
 
NOUL CICLU DE STUDII PENTRU LUNILE SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE, NOEMBRIE, 2019: ELIBERARE                                      

(BETANIA, LA HABRA, CA)       
TEMA LECTIILOR PENTRU LUNA SEPTEMBRIE 2019: CHEMAREA LA ELIBERARE 

 
1. 1 SEPTEMBRIE – O LUNGA SI GREA ASUPRIRE (EXODUL 1: 7-22)                                CUVANTUL DE AUR: EXODUL 1: 13-14 

“Atunci egiptenii au adus pe copiii lui Israel la o aspra robie. Le-au facut viata amara prin lucrari grele de lut si caramizi si 

prin tot felul de lucrari de pe camp, si in toate muncile acestea, pe care-i sileau sa le faca, erau fara niciun pic de mila.”   

(Exodul 1:13-14)                                        
 

I. ISRAEL PROSPERA IN EGIPT (EXODUL 1:7) 

- ca uramare a influentei lui Iosif, Israelitii au trait o viata prospera (v. 7).  

      

II. ISRAEL SUFERA IN EGIPT   (EXODUL 1: 8-14)        

- un nou imparat (v. 8-10) 

- imprejurari noi (v. 11-12) 

- supraveghetori noi (ispravnicei) (v. 13-14) 

 

III. ISRAEL SUPRAVETUIESTE IN EGIPT  (EXODUL 1:15-22) 

- un plan nou (v. 15-16) 

- actiuni indraznete (v. 17-19) 

- rasplata divina si o porunca noua (v. 20-22) 

Aplicatii Practice:  
a. Imparatii pamantului se ridica si cad, dar puterea lui Dumnezeu ramane aceiasi (v. 7-9). 
b. Cand Dumnezeu isi binecuvinteaza copiii cu abundenta, dusmanul cauta, de cele mai multe ori, sa-i distruga (v. 10-11). 
c. Prin puterea lui Dumnezeu, si in astfel de imprejurari (persecutie), copiii Domnului pot creste spiritual (v. 12-14). 
d. Dumnezeu ii protejeaza pe cei care se tem de El si nu se trag inapoi inaintea pericolului (v. 15-21). 
e. Este neintelept pentru om sa  pronunte judecata lui Dumnezeu peste copiii lui Dumnezeu (v. 22). 

 
2. 8 SEPTEMBRIE – NASTEREA LUI MOISE (EXODUL 2: 1-10)                                                              CUVANTUL DE AUR: EXODUL 2:10 

“Copilul a crescut, si ea l-a adus fetei lui faraon; si el i-a fost fiu. I-a pus numele Moise; caci, a zis ea, l-am scos din ape.” 

(Exod 2:10) 
        

I. NASTEREA LUI MOISE             (EXODUL 2: 1-2) 

- parinti din casa lui Levi (v. 1) 

- ascuns trei luni de mama lui (v.2) 

 

II. MOISE, INTRE TRESTII, PE MAULUL RAULUI  (EXODUL 2: 3-4) 
- inginiozitatea mamei (v. 3) 
- supraveghere de la distanta (v. 4) 

 
III. ADOPTIA SI CRESTEREA LUI MOISE  (EXODUL 2: 5-10) 

- compasiunea fetei lui faraon (v. 5-6) 
- proviziile lui Dumnezeu (v. 7-9) 
- Moise, fiul  fetei lui faraon (v. 10) 

Aplicatii practice 

a. Planul lui Dumnezeu pentru noi este stabilit inainte ca noi sa ne nastem (v. 1-2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
b. Mame cu teama de Dumnezeu fac decizii intelepte care sa protejeze viata copiilor lor (v. 3). 
c. Atunci cand alegem sa ascultam de Dumezeu, El ne va arata ce trebuie sa facem. Dumnezeu ne protejeaza in mijlocul 

pericolelor vietii (v. 3-4). 
d. Sa nu ne temem de situatii periculoase care-i implica pe necredinciosi pentru ca ei insusi (necredinciosii) implinesc 

voia suverana a lui Dumnezeu (v. 5-9). 
e. Dumnezeu poate folosi resursele dusmanului spre folosul nostru  (v. 10). 
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3. 15 SEPTEMBRIE – UN EXIL CONFORTABIL  (EXODUL 2: 11-25)                                                        CUVANTUL DE AUR: EXODUL 2: 15 

“Faraon a aflat ce se petrecuse si cauta sa omoare pe Moise. Dar Moise a fugit dinaintea lui faraon si a locuit in tara 

Madian. A sezut langa o fantana.” (Exodul 2: 15) 
 

I. MOISE IN EGIPT    (EXODUL 2: 11-15)   

- Moise actioneaza pripit (v. 11-12) 

- crima lui Moise expusa (v. 13-14) 

