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

(BETANIA, LA HABRA, CA)       
TEMA LECTIILOR PENTRU LUNA NOIEMBRIE 2019: ELIBERAREA POPORULUI INFAPTUITA 

 
1. 3 NOIEMBRIE – AFARA DIN EGIPT (EXODUL 12:29-42)                               CUVANTUL DE AUR: EXODUL 12: 40-41 

“Sederea copiilor lui Israel in Egipt a fost de patru sute treizeci de ani. Si, dupa patru sute treizeci de ani, tocmai in ziua 

aceea, toate ostile Domnului au iesit din tara Egiptului.”                                         
 

I. PUTEREA LUI DUMNEZEU  (EXODUL 12: 29-30) 

- actul de la miezul noptii (v. 29) 

- mari tipete in Egipt (v. 30) 

      

II. IZBAVIREA LUI DUMNEZEU (EXODUL 12: 31-36)        

- decizia lui Faraon (v. 31-32) 

- graba Egiptenilor (v. 33-34) 

- poporul Domnului capata trecere inaintea Egiptenilor (v. 35-36) 

 

III. PROMISIUNEA LUI DUMNEZEU  (EXODUL 12: 37-42) 

- plecarea din Egipt (v. 37-39) 

- amintirea suferintei poporului (v. 40-41) 

- amintirea actului eliberarii (v. 42) 

Aplicatii Practice:  
a. Judecata este aspra pentru cei care-L sfideaza pe Dumnezeu (v. 29). 
b. O sfidare continua la adresa lui Dumnezeu duce la o pierdere personala semnificativa (v. 30). 
c. Nimeni nu este atat de puternic incat sa se opuna puterii lui Dumnezeu (v. 31-33). 
d. Sa fim intotdeauna gata sa ascultam atunci cand Dumnezeu ne da directii clare (v. 34). 
e. Dumnezeu poate folosi pe oricine pentru ca sa asigurea bunastarea copiilor Sai (v. 35-39). 
f. Izbavirea poate lua mult timp, dar se merita asteptarea ajutorului din partea Domnului (v. 40-42). 

 
2. 10 NOIEMBRIE – URMARIREA COPIILOR LUI ISRAEL (EXODUL 13: 17-22, 14: 1-9)                  CUVANTUL DE AUR: EXODUL 14: 8-9 

“Domnul a impietrit inima lui faraon, imparatul Egiptului, si faraon a urmarit pe copiii lui Israel. Copiii lui Israel iesisera gata 

de lupta. Egiptenii i-au urmarit; si toti caii, carele lui faraon, calaretii lui si ostirea lui, i-au ajuns tocmai cand erau tabarati 

langa mare langa Pi-Hahirot, fata in fata cu Baal-Tefon.”  
        

I. DIRECTIE DIVINA  (EXODUL 13: 17-22) 

- urmeaza sfatul lui Dumnezeu (v. 17-18) 

- onoreaza promisiunile stramosilor tai (v. 19) 

- primeste calauzirea Domnului, inclusiv cea vizibila (v. 20-22). 

 

II. PLAN DIVIN    (EXODUL 14: 1-9)    
- instructiunile lui Dumnezeu (v. 1-2)       
- scopul lui Dumnezeu (v. 3-4)    
- schimbarea inimii lui faraon (v. 5) 
- pregatiri de razboi (v. 6-7) 
- impietrirea inimii lui faraon (v. 8a) 
- urmarirea poporului (v. 8b-9) 

Aplicatii practice: 

a. Daca-L urmezi pe Dumnezeu, El te va conduce in directia care este cea mai buna pentru tine (13: 17-18). 
b. Este important sa fi credincios in toate detaliile atunci cand iL slujesti pe Dumnezeu (v. 19). 
c. Dumnezeu nu ne va lasa singuri. Daca suntem ai Lui, El este intotdeauna cu noi (v. 20-22). 
d. Dusmanii nostri sunt sub controlul lui Dumnezeu. Ei pot face doar atat cat le permite Dumnezeu sa faca (14: 1-4) 
e. Nu trebuie sa ne fie frica sau sa fugim dinaintea dusmanilor nostri (v. 5-9) 
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3. 17 NOIEMBRIE – TRECEREA MARII ROSII (EXODUL 14: 10-22)                      CUVANTUL DE AUR: EXODUL 14:21 

“Moise si-a intins mana spre mare. Si Domnul a pus marea in miscare printr-un vant dinspre rasarit, care a suflat cu 

putere toata noaptea; el a uscat marea, si apele s-au despartit in doua.”  
 

