – ARDERI DE TOT, JERTFE SI DARURI ACCEPTATE SAU PRIMITE DE DUMNEZEU (LEVETIC 22:17-25; 31-33)      

          VERSETUL DE AUR: LEVETIC 22:31  

Introducere: -Organzatiile de caritate ajuta oamenii saraci din societate si exista principii clare in ceea ce priveste calitatea   

           lucrurilor oferite acestor organizatii.  

         -Nu putem da Dumnezeului nostru orice si oricum! 
                            

I. PORUNCA LUI DUMNEZEU IN PRIVINTA JERTFELOR SI DARURILOR (LEVETIC 22:17-19) 
- cuvintele Domnului au fost adresate lui Aaron si fiilor lui,  dar nu numai lor, ci si copiilor lui Israel. Atat 

preotii cat si poporul trebuiau sa respecte intru-totul porunca Domnului. 
 

II. RESTRICTII IN PRIVINTA JERTFELOR SI DARURILOR       (LEVETIC 22:20-25) 
- animalele aduse pentru jertfa trebuiau sa fie fara cusur. 
- jertfele si darurile noastre trebuie sa fie la fel, adica, trebuie sa fie placute Lui. 

 
III. PRICIPIUL DIN SPATELE JERTFELOR SI DARURILR PRIMITE  (LEVETIC 22:31-33) 

- Dumnezeu este sfant. Dumnezeu vrea sa-I sfinteasca pe israeliti. 
- Dumnezeu vrea sa ne sfinteasca si pe noi. 

Aplicatii Practice: 
a. Pastorii bisericilor locale sunt responsabili sa predice Cuvantul curat al lui Dumnezeu (v. 17-18). 
b. Dumnezeu vrea jertfele si darurile noastre cele mai bune (v. 19-24). 
c. Este esential ca darurile date lui Dumnezeu sa vina de la adevaratii inchinatori ai lui Dumnezeu (v. 25). 
d. Cea mai inalta forma de inchinare inaintea lui Dumnezeu este sa asculti de poruncile Lui (v. 31). 
e. Comportarea copilului lui Dumnezeu trebuie sa-L reflecte pe Dumnezeu (v. 32). 
f. Cand ne amintim de felul in care ne-a salvat Domnul pe noi insine, ne amintim de harul si indurarea Lui fata ceilalti 

oameni (v. 33).       
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3. DECEMBRIE 20 –  DEDICAREA PRIMULUI NASCUT (EXOD 13:13-15; LUCA 2:22-32) VERSETUL DE AUR: LUCA 2:20 

 
Introducere:  -Christmas-ul este sarbatoarea noastra, a credinciosilor crestini , sarbatoare care ne aminteste de nasterea   
            miraculoasa a Pruncului ISUS in ieselea din Betleem. 
                       
I. CERINTELE LEGII  IN PRIVINTA PRIMULUI NASCUT  (EXOD 13:13-15) 

- primul nascut apartine intotdeuna lui Dumnezeu. 
 

II. DEDICAREA DOMNULUI ISUS   (LUCA 2:22-24) 
- desi era Dumnezeu, Domnul Isus a trecut prin ritualurile prescrise de Vechiul Testament (circumcizie si 

dedicare). 
- chiar daca noi, cei de azi, nu mai suntem sub incidenta ritualurilor Vechiului Testament, continuam sa ne 

dedicam pe noi insine si  pe copiii nostri, Domnului.  
 

III. SIMEON IL RECUNOASTE PE ISUS CA SI MESIA (LUCA 2:25-28) 
- Pentru Simeon, Domnul Isus este implinirea promisiunii Cuvantului Sau (v.26). 

 
IV. SIMEON IL LAUDA PE DUMNEZEU   (LUCA 2:29-32) 

- Simeon este gata sa moara pentru ca ceea ce a asteptat s-a implinit. Simion l-a vazut pe Domnul Isus 
Mantuitorul. 

Aplicatii Practice: 
a. Dumnezeu vrea sa ne invatam copiii nostri despre harul Sau datator de mantuire (Exod 13:13; Matei 2:13). 
b. Dumnezeu vrea sa ne invatam copiii despre felul in care am scapat de sub robia pacatului (Exod 13:14-15). 
c. Copiii lui Dumnezeu trebuie sa se dedice pe ei insusi si copiii lor lui Dumnezeu (Luca 2:22; Romani 12:1). 
d. Cand intelegem poruncile lui Dumnezeu pentru copiii lui Israel, intelegem mai bine cum trebuie sa ne inchinam Lui         

( Luca 2: 23-24). 
e. Dumnezeu va aduce comfort si mangaiere tuturor celor care au crezut in El atunci cand Domnul Isus va reveni                       

(Luca 2:25-26; 1 Tesaloniceni 4:13-18).  
f. Sarbatoarea nasterii Domnului ne re-aminteste ca noi cei care credem in Domnul Isus si jerfa Lui trebuie sa 

impartasim semenilor nostri lumina gloriei Lui (Luca 2:27-32; 2 Corinteni 4:6). 
                                                                                          

4. DECEMBRIE 27 –DARUIREA SINCERA (MATEI 23:2-12; MARCU 12:38-44)              VERSETUL DE AUR: MATEI 23:12 

 
Introducere:  -Cineva este sincer atunci cand exprima exact ceea ce gandeste. Cel sincer actioneaza fara prefacatorie si fara 

            ganduri ascunse. 
 

I. DARUIREA CU UMILINTA    (MATEI 23: 2-12) 

- fariseii daruiau ca sa fie vazuti de oameni (v. 5). 

- ajutorul dat cu umilinta celui in nevoie este placut Domnului. Domnul il va inalta pe cel umil in darnicia lui  

(v. 11-12). 

II. DARUIREA DIN CASTIGURI NEDREPTE (MARCU 12:38-40) 

- Fariseii daruiau nu din castigurile lor ci din castigurile altora. “casele vaduvelor le mananca…” (v. 40). 

 

III. DARUIND TOTUL PENTRU DUMNEZEU (MARCU 12: 41-44) 

- Vaduva saraca a daruit Domnului tot ce a avut (v. 42).    

Aplicatii Practice: 
a. Cand inpunem regulile noastre altora, ne punem pe noi insine in locul lui Dumnezeu (Matei 23:2). 
b. Oamenii nu vor crede ca suntem copiii lui Dumnezeu daca comportare noastra nu demonstreaza ceea ce sustinem 

prin vorbele noastre (v. 3). 
c. Motivatia de a face fapte bune nu trebuie sa fie resultatul dorintei noastra de a fi recunoscuti si laudati de oameni 

(v. 4-5). 
d. Este o adevarata onoare sa fi recunoscut si laudat pentru faptele tale fara ca tu sa astepti si sa crezi ca meriti 

aceste laude (v. 6-12). 
e. Cei care asteapta cu tot dinadinsul respect pentru faptele lor bune demonstreaza ca de fapt ei nu merita acest 

respect (Marcu 12:38-40). 
f. Este de dorit ca atunci cand faci o fapta buna sa o faci cu o inima sincera si curate, decat sa faci aceasta fapta doar 

ca sa impresionezi pe oameni (v. 41-44). 
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