
 

Lectiile de Studiu Biblic – MAI 2016 (Betania, La Habra) 
TEMA LECTIILOR PENTRU LUNA MAI: PLINATATEA CREDINTEI 
 

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

1. MAI 1 – CREDINTA CARE SE INTARESTE (LUCA 17:1-10)               CUVANTUL DE AUR: LUCA 17:5  
Introducere: Prin circumstantele vietii prin care Dumnezeu ne lasa sa trecem, avem oportunitati deosebite la indemana ca sa 
ne exersam credinta. Spunea cineva ca credinta este ca un muschi in corpul omului; cu cat acest muschi este exersat mai mult, 
cu atat muschiul devine mai tare si mai de folos corpului. Sa multumim Domnului ori de cate ori putem sa ne exersam si sa ne 
intarim credinta prin incercarile si imprejurarile lasate in viata noastra. 
 
I. COPILUL LUI DUMNEZEU TREBUIE SA FIE ATENT SI TREBUIE SA IERTE (LUCA 17:1-4) 

- sa fie atent sa nu fie o pricina de poticnire (v. 1-2). 
- sa fie gata sa mustre, dar sa fie gata sa si ierte (v. 3-4).     

   
II. COPILUL LUI DUMNEZEU TREBUIE SA AIBA CREDINTA   (LUCA 17: 5-10) 

- credinta (chiar mica) pe care o are copilul lui Dumnezeu trebuie folosita ( v. 5-6). 
- credinta care se intareste (care creste) nu asteapta favoruri din partea lui Dumnezeu (v. 7-8). 
- credinta matura recunoaste ca Dumnezeu nu are nici o obligatie fata de credincios. “Suntem niste robi 

netrebnici; am facut ce eram datori sa facem.” (v. 9-10). 

Aplicatii Practice: 
a. Sa ne fereasca Dumnezeu sa fim pricina de poticnire pentru aproapele nostru (v. 1-2). 
b. Nu exista limita in ceea ce priveste iertarea. Suntem chemati sa iertam ori de cite ori ni se cere iertare (v. 3-4). 
c. Toti vrem mai multa credinta! D-l ne spune insa sa o folosim pe cea pe care o avem, chiar daca este mica (v. 5-6). 
d. Sa nu asteptam rasplata acum cand lucrarea noastra pe pamant nu este inca terminata (v. 7-8). 
e. Sa ne ferim sa asteptam lauda si recunoastere pentru ceea ce suntem datori sa facem in slujirea noastra (v. 9). 
f. Ascultarea nu trebuie sa devina un motiv de lauda de sine (v. 10). 

         
2. MAI 8 – CREDINTA RECUNOSCATOARE (LUCA 17:11-19)                                                     CUVANTUL DE AUR: LUCA 17:15  

Introducere: - “Multumiti lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; caci aceasta este voia lui Dumnezeu, in Hristos Isus, cu privire 

la voi.”  (1 Tesaloniceni 5:18) 

                     

I. CEI ZECE LEPROSI CAUTA AJUTORUL DOMNULUI ISUS  (LUCA 17:11-13) 
- in drum spre Ierusalim Domnul Isus este intampinat de cei zece leprosi (v. 11-12) 
- cei zece leprosi cer mila din partea Domnului  (v.13). 

 
II. DOMNUL ISUS II VINDECA (LUCA 17:14) 

- Domnul Isus ii trimite inaintea preotilor (v.14). 
- leprosii asculta de Domnul si pe drum inspre preoti sunt vindecati (v. 14). 

 
III. DOUA RASPUNSURI DIN PARTEA LEPROSILOR VINDECATI  (LUCA 17:15-16) 

- noua dintre leprosi, dupa ce sunt vindecati, merg sa se infatiseze preotilor (v. 15). 
- leprosul samaritean s-a intors din drum ca sa multumeasca Domnului pentru vindecare (v.15). 

 
IV. REACTIA DOMNULUI ISUS     (LUCA 17:17-19) 

- Domnul se intreaba cum se face ca doar unul din zece s-a intors sa multumeasca pentru vindecare (v.17-18). 
- Domnul Isus vindeca prin puterea Lui, dar este nevoie si de credinta  celui care cauta vindecarea (v. 19). 

