
 

Lectiile de Studiu Biblic – Ianuarie 2016 (Betania, La Habra) 
       TEMA LECTIILOR PENTRU LUNA IANUARIE: 
 

IMPARTASIND BUCURIILE SI NECAZURILE NOASTRE 
 

1. IANUARIE 3 – O MIREASA PENTRU CARE SE MERITA SA ASTEPTI (GENEZA 29:15-30)  VERSETUL DE AUR: GENEZA 29:30 
 
Introducere: -Dumnezeu binecuvinteaza asteptarea in casatorie. Nu te grabi in casatorie daca nu ai incuvintarea ca 
Dumnezeu aproba hotararea ta! 
  
I. TERMENII CASATORIEI SUNT STABILITI     (GENEZA 29:15-20) 

- intrebarea lui Laban (v. 15) 
- propunerea lui Iacov (v. 16-18) 
- Laban accepta propunerea lui Iacov (v.19-20) 

 
II. LABAN ISI CALCA CUVANTUL           (GENEZA 29:21-26) 

- Iacov isi cere nevasta (pe Rahela) dupa cei 7 ani de slujire (v. 21) 
- Laban il inseala pe Iacov si-i da de nevasta (in mod fortat) pe Lea (v. 22-24) 
- Iacov este frustrat si Laban se scuza invocand obiceiurile locului (v. 25-26) 

 
III. CASATORIA ESTE RENEGOCIATA       (GENEZA 29:27-30) 

- propunerea lui Laban (v. 27). 
- Iacov accepta propunerea lui Laban (v. 28-30).    

Aplicatii Practice: 
a. Copiii lui D-zeu ar trebui sa ceara intodeauna intelepciune de sus atunci cand primesc o oferta de servici (v. 15). 
b. Nu intotdeauna salariul si conditiile de munca  sunt intelese de la inceput (v. 16-17). 
c. Oamenii sunt afectati de emotiile lor, dar Dumnezeu iubeste intotdeauna neconditionat (v. 18-19). 
d. Cand lucram pentru ceva ce dorim cu tot dinadinsul, timpul trece relativ repede (v. 20). 
e. Oamenii ne pot insela, dar Dumnezeu isi tine intotdeauna promisiunile  (v. 21-27; Numeri 23:19). 
f. Sa avem rabdare si sa nu lasam ca obstacolele care apar pe cale sa ne opreasca (v. 28-30). 

 

2. IANUARIE 10 – CEA MAI FRUMOASA MIREASA (CANTAREA CANTARILOR 6:4-12)          VERSETUL DE AUR: CANTAREA C. 6:9

           

Introducere: -Cantarea Cantarilor este o oda a iubirii care ridica dragostea dintre barbat si femeie la nivelu stabilit initial de 

Dumnezeu. Sa iubesti si sa fi iubit este una  din cele mai inaltatoare experiente umane si experienta aceasta deosebita se 

manifesta plenar, omeneste vorbind, doar in casatorie. 

                            

I. LAUDA MIRELUI ADUSA MIRESEI    (CANTAREA C. 6:4-7) 
- comparatii cu frumusetea miresei (v. 4) 
- detaliile frumusetii miresei (v. 5-7) 

 
II. COMPARATIA MIRELUI CU CU CELELALTE FEMEI      (CANTAREA C. 6:8-10) 

- superioritata miresei prin comparatie cu celelalte femei (v. 8-9a) 
- lauda celorlalte femei aduse miresei (v. 9b-10) 

 
III. DORINTA MIRESEI DUPA MIRELE EI   (CANTAREA C. 6:11-12) 

Aplicatii Practice: 
a. Dumnezeu isi iubeste copiii Lui mai mult decat oricare alta fiinta umana (v. 4; Ps. 139: 7-10). 
b. Dumnezeu isi atinteste privirile asupra copiilor Sai (v. 4; I Ioan 4:8). 
c. La fel ca si Dumnezeu, oamenii folosesc in descrierea lor jocuri de cuvinte care sa exprime  afectiunea adanca a cuiva 

pentru altcineva (v. 5-7; Ps. 17:8). 
d. Desi oamenii sunt “promiscuous”, Dumnezeu este intotdeauna credincios si drept (v. 8-9; Gen. 2:24; Deut. 5:7-10; 

Deut. 7:8-9). 
e. Oamenii casatoriti care-si respecta si sunt credinciosi partenerului de viata sunt binecuvantati de Dumnezeu (v. 9). 
f. Cei casatoriti trebuie sa fie atenti, amabili si politicosi unul cu celalalt (v. 10-12). 
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3. IANUARIE 17 –  O MIREASA NECREDINCIOASA (OSEA 1:1-11)              VERSETUL DE AUR: OSEA 1:10 

 
Introducere:  -Casnicia lui Osea cu aceasta femeie necredincioasa este privita ca o alegorie a tragediei pe care o traieste 
Dumnezeu in relatia Lui cu necredinciosul ISRAEL. Dar,…Dumnezeu ne iubeste chiar si atunci cand ii suntem necredinciosi si, 
sigur, doreste si asteapta pocainta noastra. 
                       
