
 
NOUL CICLU DE STUDII PENTRU LUNILE IUNIE, IULIE, AUGUST, 2019: CREDINTA & PROVIDENTA (BETANIA, LA HABRA, CA)       

TEMA LECTIILOR PENTRU LUNA IUNIE 2019: O CHEMARE LA CREDINTA / CREDINTA MATURA 
 

A. O CHEMARE LA CREDINTA (2 IUNIE-23 IUNIE) 
1. 2 IUNIE – AVRAM CHEMAT DE DUMNEZEU (GENESA 11:31-32, 12: 1-9)                                    CUVANTUL DE AUR: GENESA 12: 1 

“Domnul zisese lui Avram: Iesi din tara ta, din rudenia ta si din casa tatalui tau si vino in tara pe care ti-o voi arata.” 

(Genesa 12:1)                                        

 

I. CHEMAREA LUI AVRAM  (GENESA 11: 31-32, 12: 1-3) 

- o calatorie incompleta (11: 31-32) 

- o promisiune uimitoare (12: 1-3)   

      

II. ASCULTAREA LUI AVRAM  (GENESA 12: 4-5)        

- plecarea din Haran (v. 4) 

- ajuns la destinatie in Canaan (v.5) 

 

III. INCREDEREA LUI AVRAM   (GENESA 12: 6-9) 

- la Sihem, la stejarul lui More (v. 6) 

- o noua promisiune mare (v. 7) 

- calatoria spre miazazi (sud) (v. 8-9) 

Aplicatii Practice:  
a. Concentreaza-te asupra promisiunilor lui Dumnezeu atunci cand intalnesti piedici si ai parte de intarzieri pe drumul 

credintei (11:31-32). 
b. Credinciosii care-l urmeaza pe Domnul au mult mai mult de castigat decat de pierdut (12:1). 
c. Daca implinim voia Domnului cu privire la noi, El ne poate folosi (si ne foloseste) spre binecuvantarea altora (v. 2-3). 
d. Dumnezeu poate cere, uneori, unui credincios sa-si lase prieteni si locuri dragi, pentru a-si implini planul Lui (v. 4). 
e. Ascultarea de Dumnezeu da putere credinciosului sa ramana tare in fata dusmanilor (v. 5-6). 
f. Inchina-te Lui atunci cand trebuie sa astepti (v. 7)  
g. Fii credincios si increde-te in El atunci cand planul Lui se desfasoara inaintea ochilor tai (v. 8-9). 

 
2. 9 IUNIE – AVRAM LOCUIESTE IN CANAAN (GENESA 13: 10-18)                                             CUVANTUL DE AUR: GENESA 13: 14-15 

“Domnul a zis lui Avram, dupa ce s-a despartit Lot de el: "Ridica-ti ochii si, din locul in care esti, priveste spre 

miazanoapte si spre miazazi, spre rasarit si spre apus; caci toata tara pe care o vezi, ti-o voi da tie si semintei tale in 

veac.” (Genesa 13: 14-15) 
        

I. DESPARTIREA LUI AVRAM DE LOT     (GENESA 13: 10-13) 

- Lot alege campia Iordanului (v.10-11). 

- Avram a ramas cu cetatile din campie si a locuit in Canaan (v. 12-13). 

 

II. PROMISIUNILE LUI DUMNEZEU PENTRU AVRAM  (GENESA 13: 14-16) 
- Avram priveste la tara promisa (v. 14-15). 
- Domnul ii promite o “samanta” nespus de mare (v. 16). 

 
III. AVRAM EXPLOREAZA TARA PROMISA  (GENESA 13:17-18) 

- Avram pleaca in recunoastere si apoi se aseaza si locuieste linga stejarii lui Mamre, langa Hebron, unde 
zideste un altar Domnului (v. 17-18). 

Aplicatii practice 

a. Alegerile pe care le faci, fie te departeaza, fie te apropie de Dumnezeu (v. 10). 
b. Deciziile care au la temelie zgarcenia si egoismul conduc intotdeauna la necaz (v. 11). 
c. Deciziile intelepte au la baza credinta in promisiunile lui D-zeu. Ele nu se bazeaza pe ceea ce vedem/simtim (v. 12-13). 
d. Domnul ofera mult mai mult celor care il urmeaza pe el; mai mult chiar decat ei isi pot imagina (v. 14-15). 
e. Nu te indoi niciodata de ceea ce poate face Dumnezeu cu cel care se increde in promisiunile Lui si il asculta (v. 16-18). 
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3. 16 IUNIE – AVRAM BINECUVANTAT DE MELHISEDEC (Genesa 14:1-2, 14: 11-20)              CUVANTUL DE AUR: GENESA 14: 18-19  

“Melhisedec, imparatul Salemului, a adus paine si vin: el era preot al Dumnezeului celui Preainalt. Melhisedec a 

binecuvantat pe Avram si a zis: "Binecuvantat sa fie Avram de Dumnezeul cel Preainalt, Ziditorul cerului si al 

pamantului.” (Genesa 14: 18-19) 
 

I. RAZBOIUL SI CAPTURAREA LUI LOT    (GENESA 14: 1-2, 11-12)   

- razboiul (v. 1-2) 

- capturarea lui Lot (v. 11-12) 

   

II. BIRUINTA LUI AVRAM SI ELIBERAREA LUI LOT (GENESA 14: 13-16) 

- reactia lui Avram (v. 13-14) 

- eliberarea lui Lot si aducerea inapoi a bogatiilor luate (v. 15-16) 