- Moise fuge din Egipt 

   

II. MOISE IN MADIAN (EXODUL 2: 16-22) 

- un act nobil (v. 16-17) 

- un raport favorabil (v. 18-19) 

- o invitatie cu rezultate (v. 20-21) 

 

III. ISRAEL IN EGIPT  (EXODUL 2: 23-25) 

- gemetele copiilor lui Israel (v. 23) 

- raspunsul lui Dumnezeu (v. 24-25) 

Aplicatii practice 
a. Cand raspundem raului cu rau, trebuie sa acceptam consecintele (v. 11-14). 
b. Dragostea lui Dumnezeu ne gaseste si atunci cand ne simtim pierduti si singuri (v. 15). 
c. Chiar si in imprejurari grele putem gasi cai in a-L onora pe Dumnezeu si a-i sluji pe altii (v. 16-17). 
d. Dragostea lui Dumnezeu se manifesta in noi prin felul in care noi ne comportam unii cu altii (v. 18-20). 
e. Daca suntem copii ai lui Dumnezeu, si noi suntem straini pe acest pamant (v. 21-22). 
f. Dumnezeu isi tine intotdeauna promisiunile (v. 23-25). 

 
4. 22 SEPTEMBRIE – MOISE INAINTEA RUGULUI APRINS (EXODUL 3: 1-10)                 CUVANTUL DE AUR: EXODUL 3: 10) 

“Acum, vino, Eu te voi trimite la faraon, si vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel.” (Exodul 3: 10) 
   

I. MOISE, SLUJITORUL DOMNULUI   (EXODUL 3: 1)   

- Moise la muntele lui Dumnezeu (v. 1) 

 

II. ARATAREA DOMNULUI IN RUGUL APRINS (EXODUL 3: 2-6) 

- o priveliste incredibila (v. 2-3) 

- o avertizare divina (v. 4-5) 

- o identificare precisa (v. 6) 

 

III. PLANUL DOMNULUI PENTRU POPOR LUI (EXODUL 3: 7-9) 

- compasiune divina (v. 7) 

- determinare divina (v. 8-9) 

 

IV. CHEMAREA DOMULUI PENTRU MOISE (EXODUL 3: 10) 

- chemarea lui Moise (v. 10a) 

- promisiunea eliberarii (v. 10b) 

Aplicatii Practice: 

a. Dumnezeu ti se va descoperi personal la momentul potrivit (moment ales de El) (v. 1-2). 

b. Este important sa-i raspunzi lui Dumnezeu atunci cand El te cheama si vrea atentia ta (v. 3-4). 

c. Sa raspundem chemarii lui Dumnezeu cu umilinta si ascultare deplina (v. 4-5). 

d. Cand D-zeu te cheama, El a pregatit deja proviziile necesare ca sa-ti implinesti slujba la care ai fost chemat (v. 6-9). 

e. Este o binecuvantare sa fi folosit de Dumnezeu (v. 10). 

f. Cand Dumnezeu te cheama la o slujba, El merge cu tine (v. 10). 
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5. 29 SEPTEMBRIE – LASA POPORUL MEU SA PLECE (EXODUL 5: 1-9)                             CUVANTUL DE AUR: EXODUL 5: 1) 

“Moise si Aaron s-au dus apoi la faraon si i-au zis: "Asa vorbeste Domnul Dumnezeul lui Israel: "Lasa pe poporul 

Meu sa plece ca sa praznuiasca in pustiu un praznic in cinstea Mea.” (Exodul 5:1) 
   

I. PRIMA CERINTA A LUI MOISE (EXODUL 5: 1-2)   

- lasa poporul meu sa plece (let my people go) (v. 1) 

- Cine este Domnul (v. 2) 

 

II. A DOUA CERINTA A LUI MOISE (EXODUL 5: 3-9) 

- prima cerinta repetata (v. 3) 

o acuzatia lui faraon (v. 4-5) 

o prunca lui faraon (v. 6-9) 

Aplicatii Practice: 

a. Puterea lui Dumnezeu este mai mare decat oricare alta putere sau autoritate omeneasca (v. 1). 

b. Cand liderii lumii nu recunosc autoritatea lui Dumnezeu, EL se foloseste de lucruri si oameni simpli ca ca sa-i invete 

umilinta (v. 2-5). 

c. Necazurile si greutatile oamenilor sunt oportunitati de care Dumnezeu se foloseste ca sa-si demonstreze puterea 

dragostei Lui (v. 6-8). 

d. Sa ne temem doar de Dumnezeu! Cand traim in ascultare de EL, noi beneficiem de protectia lui divina (v. 8). 

e. Orice incercare de a periclita viata copiilor lui Dumnezeu este un atac indreptat impotriva lui Dumnezeu (v. 9). 
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