 
Aplicatii Practice: 

a. Cei care au cea mai mare nevoie din partea lui Dumnezeu de ajutorul Sau, de multe ori, stau departe de El (v. 11-12). 
b. Toti trebuie sa cerem ajutorul si mila Domnului (v. 13). 
c. In masura in care ascultam de Cuvantul Domnului, Domnul da rezolvare si lucreaza in viata noastra (v. 14). 
d. Multumirea pentru ceea ce Domnul a facut in viata noastra trebuie sa fie facuta cu lauda si in mod public (v. 15-16). 
e. Exprimarea multumirii noastre fata de Dumnezeu este, de multe ori, si din pacate, ultimul lucru in gandurile si mintile 

noastre. Cei noua leprosi nu s-au mai intors sa multumeasca Domnului pentru vindecarea lor (v. 17-18). 
f. Domnul Isus ii asigura de ajutor pe cei care vin inaintea Lui (v. 19). 
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3. MAI 15 – CREDINTA UMILA (LUCA 18:9-14)                                   CUVANTUL DE AUR: LUCA 18:14 
Introducere:  - Primul pacat comis vreodata a fost pacatul mandriei (Isaia 14:13) si pacatul acesta continua sa domine si astazi 
omenirea. Societatea noastra este saturata de mandrie, si, din pacate, mandria este prezenta si in biseirica. Mandria se 
deghizeaza in asa fel in vietile credinciosilor, incat, uneori, este greu de identificat. 
                       
I. PILDA DOMNULUI ISUS   (LUCA 18:9-10) 

- Domnul Isus spune aceasta pilda pentru cei fatarnici (“se incredeau in ei insisi ca sint neprihaniti…”) (v. 9). 
- fariseul si vamesul merg la Templu sa se roage (v.10). 

 
II. DOUA FELURI DE RUGACIUNI  (LUCA 18:11-13) 

- rugaciunea fariseului este plina de mandrie (v. 11-12). 
- rugaciunea vamesului este umila (v. 13). 

 
III. CONCLUZIA DOMNULUI ISUS  (LUCA 18:14) 

- ”oricine se inalta va fi smerit si oricine se smereste va fi inaltat.” (v. 14) 

Aplicatii Practice: 
a. Nimeni nu poate fi neprihanit prin el insusi (v. 9). 
b. Daca privim cu dispret la cei din jurul nostru, sa fim siguri ca “neprihanirea” noastra nu este de la Dumnezeu (v. 9). 
c. Rugaciunea fariseului este un exemplu de rugaciune care nu este primita inaintea lui Dumnezeu. Acest ”model” de 

rugaciune trebuie evitat cu orice pret de catre copiii lui Dumnezeu (v. 10-11). 
d. Multe rugaciuni facute in public nu sunt altceva decat “explozii” de mandrie care-l demasca pe cel care se roaga         

(v. 12). 
e. Nu ne putem apropia de Dumnezeu fara ca in prealabil sa recunoastem ca avem nevoie de mila lui Dumnezeu (v. 13). 
f. Daca vrem sa evitam sa fim umiliti de Dumnezeu, trebuie sa avem dorinta si curajul sa ne umilim inaintea Lui (v. 14). 

     
                                                                                 

4. MAI 22 – CREDINTA DEPLINA (ASEMENI CREDINTEI COPIILOR) (LUCA 18:15-27; MARCU 10:16)      

        CUVANTUL DE AUR: LUCA 18:17 

Introducere:  - In efortul nostru de a ne educa si invata copiii, ne gasim de multe ori in situatia de a invata noi de la ei. Invatam 
de la copiii de cativa anisori care sunt fericiti si se multumesc cu jocuri si jucarii simple,  sa fim multumiti cu lucrurile simple din 
viata. Invatam sa-i acceptam pe semenii nostri fara rezerve, asa cum o fac copiii cu ceilalti copii. Invatam de la ei sa iubim, si sa 
credem. Asa cum cred ei, coppiii, fara rezerve, in ceea ce le spunem, asa trebuie sa credem noi in ceea ce ne spune Tatal ceresc. 
 
I. SIMPLITATEA CREDINTEI  (LUCA 18:15-17; MARCU 10:16) 

- Domnul accepta copiii si vrea ca ei sa vina la El (v. 15-16). 
- Domnul lauda credinta simpla a copiilor. Acest fel de credinta este cea care duce in Imparatia Lui (v. 17). 
- Domnul binecuvinteaza copiii (Marcu 10:16). 

