
 

Lectiile de Studiu Biblic – Aprilie 2016 (Betania, La Habra) 
TEMA LECTIILOR PENTRU LUNA APRILE: CREDINTA CARE RESTAUREAZA 
 

 ”Caci prin har ati fost mantuiti, prin credinta. Si aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.” (Efeseni 2:8).  
  

1. APRILIE 3 – CREDINTA VINDECATOARE (LUCA 7:1-10                     VERSETUL DE AUR: LUCA7:9 
Introducere: Subiectul acesta al credintei vindecatoare a fost abuzat de-a lungul timpului de multi asa zisi “oameni mari” ai 
credintei.  Noi nu negam puterea vindecatoare a lui Dumnezeu, dar suntem circumspecti si recunoastem ca atunci cand este 
vorba de vindecare prin credinta, Dumnezeu este intotdeauna in control; vindecarea Lui vine doar la timpul hotarat de EL si in 
conformitate cu planul Lui! 
 
I. EVIDENTA BUNATATII LUI DUMNEZEU (LUCA 7:1-5) 

- Domnul Isus intra in Capernaum (v. 1).     
- sutasul cere ajutorul Domnului (robul sutasului era bolnav si in nevoie de vindecare) (v. 2-3). 
- batranii intervin inaintea Domnului pentru sutas si cer ajutorul Lui (v. 4-5). 

   
II. EVIDENTA CREDINTEI SUTASULUI (LUCA 7:6-10) 

- sutasul isi manifesta umilinta recunoscand ca nu este vrednic sa vina inaintea Domnului  (v. 6). 
- sutasul cere, nici mai mult, nici mai putin decat “o vorba” din partea Domnului (v. 7-8). 
- Domnul Isus este placut impresionat de credinta tare a sutasului (v. 9-10).  

Aplicatii Practice: 
a. Suntem binecuvantati sa stim ca exista oameni, de obicei, frati si surori in Domnul care sa intervina sau sa 

mijloceasca pentru noi inaintea Domnului (V. 1-3). 
b. Bunatatea , generositatea si respectul pot invinge barierele din inimile oamenilor (v. 4-5). 
c. Cand ne apropiem de Domnul, sa o facem intotdeauna cu umilinta (v. 6-7). 
d. Cand recunoastem autoritatea Domnului Isus, confirmam in viata noastra adevarul Scripturii (v. 8). 
e. Nimic nu-L incanta mai mult pe Domnul nostru decat credinta noastra sincera si curata in EL (v. 9). 
f. Timpul lui Dumnezeu in rezolvarea problemelor din viata noastra este intotdeauna perfect (v. 10). 

         
2. APRILIE 10 – CREDINTA SALVATOARE (LUCA 7:36-50)                                            VERSETUL DE AUR: LUCA 7:50  

Introducere: - Pentru unii dintre noi care am fost mantuiti cu mai multi ani in urma, este necesar sa ne reamintim din cand in 

cand de starea de pacat in care eram, si in care am trait, si de pedeapsa eterna pe care o meritam. Capitolul 7 din evanghelia 

lui Luca ne reaminteste de conditia noastra spirituala decazuta inainte sa fi fost ridicati din mocirla pacatului si mintuiti prin 

credinta in Domnul Isus. 

                     

I. DOMNUL ISUS MANANCA CU FARISEII (LUCA 7: 36-39) 
- Domnul Isus ofera atentie speciala fariseului care l-a invitat la masa, acceptand invitatia acestuia (v. 36-38) 
- Fariseul, in sinea lui, face o observatie critica Domnului pentru ca Domnul “nu stia” ce fel de femeie era cea 

care se atinsese de El (v. 39).  
 

II. DOMNUL ISUS II INVATA  PE FARISEI (LUCA 7:40-43) 
- Domnul relateaza lui Petru ilustratia  camatarului care avea doi datornici (v. 40-42). 
- Petru intelege morala acestei ilustratii, si-anume ca celui care i se iarta mult, iubeste mult (v. 43). 

 
III. DOMNUL ISUS II CONFRUNTA PE FARISEI (LUCA 7:44-50) 

- Simon este neatent in felul in care il primeste pe Cristos in casa lui (v. 44-46). 
- femeii careia i s-a iertat mult a iubit mult (v.47). 
- Domnul Isus iarta pacatele femeii pacatoase (v.48-50). 

