
 
NOUL CICLU DE STUDII PENTRU LUNILE DECEMBRIE 2016, IANUARIE, FEBRUARIE, 2017 – CREATIE  SI MANTUIRE           

(BETANIA, LA HABRA, CALIFORNIA) 
                                                        TEMA LECTIILOR PENTRU LUNA IANUARIE 2017: TOATA CREATIA IL LAUDA PE DUMNEZEU 

                              
1. IANUARIE 1 – LAUDANDU-L PE DUMNEZEU CREATORUL (PSALMUL 33:1-9)         CUVANTUL DE AUR: PSALMUL 33:6 

Introducere:  - De multe ori, in viata, datorita imprejurarilor, cautam cuvinte de comfort si ultimul lucru pe care vream sa-l 
auzim din partea oamenilor este indemnul de a-L lauda pe Dumnezeu. Cu toate acestea, cand Cuvantul Domnului ne spune prin 
psalmi sa-L laudam pe Domnul, lucrul acesta nu este doar o sugestie, ci este o porunca. In ciuda circumstantelor vietii, a 
necazurilor si incercarilor prin care Domnul, de multe ori, ne vorbeste, Dumnezeu este vrednic de laudele noastre. 
 
I. O INVITATIE LA LAUDA  (PSALMUL 33:1-3) 

- bucura-te in Domnul (v. 1). 
- lauda-L pe Domnul (v. 2). 
- canta-I Domnului (v.3). 

 
II. MOTIVE DE LAUDA  (PSALMUL 33:4-9) 

- atributele lui Dumnezeu (v. 4-5) 

- lucrarea mareata a lui Dumnezeu in creatie (v. 6-9) 

Aplicatii Practice: 
a. Laudele noastre aduse Domnului nu determina doar binecuvantarea noastra ci si binecuvantarea pacatosilor atrasi la 

El prin aceste laude (v. 1; Ps. 67: 5-7). 
b. Muzicienii si cantaretii sunt slujitori ai Domnului care pot folosi o multitudine de instrumente si cantari “noi” pentru a 

aduce slava Dumnezeului preainalt (v. 2-3). 
c. Integritatea si adevarul sunt calitati definitorii a tot ceea ce face Dumnezeu (v. 4; Numeri 23:19; Romani 3:4). 
d. Neprihanirea si dreptatea sunt virtuti pe care Dumnezeu le astepta de la copiii Lui (v. 5; 2Timotei 4:8). 
e. Dumnezeu a creat universul prin Cuvantul Lui si conform voii Lui suverane (v. 6). 
f. Pamantul cu tot ce este pe el sunt ale Domnului si toate asculta de El (v. 7). 
g. Marea putere a lui Dumnezeu ar trebui sa cauzeze teama si reverenta totala din partea oamenilor pentru El (v. 8-9). 

 
2. IANUARIE 8 – TOATA CREATIA SE UNESTE SA DEA LAUDA LUI DUMNEZEU (PSALMUL 96: 1-6, 10-13)                   

   CUVANTUL DE AUR: PSALMUL 96:1 

Introducere:  - Psalmii, ca si in cazul de fata, transmit in cuvinte simple, de multe ori, folosindu-se de un limbaj poetic, 
adevaruri profunde despre Dumnezeu. Psalmii arata mereu si mereu inspre maretia Lui, gloria, puterea si bunatatea Lui, 
dragostea si indurarea Dumnezeului vesnic pentru faptura mainilor Lui. 
 
I. VORBESTE DESPRE GLORIA LUI (PSALMUL 96:1-3)  

- canta Domnului (v. 1-2). 

- declara gloria Domnului (v. 3). 

 

II. RECUNOASTE MARETIA LUI (PSALMUL 96:4-6) 

- Domnul este deasupra tuturor lucrurilor (v. 4). 

- Domnul este creatorul tuturor lucrurilor (v. 5-6). 

 

III. ANTICIPA VENIREA LUI   (PSALMUL 96:10-13) 

- Domnul imparateste (v. 10).  -    Domnul judeca (v. 13). 