I. RASPUNSUL IN FATA PRIMEJDIEI  (EXODUL 14: 10-14)   

- raspunsul poporului (v. 10-12) 

- raspunsul lui Moise (v. 13-14) 

 

II. PLANUL IZBAVIRII   (EXODUL 14: 15-18) 

- rolul Israelitilor (v. 15) 

- rolul lui Moise (v. 16) 

- rolul Domnului (v. 17-18) 

   

III. LUCRAREA INGERULUI LUI DUMNEZEU (EXODUL 14: 19-22)                                                                                                                                        

- schimbarea pozitiei norului (v. 19-20) 

- despartirea apelor (v. 21-22) 

Aplicatii practice: 
a. Frica este un raspuns natural in fata pericolului, iar solutia spirituala in fata fricii este credinta (v. 10-11). 
b. Dusmanul va incerca sa te convinga ca era mai bine inainte cand erai in robie (v. 12). 
c. Daca suntem credinciosi ai Domnului, nu exista motiv de frica. Domnul este cu noi si lupta pentru noi (v. 13-14). 
d. Domnul ne echipeaza cu tot ce avem nevoie si ne da intelepciune ca sa stim sa folosim resursele Lui (v. 15). 
e. Instructiunile Domnului pentru noi sunt clare si concise. Tot ce trebuie sa facem este sa credem si sa ascultam de El  

(v. 16-22). 
 
 

4. 24 NOIEMBRIE – IZBAVIREA POPORULUI DIN MANA LUI FARAON     CUVANTUL DE AUR: EXODUL 14:30 

SI A OASTEI LUI (EXODUL 14: 23-31)                    

“In ziua aceea, Domnul a izbavit pe Israel din mana egiptenilor; si Israel a vazut pe egipteni morti pe tarmul marii.”  
   

I. URMARIREA COPIILOR LUI ISRAEL    (EXODUL 14:23)   

- Egiptenii ii urmaresc pe israeliti pana in mijlocul marii (v. 23) 

 

II. INVALMASEALA SI MOARTEA EGIPTENILOR  (EXODUL 14: 24-29) 

- Domnul produce confuzie in tabara egiptenilor (v. 24-25). 

- Domnul da instructiuni lui Moise (v. 26-27a) 

- Domnul distruge prin inec intreaga oaste a egiptenilor (v. 27b-29) 

 

III. GLORIA DOMNULUI    (EXODUL 14: 30-31) 

- Israelitii au vazut egiptenii morti pe tarmul marii (v. 30) 

- Israelitii au vazut puterea si gloria Dumezeului lor (v. 31a) 

- Israelitii s-au temut de Domnul (v. 31b) 

Aplicatii Practice: 

a. Dumnezeu are puterea de a intoarce orice situatie in favoarea copiilor Sai (v. 23-24). 

b. Cand Dumnezeu lucreaza in favoarea ta chiar si dusmanii sunt capabili sa vada si sa accepte puterea lui Dumnezeu          

( v. 25). 

c. Miracolul spectacular al trecerii Marii Rosii este incurajator, dar lucrarea  linistita a lui Dumnezeu pentru noi si in 

favoarea noastra este de o si mai mare importanta (v. 26-27). 

d. Dumnezeu poate transforma situatii imposibile in victorii incontestabile (v. 29). 

e. Puterea deosebita a Dumnezeului nostru ne descopera ca EL este demn de a fi glorificat si slavit de noi cei care 

suntem coroana creatiunii Sale (v. 30-31). 
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