 
Aplicatii Practice: 

a. Putem sta in prezenta Domnului Isus indiferent de statutul care il avem in societate (v. 36-38). 
b. Este periculos si neintelept sa ne imaginam ca cunoastem gandurile Domnului intr-o anumita imprejurare (v. 39). 
c. Daca credem ca pacatele noastre sunt mici (minore), nu vom aprecia indeajuns harul Domnului pentru noi (v. 40-43). 
d. O intelegere adecvata a pacatului nostru si a harului D-lui ptr. noi, ne obliga sa-L iubim asa cum se cuvine (v. 44-47). 
e. Asigurarea Domnului in privinta iertarii este placuta celui iertat, dar nu si celui care nu crede in puterea celui care 

iarta   (v. 48-49). 
f. Domnul Isus ne da pacea Sa atunci cand venim la El cu credinta (v. 50). 
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3. APRILIE 17 –ELIBERARE SPIRITUALA (LUCA 8:26-36)                        VERSETUL DE AUR: LUCA 8:35 
 
Introducere:  - Evangheliile vorbesc despre puterea eliberatoare a Domnului de sub puterile demonice. Noi, credinciosii, 
credem in realitatea puterii diavolului de a-i poseda pe oameni, dar nu credem  ca un copil al lui Dumnezeu care este locuit 
de Duhul Domnului poate fi posedat de diavolul. 
                       
I. OMUL STAPANIT DE MAI MULTI DRACI    (LUCA 8:26-29) 

- omul stapanit de draci umbla dezbracat si locuia in morminte (v. 26-27). 
- diavolul din om s-a speriat si a cazut jos cand l-a vazut pe Domnul Isus (v. 28). 
- puterea diavolului este mare: “era pazit, legat cu catuse la maini si cu obezi la picioare, dar rupea legaturile…” 

(v. 29). 
 

II. OMUL STAPANIT DE DRACI ESTE ELIBERAT SI VINDECAT (LUCA 8: 30-36) 
- diavolul cere Domnului sa nu fie aruncati in adanc (v. 30,31). 
- dracii intra in porci si apoi “turma s-a repezit de pe ripa in lac si s-a inecat”(v. 32-33). 
- omul stapanit de draci este eliberat: el este “la picioarele lui Isus, imbracat si in toate mintile” (v. 34.35). 
- omul eliberat este vindecat (v. 36). 

Aplicatii Practice: 
a. Puterile intunericului pot face ravagii printre, si in oameni, dar diavolul incremeneste si este lipsit de putere inaintea 

Domnului (v. 26-28). 
b. Demonii sunt trasi la raspundere si sunt chemati sa dea socoteala inaintea Domnului (v. 29-30). 
c. La fel ca si cei necredinciosi, diavolul incearca sa negocieze cu Dumnezeu in privinta judecatii si pedepsei (v. 31). 
d. Demonii sunt puternici, dar ei nu pot face mai mult decat le este permis  de Dumnezeu (v. 32-33). 
e. Sunt oameni carora le este mai frica de lucrarile si actiunile lui Dumnezeu decat de lucrarile diavolului (v. 34-35). 
f. Cand Dumnezeu lucreaza in vietile noastre, oamenii aud si vad aceasta lucrare (v. 36). 

                                                                                          
4. APRILIE 24 – CREDINTA IMPACIUITOARE (LUCA 15:11-24)                                 VERSETUL DE AUR: LUCA 15:24 

 
Introducere:  - De obicei in pilda fiului risipitor atentia se opreste asupra fiului. In studiul acestei lectii, insa, atentia noastra se 
va indrepta asupra tatalui. Tatal isi exerseaza credinta pentru ca sa poata avea loc reconcilierea sau impacarea cu fiul sau. 
 
I. O RELATIE RUPTA  (LUCA 15:11-16) 

- fiul cel mic isi cere partea de avere (v. 11-12). 
- fiul isi iroseste averea (v. 13-14). 
- fiul ajunge in necaz si disperare (v. 15-16). 

 

II. O RELATIE RESTAURATA  (LUCA 15:17-24) 

- fiul “si-a venit in fire” si ajunge sa ia o decizie inteleapta (v. 17-19). 

- fiul se intoarce acasa la tatal sau (v. 20-21). 

- tatal il primeste cu bratele deschise (v. 22-24). 

Aplicatii Practice: 
a. Afluenta materiala fara discernamant spiritual conduce, de cele mai multe ori, la dezastru (v. 11-13). 
b. Lumea este cruda si nemiloasa cu cei care, in mod prostesc, isi pierd totul (v. 14-16). 
c. Cateodata trebuie sa ajungem jos de tot (to hit bottom) ca mai apoi sa ne inteleptim (v. 17). 
d. Incercam de multe ori sa negociem cu Dumnezeu, dar de asa multe ori, EL ne surprinde prin harul Sau (v. 18-20). 
e. In realitate noi nu suntem vrednici sa ne numim copiii lui Dumnezeu, si totusi, noi suntem copiii lui iubiti (v. 21-22). 
f. Ar trebui sa ne bucuram intotdeauna cu Cerul cand un pacatos pierdut se intoarce cu pocainta la Dumnezeu              

(v. 23-24). 
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