
 

Lectiile de Studiu Biblic – Martie 2016 (Betania, La Habra) 
TEMA LECTIILOR PENTRU LUNA MARTIE: DARUL CREDINTEI 
 

“Credinta” este unul din cuvintele cheie in viata copilului lui Dumnezeu. Suntem mantuiti prin credinta (Efeseni 2:8 -9), si 
umblam prin credinta (II Corinteni 5:7). Desi ne exersam credinta in umblarea noastra, nu noi suntem cei care generam 
credinta inlauntrul nostru, ci Duhul Sfant, cea de-a treia persona a Dumnezeirii. Credinta este darul lui Dumnezeu pentru noi.
   

1. MARTIE 6 – CREDINTA TARE (MARCU 9: 14-29)            VERSETUL DE AUR MARCU 9:23 
Introducere: -“Si credinta este o incredere neclintita in lucrurile nadajduite, o puternica incredintare despre lucrurile care nu   
            se vad.” (Evrei 11:1) 
 
I. UN FIU IN NEVOI     (MARCU 9:14-20) 

- o intrebare pentru carturari (v. 14-16)     
- cerinta unui tata (v. 17-18) 
- dojana (cearta) Domnului pentru un intreg neam (v. 19-20) 

   
II. UN TATA CREDINCIOS     (MARCU 9:21-24) 

- explicatia tatalui despre conditia fiului sau (v. 21-22) 
- provocarea Domnului pentru tatal credincios (v. 23-24) 

 
III. UN MANTUITOR PUTERNIC (MARCU 9:25-29) 

- lipsa de putere a demonului (v. 25-27) 
- raspunsul Domnului la lipsa de putere a ucenicilor (v. 28-29).  

Aplicatii Practice: 
a. Inainte sa incepem o discutie aprinsa cu semenii nostri, sa nu uitam ca vom da socoteala inaintea lui Dumnezeu      

(v. 14-16). 
b. Dumnezeu nu vrea scuzele noastre; EL vrea manifestarea credintei noastre in EL (v. 17-19). 
c. Sa nu ne indoim niciodata de puterea lui Dumnezeu de a interveni in viata noastra, indiferent de circumstante         

(v. 20-23). 
d. Noi nu avem nevoie de o credinta iesita din comun, ci de o credinta sincera in Domnul Isus (v. 24).  
e. Lucrarea lui Dumnezeu in vietile noastre poate soca, dar si atunci, lucrarea Lui in noi ne da pace (v. 25-27). 
f. Cand puterea omului este mica, rugaciunea este cea care aduce rezolvare (v. 28-29). 

         
2. MARTIE 13 – CREDINTA SIMPLA (MARCU 10:17-31)                                 VERSETUL DE AUR: MARCU 10:27  

Introducere: - Daca ascultam rugaciunea unui copil ne minunam de simplitatea ei. Copiii se roaga in termeni foarte specifici, 

ei se roaga simplu si cu multa incredere. Noi cei mai maturi trebuie sa recastigam acea credinta simpla pe care o vedem in 

copiii nostri!        

                     

I. SA IUBIM PREZENTUL   (MARCU 10:17-25) 
- o intrebare sincera (v. 17-19) 
- o porunca radicala (v. 20-21) 
- o constatare trista (v. 22-23) 
- o comparatie simpla (v. 24-25) 

 
II. SA NE INCREDEM IN VIITOR      (MARCU 10:26-31) 

- un Dumnezeu minunat si atotputernic (v. 26-27) 
- o dedicatie totala (v. 28) 
- o rasplata ce intrece orice asteptare (v. 29-31)  
 

Aplicatii Practice: 
a. Este total gresit sa credem ca ne putem castiga viata vesnica prin faptele noastre (v. 17). 
b. Suntem mult prea indulgenti cu noi insine atunci cand consideram legea lui Dumnezeu (v. 18-21). 
c. Bogatiile sunt periculoase pentru ca ele pot corupe si “consuma” inimile credinciosilor (v. 22 -25). 
d. Noi nu ne putem obtine mantuirea singuri; Tatal este singurul care ne poate salva prin credinta in Fiul Sau  (v. 26-27). 
e. Exista un cost in a-L urma pe Cristos, dar rasplata credinciosului este mare si minunata (v. 28-30). 
f. Ideile noastre in privinta pozitiei sau a rangului credinciosului in Cerul lui Dumnezeu nu au nici o valoare. Dumnezeu 

este Cel care  hotaraste acest lucru in intelepciunea Lui (v. 31). 
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3. MARTIE 20 –  CREDINTA CARE SE ZBATE (MARCU 14: 26-31; 66-72)     VERSETUL DE AUR: MARCU 14:30 

