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

TEMA LECTIILOR PENTRU LUNA AUGUST 2019: BINECUVANTARI PROVIDENTIALE 
 

1. 4 AUGUST – ALEGEREA LUI DUMNEZEU PENTRU ISAAC (GENESA 24: 10-20, 26-28)               CUVANTUL DE AUR: GENESA 24: 14 

“Fa ca fata careia ii voi zice: "Pleaca-ti vadra, te rog, ca sa beau" si care va raspunde: "Bea si am sa dau de baut si 

camilelor tale" sa fie aceea pe care ai randuit-o Tu pentru robul Tau, Isaac! Si prin aceasta voi cunoaste ca Te-ai 

indurat de stapanul meu.” (Genesa 24:14)                                        

 

I. RUGACIUNEA UNUI SLUJITOR  (GENESA 24: 10-14) 

- sosirea in Mesopotamia (v. 10-11) 

- rugaciunea de langa fantana (v. 12-14)   

      

II. RASPUNSUL LA RUGACIUNE   (GENESA 24: 15-20)        

- Rebeca, fata lui Betuel, vine la fantana (v. 15-16) 

- cererea slujitorului lui Avraam (v. 17-18) 

- cererea slujitorului implinita (v. 19-20) 

 

III. O EXPRESIE DE LAUDA SI MULTUMIRE  (GENESA 24: 26-28) 

- multumirea deosebita a slujitorului (v. 26-27) 

- istorisirea Rebecai (v. 28) 

Aplicatii Practice:  
a. Fii dependent de bunatatea lui Dumnezeu in a implini cu succes misiunea primita din partea Lui (v. 10-12). 
b. Fii atent la mana plina de indurare a lui Dumnezeu atunci cand astepti ajutorul Lui (v. 13). 
c. Este bine sa intelegem ca virtutile pe care le cauta oamenii nu sunt aceleasi care au valoare in ochii Domnului (v. 14). 
d. Zile de rutina obisnuita pot conduce la impliniri deosebite din partea lui Dumnezeu (v. 15-16). 
e. Apreciaza valoarea inimii slujitorului lui Dumnezeu tot asa cum o apreciaza Dumnezeu (v. 17-20). 
f. Inchinarea si multumirea ar trebui sa fie primul raspuns in urma unei rugaciuni implinite (v. 26-27). 
g. Fii dornic sa impartasesti cu altii Lucrarile lui Dumnezeu in viata ta sau lucrarile celor din jurul tau (v. 28). 

 
2. 11 AUGUST – ISAAC SI REBECA (GENESA 24: 50-54, 59-67)                                                          CUVANTUL DE AUR: GENESA 24: 51 

“Iata, Rebeca este inaintea ta; ia-o si du-te, ca sa fie nevasta fiului stapanului tau, cum a spus Domnul.” (Genesa 24:51) 
        

I. ACCEPTUL FAMILIEI IN PRIVINTA CASATORIEI REBECAI   (GENESA 24: 50-51) 

- recunoasterea voii lui Dumnezeu (v. 50-51) 

 

II. APRECIEREA SLUJITORULUI LUI AVRAAM  (GENESA 24: 52-54) 
- multumirea si darurile de logodna (v. 52-53) 

- planificarea intoarcerii acasa (v. 54). 
 

III. BINECUVANTAREA REBECAI    (GENESA 24: 59-60) 
- plecarea Rebecai precedata de binecuvantare (v. 59-60) 

 
IV. INTALNIREA CU ISAAC SI CASATORIA 

- apropierea de casa (v. 61-63) 
- intalnirea cu Isaac (v. 64-65) 
- inceputul unei casatorii binecuvantate (v. 66-67) 

Aplicatii practice 

a. Trebuie sa intelegem ca Cuvantul lui Dumnezeu este Cel care se implineste (v. 50-51). 
b. Inchina-te si multumeste-i lui Dumnezeu atunci cand El raspunde nevoilor tale (v. 52-54). 
c. Cand incepi o noua viata in Cristos trebuie sa te indepartezi de viata veche din trecut (v. 59-60). 
d. Increde-te in Dumnezeu si in prezenta si protectia Lui pe calea credintei tale (v. 61). 
e. Chiar si atunci cand asteptarea este, sau pare lunga, fii increzator ca Dumnezeu isi tine promisiunile (v. 62-63). 
f. Supunerea noastra fata de voia lui Dumnezeu este un lucru esential in viata de credinta (v. 64-67). 
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3. 18 AUGUST – FIII LUI ISAAC SI REBECA (GENESA 25: 19-28)                                                       CUVANTUL DE AUR: GENESA 25: 21  