- natura se bucura (v. 11-12) 

Aplicatii Practice: 
a. Ar trebui sa ne exprimam laudele noastre in mod simplu si sincer renuntand asfel la inchinarea mecanica, lipsita, de 

multe ori, de continut (v. 1-2). 
b. Evanghelizarea este cerinta lui Dumnezeu pentru noi. Toti trebuie sa spunem semenilor nostri despre minunile 

Domnului. El este vrednic de lauda noastra (v. 3-6). 
c. Dumnezeu domneste peste lucrarea mainilor Lui, fie ca oamenii recunosc, sau nu, domnia Lui (v. 10). 
d. In ciuda circumstantelor vietii, planul suveran a lui Dumnezeu ne da pacea de care avem nevoie (v. 11-12). 
e. Domnul va veni curand si ”va judeca lumea cu dreptate, si popoarele dupa credinciosia Lui.” (v. 13; Mat. 5:6;                 

2Tim 4:8). 
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3. IANUARIE 15 – LAUDANDU-L PE DUMNEZEUL CARE SE INGRIJESTE DE NOI (PSALMUL 65:1-2, 9-13)          

     CUVANTUL DE AUR: PSALMUL 65:9 

Introducere:  - Cand nevoile oamenilor sunt implinite si cand totul merge bine in viata lor, de cele mai multe ori, oamenii uita 
ca Dumnezeu este cel care binecuvinteaza. Ba mai mult, unii oameni cred ca binecuvantarile din viata lor vin peste ei ca si 
rezultat al actiunilor lor. Din lectia de studiu de azi, invatam ca binecuvantarile vin peste noi oamenii din mana lui Dumnezeu, 
din mana Celui care se ingrijeste in fiecare clipa de noi. El este cel care sustine viata fiecaruia dintre noi. 
   
I. DUMNEZEU AUDE SI RASPUNDE RUGACIUNILLOR OAMENILOR (PSALMUL 65:1-2)  

- desi nu-L obliga nimeni sa ne auda rugaciunile si apoi sa ne raspunda, Dumnezeu, in marea lui indurare pentru 

noi, raspunde strigatului nostru inaintea tronului Sau. Faptul ca El raspunde rugaciunilor noastre este un mare 

motiv de a aduce lauda numelui Lui.  

 

II. DUMNEZEU SE INGRIJESTE DE NEVOILE OAMENILOR  (PSALMUL 65:9-13) 

- Dumnezeu se ingrijeste de pamant dandu-i belsug (v. 9-10). 

- Dumnezeu se ingrijeste de oameni incununand anii cu bunatatile Lui (v. 11-13). 

Aplicatii Practice: 
a. Ne inchinam lui Dumnezeu in duh si adevar si accesul nostru inaintea Tatalui este prin Domnul Isus, Fiul Sau preaiubit               

(v. 1-2; Ieremia 29:12). 
b. De nenumarate ori luam prea usor grija pe care Dumnezeu o manifesta pentru pamantul pe care traim si grija pe care 

Dumnezeu o manifesta pentru noi oamenii (v. 9). 
c. Exista un timp pentru toate lucrurile.  Iernii, inevitabil, ii urmeaza primavara. Dumnezeu face toate lucrurile la timpul 

lor (v. 10-11: Eclesiastul 3:1-8; 2Petru 3:8). 
d. Dumnezeu Isi scoate laude de la pamantul care depinde de grija Lui (v. 12-13; Matei 5:45). 

 
4. IANUARIE 22  – LAUDANDU-L PE DUMNEZEU CREATORUL PENTRU INTELEPCIUNEA LUI (PSALMUL 104:1-4, 24-30)              

                                  CUVANTUL DE AUR: PSALMUL 104:24 

Introducere:  - Desi tehnologia poate masura coeficientul de inteligenta al oamenilor (IQ), nu exista nici un test care sa poata 

masura cunostinta, inteligenta si intelepciunea Creatorului nostru. Chiar daca pamantul este sub blestem, noi continuam sa 

vedem intelepciunea lui Dumnezeu la lucru, de exemplu: balanta perfecta intre uscat si apa (aprox. 30%-70%), apa in cele trei 

forme: solida, lichida si gazoasa, etc., etc. Intelepciunea lui Dumnezeu materializata in planul de salvare al omenirii trece 

dincolo de orice intelegere omeneasca, iar intelepciunea Lui de a ne lasa Cuvantul Sfant este de o importanta esentiala pentru 

noi oamenii. 