 

III. MELHISEDEC IL BINECUVINTEAZA PE AVRAM (GENESA 14: 17-20) 

- intampinarea lui Avram de catre Melhisedec (v. 17-18) 

- binecuvantarea lui Avram (v. 19-20) 

Aplicatii practice 
a. Intr-o lume cazuta, conflictele si razboaiele aduc suferinta inclusiv copiilor lui Dumnezeu (v. 1-2). 
b. Zgarcenia si nemultumirea poate cauza pierderea a ceea ce ai (v. 11-12). 
c. Fii pregatit atunci cand Dumnezeu vrea sa te foloseasca in ajutorul celor care sunt in criza (v.13). 
d. In situatiile dificile din viata, Dumnezeu da copiilor Lui intelepciune si curaj (v. 14-16). 
e. Este intelept ptr copiii D-lui sa nu se lase influentati de cei ale caror valori nu corespund valorilor D-lui nostru (v. 17). 
f. Increde-te in Dumnezeu atunci cand ai nevoie de putere si improspatare ca sa treci prin necazurile vietii (v. 18). 
g. Darnicia este un act de inchinare. Darnicia este rezultatul unei inimi multumitoare (v. 19). 

 
4. 23 IUNIE – CREDINTA EXEMPLARA A LUI AVRAM (GENESA 15: 1-17)                  CUVANTUL DE AUR: GENESA 15:6 

  “Avram a crezut pe Domnul, si Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihanire.” (Genesa 15:6) 
   

I. FRUSTRAREA LUI AVRAM     (GENESA 15: 1-3)   

- intrebarea lui Avram (v. 1-2) 

- raspunsul lui Dumnezeu (v. 3) 

 

II. REASIGURAREA LUI DUMNEZEU PENTRU AVRAM (GENESA 15: 4-5) 

- promisiunea mostenitorului (v. 4) 

- promisiunea unui neam mare (v. 5) 

 

III. CREDINTA LUI AVRAM SOCOTITA NEPRIHANIRE (GNESA 15: 6) 

- credinta adanca a lui Avram, in ciuda lipsei evindentei fizice, este socotita neprihanire (v.6) 

 

IV. CONFIRMAREA PROMISIUNII LUI DUMNEZEU (GENESA 15: 7-17) 

- promisiunea initiala din Genesa 12:1-3 aste intarita de mentionarea tarii acesteia –“tara aceasta” (v. 7-8) 

- pregatirea pentru semnul lui Dumnezeu dat lui Avram (v. 9-11) 

- un timp de incercare in viitor (v. 12-14) 

- intoarcerea acasa din robie (v. 15-17) 

Aplicatii Practice: 

a. Dumnezeu te-a aparat de dusmani in trecut si te va apara de ei si in viitor (v. 1). 

b. Copiii Domnului trebuie sa se increada in ”timming-ul” Lui chiar si atunici cand solutia lui Dumnezeu intarzie (v. 2-3). 

c. Increde-te in Domnul chiar si atunci cand promisiunile Lui par prea bune ca sa fie adevarate (v. 4-5). 

d. Credinta noastra in Dumnezeu este baza relatiei noastre cu El (v. 6). 

e. Suntem in voia Lui atunci cand implinim ceea ce ne invata Scriptura (v.7-11). 

f. Ne putem baza, fara rezerve, pe Dumnezeul nostru atotputernic care ne iubeste neconditionat (v. 12-17).  
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B. CREDINTA MATURA (30 IUNIE – 28 IULIE) 
5. 30 IUNIE – PRIMUL FIU AL LUI AVRAM (GENESA 16: 1-11, 15-16)                                CUVANTUL DE AUR: GENESA 16:15 

  “Agar a nascut lui Avram un fiu; si Avram a pus fiului, pe care i l-a nascut Agar, numele Ismael.” (Genesa 16:15) 
   

I. A DOUA NEVASTA A LUI AVRAM (GENSA 16: 1-3)   

- sugestia Saraiei (v. 1-2) 

- Agar data de nevasta lui Avram (V. 3) 

 

II. CONFLICTUL DINTRE NEVESTELE LUI AVRAM (GENESA 16: 4-6) 

- Avram “asculta” de Sarai si Agar ramane insarcinata (v. 4) 

- nemultumirea Saraiei si dispretul ei pentru Agar (v. 5-6) 

 

III. INGERUL DOMNULUI SI AGAR   (GNESA 16: 7-11) 

- interventia divina si intrebarea ingerului (v. 7-8) 

- instructiunile ingerului pentru Agar (v. 9-10) 

- explicatia ingerului pentru Agar (v. 11) 

 

IV. NASTEREA LUI ISMAEL    (GENESA 16: 15-16) 

- Ismael, primul fiu al lui Avram (v. 15-16) 

Aplicatii Practice: 

a. Sa crezi cu adevarat in Dumnezeu inseamna sa crezi in El si atunci cand trebuie sa astepti (v. 1-2). 

b. Dumnezeu este atotputernic si nu este nevoie de interventia omului in implinirea planurilor Lui (v. 3-4). 

c. Cand nu tinem seama de planurile lui Dumnezeu si ne implinim planurile noastre, ajungem in mare necaz (v. 5-6). 

d. Putem sa ne incredem in Dumnezeu chiar si in cele mai intunecate momente din viata noastra (v. 7-11). 

e. Greselile oamenilor nu vor deraia niciodata planurile lui Dumnezeu (v. 15-16). 
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