 
Introducere:  - Relatarea din text are loc cu doua zile inaintea sarbatorii Pastelui si Azimilor (Marcu 14:1). Marele preot si 
carturarii au asteptat cu nerabdare un prilej potrivit ca sa-L prinda pe Domnul Isus si apoi sa-L omoare. Nu puteau sa-L prinda 
pe Domnul Isus acum din cauza  multimilor de oameni prezenti la Ierusalim,  pentru ca se temeau  de o rascoala a poporului. 
Ei au fost totusi incurajati sa-si duca planul la bun sfarsit cand Iuda, unul din ucenicii Domnului, s-a oferit sa-i ajute (Marcu 
14:10-11). 
                       
I. AVERTIZAREA UCENICILOR SI A LUI PETRU  (MARCU 14:26-31) 

- cantarile de lauda ale ucenicilor (v. 26) 
- citatele din Scriptura (v.27-28) 
- afirmatii de loialitate (v. 29-31) 

 
II. LEPADAREA LUI PETRU   (MARCU 14:66-72) 

- Petru este recunoscut de una din slujnicile marelui preot (v. 66-67) 
- prima lepadare a lui Petru (v. 68) 
- a doua lepadare a lui Petru (v. 69-70) 
- a treia lepadare a lui Petru (v. 71-72) 

Aplicatii Practice: 
a. Cand privim la slabiciunile si esecurile altora, suntem ispititi sa ne imaginam cat de puternici am fi fost noi  si cum am 

fi biruit noi ispita daca am fi fost in situatia celui care a esuat. Sa avem grija sa nu ne lasam prada imaginatiei si 
mandriei noastre, pentru ca Dumnezeu stie cat de vulnerabili si slabi suntem fiecare (v. 26-31).  

b. Daca ne incalzim la focul “lumii”, riscam sa ne ardem (v. 66-67). 
c. Nu are nici un rost sa negam ceea ce de fapt suntem (v. 68-69). 
d. Cuvintele noastre sunt foarte usor tradate  de comportamentul si actiunile noastre (v. 70). 
e. Cand ne bazam pe propria noastra putere, facem, de multe ori, ceea ce nu dorim sa facem (v.71). 
f. Cand ne descoperim limitele puterii si credintei noastre, invatam o lectie  relevatoare despre noi (v. 72). 

                                                                                          
4. MARTIE 27 – CREDINTA CARE ADUCE VIATA (PASTELE) (MARCU 16:1-8)                     VERSETUL DE AUR: MARCU 16:6 

 
Introducere:  - Invierea din morti a Domnului Isus este evenimentul central si de netagaduit din istoria crestinismului. Biserica  
(trupul viu al Domnui Isus) are la baza ei pe Cristosul inviat. Fara Cristosul cel viu nu ar exista Biserica!  

 
I. O DESCOPERIRE MATINALA    (MARCU 16:1-5) 

- femeile (cele doua Marii) merg la mormant cu scopul de a unge trupul Domnului Isus (v. 1).  

- femeile se intreba cine le va “pravali piatra de la usa mormantului” (v. 2-3). 

- femeile gasesc piatra de la usa mormantului data la o parte (v. 4-5). 

 

II. ARATARILE DOMNULUI ISUS  (MARCU 16:6-8) 

- femeile aud un mesaj neasteptat (v. 6-7). 

- femeile pleaca de la mormant cuprinse de frica (v. 8).  

Aplicatii Practice: 
a. Avem intentii bune si de multe ori ne angajam in lucrari de slujire de care Dumnezeu nu are nevoie (v. 1-2). 
b. Problemele pe care credem ca le vom avea in viata isi au rezolvarea inainte ca sa fim pusi fata in fata cu ele (v. 3-4). 
c. Evenimentele neasteptate din viata noastra ne pot infricosa (v. 5). 
d. Nu multi sunt cei care iL cauta pe Domnul Isus, iar unii din cei care-L cauta, iL cauta in locuri unde EL nu poate fi gasit 

(v. 6). 
e. Noi cei care stim ca Domnul este viu, avem “vestea buna” a unui Cristos viu, si un mesaj demn de a fi impartasit 

oamenilor (v. 7). 
f. La fel ca femeile, suntem si noi, de multe ori, speriati atunci cand intram in lucrarea de slujire pentru Domnul (v. 8). 
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