“Isaac s-a rugat Domnului pentru nevasta sa, caci era stearpa; si Domnul l-a ascultat: nevasta sa, Rebeca, a ramas 

insarcinata.” (Genesa 25:21) 
 

I. NEVOIA INTERVENTIEI DIVINE   (GENESA 25: 19-22)   

- Isaac fiul lui Avraam (v. 19) 

- casatoria cu Rebeca (v. 20) 

- rugaciunea lui Isaac si raspunsul Domnului (v. 21) 

- lupta copiilor din pantecele Rebecai (v. 22) 

   

II. SEMNUL UNUI VIITOR CONFLICT (GENESA 25: 23-28) 

- profetia lui Dumnezeu cu privire la cele doua neamuri (v. 23-24) 

- cei doi gemeni: Esau si Iacov (v. 25-26) 

- favoritismul parintilor (v. 27-28) 

Aplicatii practice 
a. Dumnezeului nostru ii pasa de detaliile vietilor noastre si El isi implineste intotdeuna planurile Lui cu privire la noi      

(v. 19-20). 
b. Familiile cu frica de Dumnezeu se roaga si doresc ca voia Lui sa se implineasca in familiile lor (v. 21). 
c. Nu ezita nicioadata sa ceri ajutorul lui Dumnezeu atunci cand esti confuz si nu intelegi voia Lui (v. 22). 
d. Chiar daca Dumnezeu este in control, noi oamenii suntem responsabili fata de alegerile pe care le facem ( v. 23-26). 
e. Disfunctionalitatea omului nu deraiaza voia si planurile lui Dumnezeu (v. 27-28) 

 
 
 

4. 25 AUGUST – BINECUVANTARILE LUI ISAAC ( GENESA 26: 1-5, 12-14, 20-25)              CUVANTUL DE AUR: GENESA 26: 24 

“Domnul i S-a aratat chiar in noaptea aceea si i-a zis: "Eu sunt Dumnezeul tatalui tau, Avraam; nu te teme, caci Eu 

sunt cu tine; te voi binecuvanta si iti voi inmulti samanta, din pricina robului Meu, Avraam.” (Genesa 26: 24) 
   

I. BINECUVANTARI PROMISE  (GENESA 26: 1-5)   

- cea de-a doua foamete (v. 1) 

- porunca Domnului (v. 2-3) 

- promisiunea Domnului (v. 4-5) 

 

II. REALITATEA BINECUVANTARILOR  (GENESA 26: 12-14) 

- semanaturi si rod insutit (v. 12) 

- prosperitate deosebita (v. 13-14) 

 

III. CEARTA PASTORILOR  (GENESA 26: 20-23) 

- cearta pentru apa (v. 20-21) 

- compromisul (in sens bun) (v. 22-23) 

 

IV. PROMISIUNE CONFIRMATA (GENESA 26: 24-25) 

- aratarea Domnului (v. 24) 

- altarul si chemarea numelui Domnului (v. 25) 

Aplicatii Practice: 

a. Incercarile si testele care vin in viata copiilor lui Dumnezeu aduc maturizare spirituala (v. 1). 

b. Adevarata credinta ne ajuta sa umblam increzatori pe cale, stiind ca Domnul este credincios promisiunilor Lui (v. 2-3). 

c. Copiii Domnului se incred total in promisiunile Lui (v. 4-5). 

d. In ciuda greselilor copiilor Lui, Dumnezeu este credincios si isi revarsa binecuvantarile Lui peste ei (v. 12-14). 

e. Conflictele ofera posibilitatea copiiilor lui D-zeu sa-si arate credinta in caracterul si promisiunile lui D-zeu (v. 20-22). 

f. Inchinarea este cel mai bun raspuns in fata promisiunilor Dumnezeului nostru implinite (v. 23-25). 
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