 

II. PROVOCAREA CREDINTEI  (LUCA 18:18-22) 

- tanarul bogat are o intrebare foarte importanta pentru Domnul (v. 18). 

- Domnul raspunde intrebarii tanarului, dar nu in felul dorit de el (v. 19-20). 

- Domnul prezinta acestui tanar inca o cerinta (v. 21-22). 

 

III. RASPLATIREA CREDINTEI  (LUCA 18:23-27) 

- bogatiile sunt sau pot deveni periculoase pentru cei care sunt pe calea credintei (v. 23-25). 

- totul este cu putinta la Dumnezeu: cei bogati pot fi mantuiti (v. 26-27). 

Aplicatii Practice: 
a. Copiii lui Dumnezeu trebuie sa creasca in cunostinta si intelepciune, si credinta lor trebuie sa fie una sincera si simpla, 

la fel ca si credinta copiilor (v. 15-17). 
b. Nu putem intelege pe deplin, aici si acum, ceea ce inseamna cu adevarat bunatatea lui Dumnezeu (v.18-19). 
c. Implinirea celor zece porunci este buna, dar implinirea ei nu duce la mantuire. Viata predata in totalitate Domnului, 

prin credinta in El, duce la mantuire (v. 20-22). 
d. Pentru multi din cei care iubesc bogatiile acestei lumi, intrarea in Imparatia Lui devine, din pacate,  imposibila. Ei nu 

sunt gata sa renunte la aceste bogatii si sa-L urmeze pe Domnul in ascultare (v. 23-24). 
e. Prin indurarea si dragostea lui Dumnezeu, chiar si cei bogati, insa, daca accepta jertfa mantuitoare a Domnului, si 

asculta de El, pot fi mantuiti (v. 25-27). 
f. Domnul Isus isi iubeste si binecuvinteaza copiii (Marcu 10:16). 
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5. MAI 29 – CREDINTA PLINA DE BUCURIE (LUCA 19:1-10)            CUVANTUL DE AUR: LUCA 19:10 

Introducere:  - Adevarata bucurie in viata copilului lui Dumnezeu vine prin cunoasterea Domnului Isus si prin umblarea cu El 
prin credinta. Relatarea intalnirii lui Zacheu cu Domnul Isus confirma faptul ca credinta aduce bucurie. 
 
I. OMUL CARE CAUTA SA-L VADA PE DOMNUL ISUS  (LUCA 19:1-6) 

- Domnul trece prin Ierihon si Zacheu, mai-marele vamesilor, este interesat sa-L vada pe Isus (v. 1-2). 
- in dorinta lui de a-L vedea pe Isus, Zacheu se urca in dud (v. 3-4). 
- la invitatia (porunca) Domnului Isus, Zacheu coboara “in graba” din dud (v. 5-6). 

 

II. OMUL CARE SE BUCURA DE INTALNIREA CU DOMNUL ISUS (LUCA 19:7-10) 

- oamenii il critica pe Domnul Isus, dar si pe Zacheu (v. 7). 

- Zacheu este gata sa-si plateasca nedreptatile facute oamenilor (v. 8). 

- Mantuirea Domnului “intra in casa” lui Zacheu (v. 9-10). 

Aplicatii Practice: 
a. Bogatia nu-L ajuta cu nimic pe cel bogat ca sa-L vada pe Domnul Isus (v. 1-3). 
b. Deseori, dorim doar o frantura din Domnul Isus, dar Domnul ni se ofera pe deplin atunci cand iL cautam cu adevarat 

(v. 4-5). 
c. Cand Domnul ne cheama, trebuie sa raspundem imediat si cu bucurie (v. 6). 
d. Cautarea celor pierduti aduce cu sine critica din partea celor fatarnici (self-righteous) (v. 7). 
e. Daca suntem cu adevarat “atinsi” de Cristos, relatiile noastre cu semenii nostri vor fi intotdeauna marcate de 

generozitate si de dorinta de a “repara” o nedreptate infaptuita in trecut (v. 8). 
f. Daca suntem mantuiti, lucrul acesta se datoreaza Domnului Isus care ne-a cautat si ne-a gasit (v. 10). 
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