I. PORUNCA DOMNULUI   (OSEA  1:1-3) 

- timpul in care a fost data porunca (v. 1) 
- natura poruncii (v. 2) 
- ascultarea lui Osea de porunca lui Dumnezeu (v.3) 

 
II. FAMILIA LUI OSEA   (OSEA 1:4-9) 

- semnificatia numelui fiului lui Osea, “Izreel” (v. 4-5) 
- semnificatia numelui fiicei lui Osea, “Lo-Ruhama” (cea fara indurare) (v. 6-7) 
- semnificatia fiului lui Osea, “Lo-Ami” (nu-i poporul meu) (v. 8-9) 

 
III. VIITORUL POPORULUI LUI DUMNEZEU (OSEA 1:10-11) 

- o inversare de statut (v. 10) 
- o unitate restaurata (v. 11) 

Aplicatii Practice: 
a. Lipsa de credinciosie a poporului lui D-zeu are consecinte nefaste si asupra celorlalti credinciosi din popor (v. 1-2). 
b. Cateodata Dumnezeu ne spune sa facem un lucru iesit din comun fara ca sa ne explice scopul acestui lucru (v. 2). 
c. Ascultarea si credinciosia fata de Dumnezeu are, de obicei, o influenta adanca si un impact de durata (v. 3). 
d. Cei care poarta numele de crestini, sau credinciosi, sau ucenici ai lui Cristos, trebuie sa se comporte ca atare, asfel 

incat sa fie demni de numele pe care il poarta (v. 4-7). 
e. Atunci cand oamenii “divorteaza” de Dumnezeu prin comportarea lor, viata lor devine o adevarata tragedie (v. 8-9). 
f. Dumnezeu este Cel care determina timpul indurarii Lui fata de cei departe de El (v. 10-11). 

                                                                                          
4. IANUARIE 24 – NUNTA DIN CANA (IOAN 2:1-12)                         VERSETUL DE AUR: IOAN 2:1-2 

 
Introducere:  -Avem un Dumnezeu al bucuriei care se bucura cu noi in bucuriile noastre. 

 
I. SARBATOAREA NUNTII    (IOAN 2:1-2) 

- Cana este parte din provincia Galileii, la aproximativ 9 mile nord de Nazaret (v. 1). 

- musafirii deosebiti ai acestei nunti sunt Isus si ucenicii Sai (v. 2). 

 

II. URGENTA: NU MAI ESTE VIN  (IOAN 2:3-5) 

- anuntul Mariei: “nu mai este vin” (v. 3) 

- raspunsul Domnului Isus (v.4) 

- directiile date de Maria (v. 5). 

 

III. MIRACOLUL TRANSFORMARII APEI IN VIN (IOAN 2:6-8) 

- vedrele sunt umplute cu apa (v. 6-7) 

- vinul este servit (v. 8) 

 

IV. REZULTATUL TRANSFORMARII APEI IN VIN  (IOAN 2:9-12) 

- complimentul Nunului (v. 9-10) 

- credinta ucenicilor (v. 11)    

Aplicatii Practice: 
a. Este posibil sa participam la astfel de evenimente importante (world’s activities), fara insa sa ne sacrificam decenta si 

sa ne compromitem numele de copii ai lui Dumnezeu (v 1-2). 
b. Copiii Domnului stiu sa-L caute pe Domnul atunci cand ajung in fata unei probleme greu de rezolvat (v. 3-4). 
c. Copiii lui Dumnezeu trebuie sa asculte intotdeauna de indicatiile si poruncile Domnului Isus (v. 5-8). 
d. Cele mai bune rezultate sunt obtinute atunci cand acceptam solutia Domnului (v.9-10). 
e. Manifestarea puterii lui Dumnezeu poate conduce pe  cel ce iL cauta la adevarata credinta in Domnul Isus (v. 11). 
f. Cand cineva devine copil al lui Dumnezeu, acel cineva iL va urma pe Cristos (v. 12).  
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5. IANUARIE 31 – MOARTE SI INVIERE (IOAN 11: 38-44      VERSETUL DE AUR: IOAN 11:43-44 
 
Introducere: -Toate lucrurile sunt supuse Celui care Le-a creat. Domnul este Cel care aduce oamenii la viata! 
  
I. DOMNUL ISUS SE DUCE LA MORMANT      (IOAN 11:38-40) 

- porunca Domnului Isus (v. 38-39a) 
- obiectia lui Marta (v. 39b) 
- reasigurarea Domnului Isus (v. 40) 

 
II. DOMNUL ISUS MULTUMESTE TATALUI CERESC   (IOAN 11:41-42) 

- piatra este data la oparte (v. 41a) 
- Domnul Isus se roaga (v. 41b-42) 

 
III. MORTUL ESTE CHEMAT AFARA DIN MORMANT (IOAN 11:43-44) 

- porunca Domnului Isus ( v. 43) 
- mortul raspunde poruncii Domnului si iese afara din mormant (v. 44) 

Aplicatii Practice: 
a. La fel ca Domnul Isus, putem si noi plange cand nenorocirile vin peste oameni ca si rezultat al pacatului (datorita 

naturii adamice) (v.38). 
b. Domnul Isus poate intotdeauna sa mute obstacolele din calea noastra (v. 39). 
c. Vom vedea Gloria lui Dumnezeu doar atunci cand vom crede in Fiul Sau iubit (v. 40). 
d. Atunci cand multumim lui Dumnezeu pentru rugaciuni ascultate si pentru binecuvantari, ii ajutam pe semenii nostri 

sa creada in Dumnezeu (v. 41-42). 
e. Indiferent de intensitatea chemarii lui Dumnezeu pentru noi, intotdeauna trebuie sa raspundem chemarii Lui (v.43). 
f. Devenim vi si cu adevarat liberi atunci cand raspundem chemarii Domnulu Isus (v. 44). 
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