   
I. MARETIA (GRANDOAREA) LUI DUMNEZEU  (PSALMUL 104:1-4)  

- revelata in caracterul Lui (v. 1-2a) 

- revelata in cerul Lui (locuinta Lui ) (v. 2b-3) 

- revelata in slujitorii Lui (v. 4) 

 

II. INTELEPCIUNEA LUCRARILOR LUI   (PSALMUL 104: 24-30)        

- revelata in creatia Lui (v. 24-26) 

- revelata in providenta Lui (v. 27-30) 

Aplicatii Practice: 
a. Maiestatea lui Dumnezeu conduce la reverenta fata de El. Oamenii trebuie sa raspunda in mod potrivit maiestatii si 

maretiei Lui (v.1-4). 
b. Varietatea creatiei lui Dumnezeu poate fi vazuta peste tot in jurul nostru. Intelepciunea lui Dumnezeu si puterea Lui in 

creatie ”cer” admiratia noastra a oamenilor (v. 24-26). 
c. Dumnezeu este Cel care determina si sustine creatia Lui minunata (v. 27-28; Matei 6:26). 
d. Dumnezeu sustine ordinea in universul creat de El, si tot El este Cel care iL reinoieste. Pamantul cu tot ce este pe el 

este al Domnului. Teoria evolutiei nu poate explica originea universului  si nici felul in care universul functioneaza      
(v. 29-30). 
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5. IANUARIE 29  – TOATA CREATIA IL LAUDA PE DUMNEZEU (PSALMUL 148:1-14)                    CUVANTUL DE AUR: PSALMUL 148:5 

Introducere:  - Cuvantul Scripturii ne arata ca toata creatia IL lauda pe Dumnezeu. Desi cerul si pamantul nu au fost parte din 

pacatul adamic, ele IL lauda pe Dumnezeu. Daca cerul si pamantul asculta in totalitate de Dumnezeu, cu atat mai mult, noi, 

trebuie sa ascultam de El si sa-L laudam. 

 
I. CERUL IL LAUDA PE DUMNEZEU  (PSALMUL 148:1-6)  

- chemarea la lauda (v. 1) 

- lauda fiintelor ceresti (v. 2) 

- lauda corpurilor ceresti (v. 3) 

- lauda cerului cerurilor (v. 4) 

- motivul laudei (v. 5-6) 

 

II. PAMANTUL IL LAUDA PE DUMNEZEU (PSALMUL 148: 7-14)        

- chemarea la lauda (v. 7a) 

- lauda apelor marii si a tuturor adancurilor (v. 7b) 

- lauda fortelor naturii (v. 8) 

- lauda muntilor, dealurilor, si pomilor (v. 9) 

- lauda animalelor pamantului (v. 10). 

- lauda oamenilor pamantului (v.11-12) 

- motivul laudei (v. 13-14) 

Aplicatii Practice: 
a. Copiii lui Dumnezeu iL lauda pe Dumnezeu pentru ca asa porunceste El. Lauda nu este o optiune ci o porunca      

(v. 1; 1Tesaloniceni 5:18). 
b. Intregii creatii ii este poruncit sa laude pe Creatorul (v. 2-5). 
c. Dumnezeu isi supravegheaza intreaga creatia si de aceea noi ne incredem in El si ii laudam numele (v. 6-10). 
d. Indiferent de varsta sau de imprejurarile vietii, suntem chemati sa raspundem poruncii de a-L lauda pe El              

(v. 11-13; 150:6). 
e. Dumnezeu si-a aratat grija fata de copiii Lui, dand copiilor Lui putere din puterea Lui (v. 14). 
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