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

(BETANIA, LA HABRA, CA)       
TEMA LECTIILOR PENTRU LUNA OCTOMBRIE 2019: PREGATIRE PENTRU ELIBERARE 

 
1. 6 OCTOMBRIE – URGIA PREFACERII APEI IN SANGE (EXODUL 7: 14-24)               CUVANTUL DE AUR: EXODUL 7: 17 

“Acum, asa vorbeste Domnul: "Iata cum vei cunoaste ca Eu sunt Domnul. Am sa lovesc apele raului cu toiagul din mana mea; 

si ele se vor preface in sange.” (Exodul 7:17)                                        
 

I. ANUNTUL PRIMEI URGII   (EXODUL 7:14-19) 

- necesitatea urgiei (v. 14-16) 

- natura urgiei (v. 17-19) 

      

II. PRIMA URGIE (DESFASURARE)  (EXODUL 7: 20-21)        

- Aaron loveste apele riului si apele se prefac in sange (v. 20) 

- riul este contaminat: pestii mor, iar Egiptenii nu mai pot bea aceasta apa (v. 21) 

 

III. RASPUNSUL IN URMA PRIMEI URGII  (EXODUL 7: 22-24) 

- raspunsul vrajitorilor (v. 22a) 

- raspunsul lui faraon (v. 22b-23) 

- raspunsul Egiptenilor (v. 24) 

Aplicatii Practice:  
a. Dumnezeu iti controleaza dusmanii si El te pregateste sa poti sa-i infrunti (v. 14) 
b. Cand Dumnezeu te trimite, El vine  cu tine si iti directioneaza planurile (v. 15-16). 
c. Actiunile lui Dumnezeu sunt intodeana perfecte si au raspunsul scontat / asteptat (v. 17-19). 
d. Cand Dumnezeu lucreaza de partea ta (pentru tine), dusmanii nu pot face altceava decat sa stea si sa priveasca (v. 20). 
e. Cand sfidezi Cuvantul lui Dumnezeu, te asteapta distrugerea si moartea (v. 21-23). 
f. Omul nu poate niciodata compensa din ceea ce Dumnezeu a hotarat sa ia sau sa distruga (v. 24). 

 
 

2. 13 OCTOMBRIE - INIMA IMPIETRITA A LUI FARAON (EXODUL 9: 27-35)                                     CUVANTUL DE AUR: EXODUL 9:34 

“Faraon, vazand ca ploaia, piatra si tunetele incetasera, n-a contenit sa pacatuiasca si si-a impietrit inima, el si slujitorii 

lui.” (Exodul 9:34) 
        

I. PROMISIUNILE LUI FARAON SI MOISE (EXODUL 9: 27-30) 

- promisiunea lui faraon (v. 27-28) 

- promisiunea lui Moise (v. 29-30) 

 

II. CULTURILE AGRICOLE DEVASTATE   (EXODUL 9: 31-32) 
- inul si orzul distruse (v. 31) 
- griul si ovazul - tarzii (v. 32) 

 
III. CREDINCIOSIA LUI MOISE SI IMPIETRIREA  (EXODUL 9: 33-35)  

LUI FARAON      
- Moise ridica mainile spre Domnul (v. 33) 
- faraon isi impietreste inima (v. 34-35) 

Aplicatii practice: 

a. Este o nebunie sa faci o promisiune Domnului daca nu intentionezi sa o si implinesti (v. 27-28) 
b. Cand negociezi cu Dumnezeu este posibil ca Dumnezeu sa-ti faca pe plac, dar nu uita ca devi responsabil de actiunile 

tale ca si raspuns la bunavointa lui Dumnezeu (v. 29). 
c. Dumnezeu nu poate fi pacalit printr-o pocainta de forma (nesincera) (v. 30). 
d. Dumnezeu are toata puterea si autoritatea asupra fortelor naturii (v. 31-33). 
e. Diavolul ii inseala pe cei care cauta doar ajutor temporar in locul pocaintei adevarate (v. 34-35). 
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3. 20 OCTOMBRIE – CONFRUNTAREA FINALA CU FARAON  (EXODUL 10: 21-29)                      CUVANTUL DE AUR: EXODUL 10:29 

“Da!", a raspuns Moise, "nu ma voi mai arata inaintea ta.” (Exodul 10:29) 
 

I. URGIA INTUNERICULUI   (EXODUL 10: 21-23)   

- anuntul urgiei intunericului (v. 21) 

- consecintele acestei urgii (v. 22-23) 

 

II. INTALNIREA LUI MOISE CU FARAON (EXODUL 10: 24) 

- faraon permite plecarea poporului, dar nu si a turmelor de animale (v. 24) 

   

III. REZULTATUL INTALNIRII DINTRE  (EXODUL 10: 24-29)                                                                                                                                       

FARAON SI MOISE  

- Moise vocifereaza limitarilor puse de faraon (v. 25-26) 

- Domnul impietreste si mai mult inima deja impietrita a lui Faraon (v. 27). 

- faraon il scoate afara si il ameninta cu moartea (v. 28). 

- Moise consimte sa nu mai vina inaintea lui Faraon (v. 29)  

Aplicatii practice: 
a. Cei care resping Cuvantul lui Dumnezeu traiesc in intuneric (v. 21-23). 
b. Dusmanul nu trebuie lasat sa ne impiedice in a urma planul lui Dumnezeu cu privire la noi (v. 24-25). 
c. Este important sa-L slujim pe Dumnezeu indiferent de imprejurarile in care suntem (v. 26-27). 
d. Trebuie sa ramanem credinciosi invataturii lui Dumnezeu fara nici un fel de compromis (v. 28). 
e. Cand sunt pusi la colt, oamenii rai recurg, de multe ori, la amenintari extreme, dar care in final se dovedesc a fi cuvinte 

goale (empty threats) (v. 28). 
f. Cand cunoastem adevarul lui Dumnezeu, putem vorbi cu incredere (v. 29). 

 
4. 27 OCTOMBRIE - PASTELE (EXODUL 12: 1-14)                        CUVANTUL DE AUR: EXODUL 12:14) 

“Si pomenirea acestei zile s-o pastrati si s-o praznuiti printr-o sarbatoare in cinstea Domnului; s-o praznuiti ca o lege 

vesnica pentru urmasii vostri.” (Exodul 12:14) 
   

I. ASEZAREA PASTELUI     (EXODUL 12: 1-2)   

- timpul pastelui (v. 1-2) 

 

II. ALEGEREA MIELULUI DE JERTFA  (EXODUL 12: 3-5) 

- de fiecare familie (v. 3-4) 

- de calitate (v. 5) 

 

III. SACRIFICIUL MIELULUI DE JERTFA  (EXODUL 12: 6-11) 

- junghierea mielului (v. 6) 

- ungerea cu sangele mielului (v. 7) 

- consumarea carnii mielului (v. 8-11) 

 

IV. DIMENSIUNEA SPIRITUALA A PASTELUI (EXODUL 12: 12-14) 

- Domnul “trece peste”, adica cruta familiile cu sangele mielului expus (uns) pe stalpii usii si pragului de sus 

al caselor, dar loveste (omoara) intaii nascuti din tara Egiptului, de la oameni pana la animale (v. 12-13 

- ritualul acesta urma sa fie un eveniment anual de aducere aminte (v. 14). 

Aplicatii Practice: 

a. Dumnezeu da instructiuni specifice in privinta felului in care poporul Sau trebuia sa traiasca. (v. 1-11). 

b. Dumnezeu isi protejeaza copiii si aduce judecata impotriva dusmanilor copiilor Sai (v. 12). 

c. Copiii Domnului (credinciosii) sunt protejati de sangele Domnului Isus (v. 13). 

d. Fiecare detaliu din planul lui Dumnezeu are un scop specific. El asteapta de la noi sa ne amintim de ceea ce a facut El 

pentru noi, sa ne inchinam Lui si sa-i multumim (v. 14). 
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